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1. Program 

1.1 Kontekst 

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (Program) jest współfinansowany przez 

Unię Europejską oraz z budżetu Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej w ramach 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) oraz w ramach Umowy o finansowaniu i realizacji 

Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Rosja” 2014 - 2020 (Porozumienie Finansowe). 

Wspólne prace nad obszarami granicznymi rozpoczęły się już wcześniej w ramach Programu 

Sąsiedztwa INTERREG IIIA /  Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki (2004-2006), a następnie Programu 

Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013. W kontekście perspektywy finansowej 

UE na lata 2014-2020, Program Litwa - Polska - Rosja został podzielony na dwie części: Program 

Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja oraz Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Rosja. 

Program Polska - Rosja 2014-2020 kontynuuje i poszerza zakres współpracy obu zaangażowanych 

krajów na obszarach transgranicznych, wspierając sferę społeczną, środowiskową, gospodarczą i 

instytucjonalną.  

 

Głównym celem Programu jest wspieranie współpracy transgranicznej w sferze społecznej, 
środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej na pograniczu Polski i Rosji. Podobnie jak dwa 
wcześniejsze programy, ten Program skierowany jest do regionów pogranicza Polski i Rosji oraz do 
wszystkich instytucji niekomercyjnych z tych regionów. 
 

Strategia Programu odpowiada krajowym i regionalnym strategiom rozwoju społeczno-gospodarczego, 

które są realizowane poprzez strategiczne cele Programu. 

 

Ramy prawne programu zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Rozporządzenie EIS); 

 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy 

transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (RW); 

 Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020); 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz 

finansowania działań zewnętrznych; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie zasad finansowania obowiązujących dla ogólnego budżetu 

Unii;  

 Umowa o finansowaniu i realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-

2020 (Porozumienie Finansowe); 

 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Północno-Zachodniego Regionu Federacji 
Rosyjskiej do 2020 r. zatwierdzona przez Rządowe Rozporządzenie Wykonawcze Federacji 
Rosyjskiej nr 2074-p z dnia 18 listopada 2011 r.; Federalne prawo o zamówieniach publicznych 
nr 44-ФЗ z 5 kwietnia 2013 r.; 
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 Strategia społecznego i ekonomicznego rozwoju Federacji Rosyjskiej do 2020 r.;  

 Program Rządu Federacji Rosyjskiej "Społeczny i gospodarczy rozwój Obwodu 
Kaliningradzkiego do 2020 r."; 

 Koncepcja Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej przyjęta przez Prezydenta Federacji 
Rosyjskiej dnia 12 lutego 2013 r.; 

 Kodeks Podatkowy Federacji Rosyjskiej; 

 Obowiązujące dekrety Prezydenta Federacji Rosyjskiej i Rządu Rosji. 

1.2 Instytucje Programu 

 

Struktura organów zaangażowanych w Program, wspólna dla organów wspólnych i krajowych, została 

ustalona w celu zapewnienia płynnej realizacji Programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) składa się z przedstawicieli każdego kwalifikowalnego regionu, 

władz centralnych oraz przedstawicieli wyznaczonych przez każdy kraj biorący udział w Programie. 

WKM odpowiada za ogólną jakość i efektywność realizacji Programu. WKM odpowiada za wybór 

projektów. WKM podejmuje decyzje w drodze konsensusu. 

 

Instytucja Zarządzająca (IZ) odpowiada w szczególności za zarządzanie Programem zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania finansami oraz za zapewnienie, że decyzje WKM pozostają w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami i regulacjami. Tę rolę pełnić będzie Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 
Instytucje Krajowe (IK) odpowiadają za koordynację procesów związanych z planowaniem i realizacją 
na własnym terytorium w obszarach zarządzania Programem, kontroli, audytu, nieprawidłowości  
i odzyskiwania środków. Role IK zostały powierzone Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego Federacji 
Rosyjskiej oraz Ministerstwu Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Wspólny Komitet Monitorujący 
Przedstawiciele każdego zaangażowanego kraju 

Organ decyzyjny, nadzór nad zarządzaniem Programem 

Instytucja Zarządzająca 
Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej 

Ogólne zarządzanie Programem 

Instytucje Krajowe (IK)  
w PL i RU 

PL - Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej 
Polskiej 

RU - Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego 
Federacji Rosyjskiej 

Wspierają IZ w zakresie zarządzania Programem 
na swoim terytorium 

Wspólny Sekretariat Techniczny 
Centrum Projektów Europejskich 

Pomaga IZ oraz WKM w realizacji ich zadań  

Oddział w Kaliningradzie (RU)  
Centrum Wsparcia Inicjatyw Transgranicznych 
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IZ utworzyła Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) w celu praktycznego wdrażania Programu. WST 
zatrudnia obywateli polskich i rosyjskich, którzy wspierają wnioskodawców w trakcie składania 
wniosków. WST wspiera także beneficjentów podczas realizacji zakontraktowanych projektów. 
 

Rolą Oddziału (BO) w Kaliningradzie jest realizacja zadań pod nadzorem WST. Do zadań BO należy 
dostarczanie odpowiednich informacji potencjalnym wnioskodawcom i beneficjentom w obu krajach. 
 

Kontrolne Punkty Kontaktowe (KPK) ustanowiono, aby wspierały IZ w procesie weryfikacji wydatków 

zadeklarowanych przez beneficjentów. Funkcje KPK realizowane będą przez następujące instytucje: 

Centrum Projektów Europejskich w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej 

(Departament rozwoju współpracy regionalnej i transgranicznej) w Rosji. 

 

Instytucja Audytowa (IA) zapewnia, aby audyty przeprowadzano w odniesieniu do Systemów 

Zarządzania i Kontroli Programu, na stosownej próbie projektów oraz w odniesieniu do rocznych 

sprawozdań finansowych Programu. Funkcje IA pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w 

Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej (audyt funduszy UE przeprowadza Departament 

Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów). 

 

Członkowie Grupy Audytorów udzielać będą IA wsparcia w zakresie oceny krajowej części systemu 

zarządzania i kontroli oraz w trakcie przeprowadzania próbnych kontroli wydatków w ramach projektu. 

Będą także udzielać IA pomocy w opracowywaniu strategii audytu dla Programu. 
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1.3 Cele tematyczne i priorytety 

 

Niniejsze zaproszenie do składnia wniosków jest otwarte dla wszystkich celów tematycznych (CT) 

Programu. Zostały one wybrane wcześniej przez kraje uczestniczące w Programie z listy 

przedstawionej przez Komisję Europejską: 

 

Cel tematyczny DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego:  

 Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa 

historycznego, przyrodniczego i kulturowego. 

 

Cel tematyczny ŚRODOWISKO: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja:  

 Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze 

transgranicznym.  

 

Pomoc 

Raportowanie  
Wnioski  
o płatność 

Współpraca 

GŁÓWNY BENEFICJENT 

Pomoc 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Podpisywanie  
umów  
o dofinansowanie 

BENEFICJENT 
Umowa  
partnerstwa 

ODDZIAŁ (RU, Kaliningrad) 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej 

odpowiada za zarządzanie Programem i zapewnienie, że decyzje WKM 
będą zgodne z obowiązującymi regulacjami i przepisami  

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY 

Centrum Projektów Europejskich  

Bieżąca realizacja Programu 

WSPÓLNY KOMITET MONITORUJĄCY 

Przedstawiciele każdego zaangażowanego kraju 

Główny organ decyzyjny Programu 

Nadzór 

 
Nadzór 
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Cel tematyczny DOSTĘPNOŚĆ: Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat 

transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych: 

 Priorytet 3.  Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja  

 

Cel tematyczny GRANICE: Wspieranie zarządzaniem granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, 

zarządzanie mobilnością i migracjami: 

 Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach. 

1.3.1 Cel tematyczny DZIEDZICTWO 

Cel Tematyczny DZIEDZICTWO ma na celu ochronę i propagowanie dziedzictwa kulturowego  

i historycznego regionów transgranicznych, wzmacnianie powiązań kulturowych i współpracy, 

poprawę wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych. 

Istnienie dobrze utrzymanych obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jest ściśle związane 

z rozwojem turystyki transgranicznej. Dlatego turystyka została zdefiniowana jako sektor o najwyższym 

potencjale, aby stać się jednym z głównych sektorów generujących przychody i rosnącym źródłem 

zatrudnienia i inwestycji, w szczególności na obszarach wiejskich. W celu lepszego wykorzystania 

dziedzictwa regionalnego i zwiększenia liczby turystów zarówno przyjeżdżających, jak i lokalnych, 

wymagana jest poprawa stanu rozlicznych miejsc o potencjale kulturalnym i naturalnym oraz dalszy 

rozwój infrastruktury turystycznej. Wsparcie w ramach Priorytetu Celu Tematycznego DZIEDZICTWO 

będzie zatem skupiać się zarówno na rozwoju transgranicznych potencjałów kulturowych, 

historycznych i przyrodniczych, jak i na rozwoju turystyki transgranicznej. Priorytet będzie 

koncentrować się poprawie fizycznego stanu „obiektów” kultury i dziedzictwa, a także na działaniach 

„miękkich”, na przykład konferencjach, seminariach, spotkaniach, itp. Rozwój twardej infrastruktury 

będzie wspierany przez umacnianie kontaktów i sieci powiązań pomiędzy stronami zainteresowanymi  

z sektora kultury i turystyki. Ponadto atrakcyjność turystyki i wzrost w sektorze są silnie uzależnione od 

różnorodności i jakości usług turystycznych, wizerunku regionu i właściwego rozpowszechnienia 

sezonowej działalności turystycznej. W związku z powyższym działania mające na celu promocję  

i dywersyfikację produktów turystycznych będą również objęte tym CT.  

Działania dofinansowane po polskiej stronie w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO powinny być 

komplementarne w stosunku do tych, które będą realizowane w Polsce przy wsparciu Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w szczególności w ramach działania 7.6 („Odbudowa  

i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi”). Należy także unikać podwójnego 

finansowania. Obowiązek unikania podwójnego finansowania ma też zastosowanie do beneficjentów  

z Rosji, którzy otrzymają fundusze UE. 

Orientacyjne działania w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO - Priorytet 1. Współpraca w zakresie 

zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego: 

 Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kultury lokalnej, 

historii i dziedzictwa przyrodniczego; 

 Wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła, 

rękodzieła i umiejętności;  

 Wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną  

i usługi zwiększające zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  
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w turystyce, włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną, służącą korzystaniu  

z dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (np. trasy rowerowe, szlaki 

turystyki wodnej, ścieżki przyrodnicze, ścieżki edukacyjne, oznakowanie, infrastruktura dla 

osób ze szczególnym potrzebami itp.), rozwój terenów rekreacyjnych;  

 Wspólne tworzenie produktów turystycznych z poszanowaniem ochrony dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i przyrodniczego; wspólne projekty stymulujące współpracę 

pomiędzy instytucjami w obszarze dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, 

np. zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym, rozwój wspólnych produktów turystycznych i 

usług, marketing zasobów dziedzictwa (dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwijanie 

odpowiednich umiejętności powiązanych); 

 Konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego, historycznego 

lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i 

innych celów społeczności lokalnych;  

 Wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie 

zarządzania dziedzictwem kulturowym lub przyrodniczym, rozwoju wspólnych produktów i 

usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych 

umiejętności powiązanych; 

 Zachowanie, przywrócenie i odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, 

zabytków i ich otoczenia; 

 Przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania 

dziedzictwa kulturowego; 

 Tworzenie systemów informacji kulturowej; 

 Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, np. 

rezerwaty, parki narodowe itp.  

1.3.2 Cel tematyczny ŚRODOWISKO 

Czyste środowisko naturalne jest niezbędnym warunkiem zapewnienia odpowiedniej jakości życia dla 

mieszkańców regionu. Problemy środowiskowe mają w szczególności charakter transgraniczny, 

ponieważ czynniki zanieczyszczające środowisko łatwo przekraczają granice administracyjne. Wymiar 

środowiskowy jest dobrze widoczny i istotny na granicy pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim, 

tj. na obszarze, który obejmuje tak wrażliwe i ważne ekosystemy jak Zalew Wiślany, Mierzeja Wiślana, 

Zatoka Gdańska czy Pojezierze Mazurskie. Tutaj, ochrona wód powierzchniowych i gruntowych ma 

zasadnicze znaczenie, również dlatego, że jego wpływ sięga poza obszar kwalifikowalny, tj. może 

poważnie wpłynąć na stan ekosystemu Morza Bałtyckiego. Działania w ramach Celu Tematycznego 

ŚRODOWISKO obejmują długą listę przedsięwzięć środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami, 

gospodarki wodnej, monitorowania czystości powietrza, łagodzenia zmian klimatycznych, ochrony 

różnorodności biologicznej itp. w obszarze transgranicznym. 

 

 

 

Orientacyjne działania w ramach Celu Tematycznego ŚRODOWISKO - Priorytet 2. Współpraca na rzecz 

czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym: 
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 Wspólne projekty dotyczące ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych 

takich jak parki, zasoby wody itp.;  

 Transgraniczna współpraca na rzecz ochrony cennych ekosystemów i zagrożonych gatunków;  

 Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i 

ograniczania zanieczyszczenia (w tym zanieczyszczenie powietrza) na transgranicznym 

obszarze, np. budowa/modernizacja urządzeń wodociągowych i uzdatniania wody, 

tworzenie/modernizacja systemów zbiórki odpadów i recyklingu, przechowywanie odpadów 

ekologicznych itp.; 

 Wspólne projekty dotyczące gospodarki zasobami wodnymi w związku ze zmianami klimatu 

(powodzie, susze, niedobory wody); 

 Wspólne projekty dotyczące zrównoważonego zarządzania, ochrony i korzystania z zasobów 

świeżej wody; 

 Wspólne monitorowanie warunków środowiskowych (powietrze, woda) na rzecz lepszej 

ochrony środowiska;  

 Rewitalizacja zanieczyszczonych terenów oraz obszarów stanowiących zagrożenie dla 

środowiska, w tym obszarów zdegradowanych;  

 Wspólne projekty na rzecz wspierania energooszczędności i zwiększenia wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wodnej, wiatrowej, biomasy) na poziomie 

lokalnym/regionalnym;  

 Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana wiedzy, projekty w zakresie usług publicznych 

związane ze wspólnymi wyzwaniami w zakresie zmian klimatu (pożaru lasów, powodzie, susze, 

obfite opady śniegu, silne wiatry); 

 Wspólne działania na rzecz ochrony obszarów przybrzeżnych, w tym skuteczne 

gospodarowanie Morzem Bałtyckim i jego zasobami;  

 Wspólne opracowanie strategii, umiejętności i współpracy pomiędzy lokalnymi i regionalnymi 

władzami w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi (takimi jak parki, zasoby wodne itp.); 

 Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana najlepszych praktyk pomiędzy lokalnymi i 

regionalnymi władzami w zakresie ochrony środowiska;  

 Wspólne działania mające na celu zapobieganie i łagodzenie skutków zmian klimatu w 

rolnictwie, rybołówstwie i sektorach leśnictwa;  

 Wspieranie wspólnych działań podejmowanych w odpowiedzi na zagrożenia dla zdrowia ludzi 

spowodowane zmianami klimatu i zanieczyszczeniem (sytuacje awaryjne, choroby związane z 

klimatem bądź zagrożenia zdrowotne);  

 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wspólnych strategii, systemów 

zarządzania kryzysowego, systemów monitoringu i ostrzegania dla transgranicznego obszaru w 

związku z wyzwaniami dotyczącymi klimatu i adaptacją do zmian klimatycznych;  

 Przygotowanie analiz, badań środowiskowych, strategii, które pomagają radzić sobie z 

transgranicznymi wyzwaniami dotyczącymi poprawy stanu wody, jak również projektów 

dotyczących rozwoju infrastruktury związanej z ochroną środowiska. 

1.3.3 Cel tematyczny DOSTĘPNOŚĆ 

Region Programu charakteryzuje słabe skomunikowanie oraz niewystarczająca ilość sieci i systemów 

komunikacyjnych, co utrudnia kontakty transgraniczne i zakłóca ruch tranzytowy, a w konsekwencji 

obniża atrakcyjność regionu dla inwestorów. Pewne wsparcie w celu złagodzenia tych braków zostało 
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udzielone już w poprzednim Programie EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, jednak potrzeby w tym 

zakresie nadal pozostają znaczące. W związku z tym Cel Tematyczny DOSTĘPNOŚĆ przewiduje 

podtrzymanie finansowania działań związanych z poprawą dostępności transportowej, rozwojem 

transportu przyjaznego środowisku, budową i modernizacją sieci i systemów komunikacyjnych. 

Szczególna uwaga powinna dotyczyć rozwoju dróg lokalnych oferujących istotne efekty transgraniczne 

i mających istotny wpływ. Równie ważna jest integracja różnych form transportu i przewoźników, aby 

przewozy pasażerskie i tranzyt towarów przez obszar Programu były szybsze i bardziej zorientowane 

na klienta. Wszystkie inicjatywy i wysiłki poprawiające dostępność transportową powinny być oparte 

na rozwiązaniach przyjaznych środowisku. 

Orientacyjne działania w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ - Priorytet 3. Dostępne regiony oraz 

trwały transgraniczny transport i komunikacja: 

 Wspólne inwestycje w poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej; 

 Wspólny rozwój systemów transportu multimodalnego;  

 Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych;  

 Wspólne przygotowanie studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i 

technicznej dokumentacji systemów transportowych;  

 Wspólne inicjatywy promocji zrównoważonego transportu pasażerskiego i ładunków;  

 Wspólne projekty mające na celu poprawę mobilności osób i dóbr;  

 Rozwój i poprawa przyjaznych środowisku niskoemisyjnych systemów transportu (włączając 

zmniejszanie poziomu hałasu); 

 Wspólne inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT;  

 Wspólne projekty przygotowania studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i 

dokumentacji technicznej związanej z tworzeniem sieci szerokopasmowych;  

 Wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych.  

1.3.4 Cel tematyczny GRANICE 

 

Realizacja Celu Tematycznego GRANICE powinna służyć polepszeniu efektywności infrastruktury  

i procedur granicznych, jak również poprawie bezpieczeństwa granic. Zwiększona przepustowość na 

przejściach granicznych, a także poprawa stanu ich bezpieczeństwa jest warunkiem do osiągnięcia 

pozostałych celów Programu. Usunięcie przeszkód administracyjnych, instytucjonalnych  

i infrastrukturalnych w przepływie towarów, usług i osób przez granice jest warunkiem pełnego 

wykorzystania i poszerzenia potencjału obszaru Programu. W ramach Programu będą wspierane 

działania dążące do przejrzystości i efektywności procedur celnych i odprawy granicznej. Celem tych 

działań jest przyspieszenie procedur, a ich spodziewanym efektem – szybsze i bezpieczniejsze 

przekraczanie przejść granicznych. 

W ramach Celu Tematycznego GRANICE możliwe jest również współfinansowanie projektów 

dotyczących modernizacji infrastruktury przejść granicznych. Działania związane z zapobieganiem  

i zwalczaniem nielegalnej migracji i przemytu, walką z przestępczością zorganizowaną, zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się chorób ludzi, zwierząt i roślin przez granice, a także przeciwdziałanie  

i eliminacja nielegalnego handlu rzadkimi i zagrożonymi gatunkami będą finansowane w ramach tego 

Celu Tematycznego. 
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Orientacyjne działania w ramach Celu Tematycznego GRANICE - Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz 

efektywności i bezpieczeństwa na granicach: 

 Wspólne inicjatywy w zakresie poprawy infrastruktury przejść granicznych; 

 Wspólne inicjatywy służące adaptacji i rozbudowie istniejących przejść granicznych dla ruchu 

pieszego i rowerowego;  

 Wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść granicznych; 

 Wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych umożliwiających 

usprawnienie ich funkcjonowania; 

 Wspólny rozwój i modernizacja infrastruktury wspierającej przejścia graniczne; 

 Wspólne inicjatywy dla ułatwienia procedur przekraczania granicy oraz szkolenia personelu 

służb granicznych i celnych; 

 Wspólne inicjatywy w celu wsparcia zarządzania granicami w zakresie zapobiegania  

i zwalczania nielegalnej migracji i handlu oraz walki z przestępczością zorganizowaną  

oraz poważnymi incydentami przestępczymi. 

Alokacja finansowa 

Orientacyjna alokacja finansowa ze strony Unii Europejskiej na rzecz niniejszego zaproszenia do 

składania wniosków wynosi maksymalnie 25 021 578,60 EUR. WKM zastrzega sobie prawo do 

nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.  

 

Orientacyjny wkład finansowy ze strony Federacji Rosyjskiej wynosi około 9 809 993,08 EUR. Fundusze 

Federacji Rosyjskiej zostaną wykorzystane do wdrożenia działań w ramach projektu na terytorium 

Federacji Rosyjskiej. 

 

Ważne! 

 

Alokacja finansowa dla każdego Celu Tematycznego zostanie ustalona przez Wspólny Komitet 

Monitorujący, uwzględniając ostateczne decyzje dotyczące wsparcia Dużych Projektów 

Infrastrukturalnych. 

 

 

Cel Tematyczny  
Wkład UE 

(EUR) 

Wkład FR 

(EUR)  

Dziedzictwo    

Środowisko   

Dostępność    

Granice    

Razem    
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2. Wymagania formalne  

2.1 Kwalifikowalność partnerstwa 

 

W każdym projekcie występować muszą beneficjenci z Polski i Federacji Rosyjskiej. W ramach każdego 

projektu wyznaczony zostanie jeden beneficjent wiodący, którego zadaniem będzie reprezentowanie 

partnerstwa. Jedna z instytucji w każdym projekcie będzie pełnić rolę beneficjenta wiodącego. Inne 

organizacje realizujące projekt są określane jako beneficjenci. Beneficjent wiodący oraz pozostali 

beneficjenci powinni aktywnie współpracować przy przygotowywaniu i realizacji projektu. Ponadto, 

powinni współpracować w zakresie personelu i/lub finansowaniu projektu. Wiodący beneficjent i 

beneficjenci ponoszą prawną i finansową odpowiedzialność za realizowane działania i za część 

dofinansowania, jakie otrzymują. 

 

Beneficjent wiodący i beneficjenci mogą udzielać zamówień. Wykonawcy nie są traktowani jako 

beneficjenci i podlegają regułom udzielania zamówień. 

BENEFICJENT WIODĄCY 

Beneficjent wiodący reprezentuje partnerstwo i odpowiada za: 

 złożenie Formularza Aplikacyjnego do WST; 

 podpisanie umowy o dofinansowanie z IZ; 

 określenie zapisów dotyczących partnerstwa z beneficjentami w umowie partnerskiej; 

 stworzenie efektywnie działającego konsorcjum pozwalającego zapewnić właściwą  

i prawidłową realizację projektu; 

 otrzymanie płatności ze strony IZ w celu realizacji projektu; 

 zapewnienie, że beneficjenci otrzymali przyznane im kwoty dofinansowania możliwie jak 

najszybciej i w sposób w pełni zgodny z ustaleniami umowy partnerskiej. Wiodący beneficjent 

nie odliczy ani nie potrąci żadnych kwot i nie będzie nakładać żadnych szczególnych opłat o 

podobnym charakterze, które spowodowałyby zmniejszenie kwot dofinansowania 

przyznanych beneficjentom; 

 zapewnienie wdrożenia całego projektu; 

 zapewnienie wkładu własnego dla całego projektu, które będzie odpowiadać co najmniej 10% 

łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu;  

 zapewnienie, że wydatki przedstawione przez beneficjentów zostały poniesione na wdrożenie 

projektu i odpowiadają działaniom określonym w umowie i uzgodnionym między wszystkimi 

beneficjentami; 

 sprawdzenie, czy wydatki przedstawione przez beneficjentów zostały zweryfikowane
1

. 

 

Co do zasady, beneficjent wiodący pełnił będzie rolę bezpośredniego kontaktu pomiędzy projektem a 

instytucjami zarządzającymi Programem. Możliwość inicjowania projektów oraz działania w 

charakterze beneficjenta wiodącego jest otwarta dla wszystkich organizacji spełniających kryteria 

kwalifikowalności. 

                                                 
1

 Zgodnie z artykułem 32 (1) RW. 
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BENEFICJENCI 

Beneficjenci uczestniczą w planowaniu i realizacji projektu. Koszty ponoszone przez beneficjentów są 

kwalifikowalne w ten sam sposób, jak te ponoszone przez beneficjenta wiodącego. Beneficjenci muszą 

spełnić te same kryteria kwalifikowalności, jakie obowiązują beneficjenta wiodącego i które 

wymieniono w części 2.2. 

 

Każdy beneficjent projektu ma do zrealizowania następujące obowiązki i zadania: 

 podpisanie umowy partnerskiej;  

 zapewnienie realizacji części projektu należącej do jego obowiązków zgodnie z planem 

projektu oraz z umową partnerską podpisaną z beneficjentem wiodącym; 

 współpraca z beneficjentem wiodącym w realizacji projektu, raportowaniu i monitorowaniu; 

 osiągnięcie produktów projektu zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym i uzgodnionych  

w umowie partnerskiej;  

 zapewnienie trwałości głównych produktów; 

 przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości dotyczące wydatków, które 

beneficjent zadeklarował; 

 spłatę na rzecz beneficjenta wiodącego jakichkolwiek kwot nienależnie wypłaconych, zgodnie z 

umową partnerską podpisaną pomiędzy wiodącym beneficjentem i danym beneficjentem 

projektu; 

 prowadzenie działań informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz społeczeństwa na temat 

projektu, zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej Programu oraz odpowiednimi 

rozporządzeniami; 

 przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z projektem przez okres pięciu lat od 

dnia płatności salda końcowego projektu. W szczególności beneficjenci będą przechowywać 

raporty, dokumenty potwierdzające wydatki, a także sprawozdania finansowe, dokumenty 

księgowe i wszelkie inne dokumenty dotyczące finansowania projektu; 

 ułatwienie dostępu do przeprowadzenia audytu przez wszystkie odpowiednie organy 

Wspólnoty Europejskiej, IZ, Instytucję Audytową, organy krajowe i kontrolne punkty 

kontaktowe. 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA WIODĄCEGO I OŚWIADCZENIE O PARTNERSTWIE 

Beneficjent wiodący przyjmuje zasady partnerskiej współpracy i obowiązki nałożone na niego poprzez 

podpisanie Oświadczenia beneficjenta wiodącego, które stanowi Aneks A1(A) do Formularza 

Aplikacyjnego. Oświadczenie powinno być wydrukowane, podpisane przez osobę upoważnioną, 

opatrzone datą i pieczęcią. Następnie należy je zeskanować i umieścić w e-aplikacji. 

 

W celu zapewnienia prawidłowego poziomu współpracy w trakcie składania wniosku, wszyscy 

beneficjenci projektu (z wyjątkiem beneficjenta wiodącego) muszą przyjąć własne obowiązki w ramach 

projektu poprzez podpisanie Oświadczenia o Partnerstwie, dołączonego w formie Aneksu A1(B) do 

Formularza Aplikacyjnego. Oświadczenie o Partnerstwie powinno być wydrukowane, podpisane przez 

osobę upoważnioną, opatrzone datą i pieczęcią. Następnie należy je zeskanować i umieścić  

w e-aplikacji. 
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Jakikolwiek Formularz Aplikacyjny niezawierający odpowiedniego Oświadczenia beneficjenta 

wiodącego/Oświadczenia o Partnerstwie lub nieuzupełniony o odpowiednie Oświadczenie 

beneficjenta wiodącego/Oświadczenie o Partnerstwie na dodatkowe żądanie ze strony WST, zostanie 

odrzucony. 

 

UMOWA PARTNERSKA 

Beneficjent wiodący i beneficjenci sporządzą i podpiszą umowę partnerską. Ten dokument będzie 

określać prawa i obowiązki każdego beneficjenta (definiować funkcje i zadania w projekcie, wzajemne 

zobowiązania i zakres odpowiedzialności) i zostanie sporządzony zgodnie ze Wzorem umowy 

partnerskiej (dostępnym na stronie Programu). 

 

Umowa partnerska będzie obejmować zapisy, które m.in. gwarantują należyte zarządzanie finansami 

wobec środków przydzielonych projektowi, w tym warunki odzyskania nienależnie wypłaconych kwot. 

 

Umowa partnerska zostanie podpisana po zatwierdzeniu projektu przez WKM lecz przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie. IZ może podpisać umowę z beneficjentem wiodącym wyłącznie, jeśli 

umowa partnerska została już podpisana przez wszystkich beneficjentów i złożona do WST. 

 

SKŁAD PARTNERSTWA 

Beneficjent wiodący musi pochodzić z Polski lub z Rosji. Partnerstwo w ramach projektu musi 

obejmować co najmniej jednego beneficjenta z Polski i co najmniej jednego z Rosji. W projekcie może 

wziąć udział więcej niż jeden beneficjent z któregokolwiek z obydwu krajów. 

 

Dla każdego projektu spełnione muszą być co najmniej trzy z czterech kryteriów współpracy: 

 

 Wspólne przygotowanie projektu (obowiązkowo) 

 Wszyscy partnerzy będą mieli swój wkład w tworzenie koncepcji projektu; 

 Partnerzy określą sposób zarządzania projektem, np. przez ustalenie wspólnych celów 

i rezultatów, planu finansowego, harmonogramu realizacji oraz podziału obowiązków 

w trakcie realizacji zadań w ramach projektu, aby osiągnąć cele projektu; 

 Każdy z beneficjentów określi zakres potrzebnej wiedzy i doświadczenia oraz własne 

oczekiwania w stosunku do realizacji projektu. 

 Wspólna realizacja projektu (obowiązkowo) 

 Beneficjent wiodący bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie wdrożenia 

całości projektu. Beneficjenci będą odpowiedzialni za realizację części projektu; 

 Każdy beneficjent odpowiedzialny za daną część projektu ma za zadanie koordynować 

i realizować planowane działania, osiągając cele i rozwiązując nieoczekiwane 

problemy; 

 Prace nad realizacją jednej części projektu prowadzić może kilku beneficjentów. 

 Wspólny personel pracujący nad projektem (opcjonalnie) 
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 Wszyscy beneficjenci projektu będą pełnić określone role w projekcie i do tego celu 

zaangażują personel; 

 Pracownicy beneficjentów będą koordynować zadania i regularnie wymieniać się 

informacjami; 

 Należy unikać niepotrzebnego powielania funkcji w instytucjach partnerskich. 

 Wspólne finansowanie projektu (opcjonalnie) 

 Projekt jest objęty wspólnym planem finansowym z funduszami alokowanymi dla 

beneficjentów, zgodnie z ich udziałem w projekcie; 

 Przynajmniej jeden beneficjent z Polski i jeden z Rosji wniosą swój wkład w plan 

finansowy za pośrednictwem wkładu własnego; 

 Plan finansowy będzie uwzględniał obowiązki beneficjentów. 

2.2 Kwalifikowalność wiodących beneficjentów i beneficjentów
2

 

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania beneficjenci wiodący i beneficjenci muszą: 

a) być instytucjami (władzami) krajowymi, regionalnymi, lokalnymi lub stowarzyszeniami takich 

instytucji; 

b) być podmiotami prawa publicznego lub prywatnego:  

i. ustanowionymi w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, 

niemającymi charakteru przemysłowego ani handlowego, oraz  

ii. posiadającymi osobowość prawną, oraz  

iii. spełniającymi co najmniej jeden z poniższych warunków: 

o finansowanymi w większości przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne 

podmioty prawa publicznego lub  

o których zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów lub  

o posiadające organ administrujący, zarządzający lub nadzorczy, w którym ponad 

połowa członków jest mianowana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub 

inne podmioty prawa publicznego; 

c) być organizacją pożytku publicznego posiadającą osobowość prawną. 

W przypadku polskich instytucji należących do kategorii a) podmioty kwalifikowalne to takie, które: 

 posiadają osobowość prawną na podstawie odpowiednich przepisów prawa krajowego; 

 nie posiadają osobowości prawnej: 

o jeśli ich nadrzędna jednostka (posiadająca osobowość prawną) udzieli im 

pełnomocnictwa oraz przyjmie na siebie odpowiedzialność finansową za realizowany 

projekt; 

                                                 
2 Wyjaśnienia do punktu 7 siatki oceny administracyjnej i kwalifikowalności, część II „Ocena kwalifikowalności”. 
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o w imieniu których jednostka nadrzędna będzie ubiegać się o dofinansowanie (ze 

wskazaniem, który podmiot będzie realizował projekt). 

Oprócz wymogów wspomnianych powyżej, beneficjent wiodący/beneficjent: 

 nie może być objęty żadnym z przypadków wykluczenia, co oznacza, że beneficjenci nie mogą 

podlegać sytuacji, w której
3
: 

(a) są w stanie upadłości lub likwidacji, ich działalnością zarządza sąd, prowadzą 

postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, podlegają 

postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, bądź też znajdują się w podobnej 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym, 

(b) oni sami lub osoby posiadające w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, 

decyzyjne lub kontrole zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności 

zawodowej prawomocnym wyrokiem właściwego organu Państwa Członkowskiego, 

(c) są winni poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami 

przez instytucję zamawiającą, w tym poprzez decyzje EBI i organizacji międzynarodowych, 

(d) nie wypełnili swoich zobowiązań odnoszących się do opłacenia składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zapłacenia podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają 

siedzibę, lub z przepisami prawa państwa instytucji zamawiającej lub państwa, w którym 

umowa ma zostać zrealizowana, 

(e) wydany został w stosunku do nich lub osób posiadających w stosunku do nich 

uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne prawomocny wyrok za nadużycia 

finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek 

inną nielegalną działalność, naruszającą finansowe interesy UE, Polski i Rosji, 

(f) podlegają oni karze administracyjnej, 

(g) podlegają konfliktowi interesów, 

(h) są winni przedstawienia nieprawdziwych informacji wymaganych przez instytucję 

zamawiającą jako warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego lub 

też nie przedstawili takich informacji, 

(i) zostali objęci jednym z przypadków wykluczenia wskazanych powyżej w trakcie procedury 

przyznawania zamówień. 

oraz 

 są zarejestrowane
4
 w Polsce lub Rosji lub są osobami prawnymi, które zostały utworzone na 

obszarze Programu lub są organizacjami międzynarodowymi
5
.  

                                                 
3 Postanowienia lit. od a) do d) nie mają zastosowania do nabywania dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od 

dostawcy definitywnie likwidującego swoją działalność albo od syndyka masy upadłościowej lub likwidatora, lub też 
w wyniku układu z wierzycielem lub podobnej procedury przewidzianej przez przepisy prawa krajowego. Postanowienia lit. 
b) i e) nie mają zastosowania do beneficjentów, jeśli ci potrafią przedstawić, iż zastosowano adekwatne środki przeciw 
osobom posiadającym uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne w stosunku do których wydany został wyrok, 
o którym mowa w lit. b) lub e). 

4
 Taką tożsamość narodową określa się na podstawie aktu założycielskiego organizacji, który powinien określać, iż została 
ona założona przez instrument podlegający prawu krajowemu w danym kraju. W tym kontekście, jakikolwiek podmiot 
prawny, którego akt założycielski został sporządzony w innym kraju nie może być traktowany jako kwalifikowalna lokalna 
organizacja nawet jeśli taki akt założycielski został zarejestrowany lokalnie czy zawarto „Porozumienie o współpracy i 
wymianie informacji”. 
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WYJĄTEK! 

Beneficjenci, którzy nie spełniają wymogów utworzenia muszą spełnić następujące warunki: 

 są to podmioty utworzone w Polsce lub w Rosji, 

 ich uczestnictwo jest uzasadnione rodzajem lub charakterem projektu i konieczne w celu jego 

skutecznego wdrożenia; 

 całkowita kwota alokowana w ramach projektu tego rodzaju beneficjentom nie przekroczy 

20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 

 

Przykłady potencjalnych beneficjentów wiodących/beneficjentów: 

 władze lokalne i regionalne, podmioty świadczące publiczne usługi na zlecenie tych władz, inne 

podmioty prawne z udziałem tych władz lub działające w ich imieniu, 

 instytucje centralne działające w imieniu oddziałów regionalnych i lokalnych, odpowiedzialne 

za realizację zadań publicznych na szczeblu regionalnym/lokalnym, 

 regionalne i lokalne oddziały administracji rządowej szczebla centralnego odpowiedzialne za 

realizację zadań publicznych na szczeblu regionalnym/lokalnym, 

 organizacje/instytucje państwowe, 

 publiczne instytucje ochrony środowiska odpowiedzialne za zarządzanie obszarami 

chronionymi, parkami naturalnymi i zasobami leśnymi, 

 instytucje szkolnictwa publicznego (szkoły publiczne, uniwersytety państwowe, itp.), 

 organizacje pozarządowe i non-profit, takie jak: euroregiony, organizacje wspierające 

przedsiębiorczość, izby handlowe, organizacje promujące turystykę, instytuty badawcze, 

stowarzyszenia, fundacje, parafie, itp. 

Proszę pamiętać, że powyższa lista nie jest zamknięta. 

2.3 Kwalifikowalność projektów 

2.3.1 Podstawowe informacje 

 

PROJEKT (działanie)  

oznacza szereg działań zdefiniowanych i objętych zarządzaniem w związku z celami, rezultatami, 

produktami i efektami, do których osiągnięcia ma prowadzić w określonym czasie i w ramach 

określonego budżetu. Cele, produkty, rezultaty i efekty przyczyniają się do realizacji Priorytetów 

określonych w Programie (punkt 1.3. niniejszego Podręcznika). 

 

                                                                                                                                                         
5
 Międzynarodowe organizacje to międzynarodowe organizacje sektora publicznego utworzone na podstawie porozumień 
międzyrządowych oraz podobnie utworzone wyspecjalizowane agencje; Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 
oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) są także uznawane za organizacje międzynarodowe. 
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Wykorzystując dokumentację dołączoną w formie aneksów do niniejszego Podręcznika, beneficjenci 

będą wspólnie przygotowywać i składać projekt do WST. Projekty mogą otrzymać dofinansowanie z 

Programu pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych wymagań:  

a) mają wyraźne oddziaływanie transgraniczne i przynoszą korzyści opisane w Dokumencie 

Programowym oraz stanowią wartość dodaną do strategii i programów UE, Rosji i Polski,  

b) są wdrażane w obszarze wsparcia Programu. W szczególnych przypadkach, projekty można 

częściowo realizować poza obszarem objętym Programem - szczegóły znajdują się w punkcie 

Lokalizacja poniżej. 

c) należą do jednej z poniższych kategorii: 

 projekty zintegrowane - w których każdy beneficjent realizuje na swoim terytorium część 

działań w ramach projektu, 

Przykład: dwa współpracujące ze sobą szpitale z Polski i z Rosji opracowują wspólną 

metodologię dotyczącą szczególnej terapii przeprowadzanej przez wspólny zespół 

ekspertów i wdrażają metodologię w obu szpitalach korzystając z zakupionego sprzętu 

oraz opracowują wspólny raport z wyników wdrożenia metodologii, 

 projekty symetryczne - w których podobne działania są prowadzone równolegle w krajach 

uczestniczących,  

Przykład: Dwaj partnerzy budują dwa odcinki dróg, przyczyniając się do poprawy 

transgranicznego systemu transportowego; jeden odcinek znajduje się w Polsce a drugi w 

Rosji. 

 projekty obejmujące jeden kraj - które realizowane są głównie lub wyłącznie w jednym 

kraju uczestniczącym, lecz na korzyść wszystkich lub niektórych krajów uczestniczących i 

w przypadku których zidentyfikowano transgraniczne oddziaływanie i korzyści. 

Przykład: Rosyjski partner wdraża system gospodarki odpadami na własnym terytorium w 

oparciu o doświadczenie polskiego partnera, który pełni rolę eksperta, dzieląc się swoim 

know-how (lecz który nie realizuje żadnych działań w Polsce). Wdrożenie systemu 

gospodarki odpadami przez partnera rosyjskiego będzie miało pozytywny wpływ na 

stronę polską obszaru objętego Programem. 

d) przyczynią się to do osiągnięcia co najmniej jednego ze wskaźników produktu podanych w 

wykazie wskaźników dla każdego priorytetu (Aneks 6 do niniejszego Podręcznika). 

OKRES TRWANIA 

Planowany czas trwania projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy
6

. Wszystkie działania projektu 

finansowane w ramach Programu muszą zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2022 r.

                                                 
6

 36 miesięcy dla Dużych Projektów Infrastrukturalnych. 
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WYSOKOŚĆ GRANTU 

 

 
 

 

Żaden grant nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Różnicę należy sfinansować z własnych środków beneficjenta wiodącego i/lub beneficjentów lub z 

innych środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

 

Przychody potencjalnie wygenerowane w ramach realizacji projektu mogą stanowić wkład własny 

(10%) beneficjenta wiodącego lub beneficjentów projektu. 

 

WAŻNE! 

 

Zasada non-profit 

 

Osiągnięcie przez któregokolwiek beneficjenta zysku w ramach projektu nie może być ani celem, ani 

skutkiem otrzymanego dofinansowania! Zysk zdefiniowany jest jako nadwyżka wpływów (tj. wkład UE, 

przychody, odsetki od kwot prefinansowania, inne wkłady) ponad koszty kwalifikowalne zatwierdzone 

przez Instytucję Zarządzającą w momencie wnioskowania o zapłatę salda końcowego. 

Przychody to wpływy pieniężne bezpośrednio płacone przez użytkowników za towary lub usługi 

świadczone w ramach projektu, takie jak opłaty bezpośrednio ponoszone przez użytkowników za 

korzystanie z infrastruktury, za korzystanie z produktów lub usług podczas targów, wystaw, itp. lub 

płatności za usługi (np. udział w szkoleniach). 

Przychody netto obejmują przychody zdefiniowane powyżej pomniejszone o wszelkie koszty 

operacyjne poniesione w trakcie analogicznego okresu. 

 

Minimalne 
dofinansowanie  
projektu 

Maksymalne 
dofinansowanie 
projektu 

100 000 
EUR 

2500000 50
0 000 
EUR 
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LOKALIZACJA 

 

Obszar Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 

Obszar Programu składa się z głównych i przyległych regionów oraz głównych społecznych, 

gospodarczych i kulturowych ośrodków. Podczas ubiegania się o dofinansowanie z Programu, 

instytucje ze wszystkich regionów będą traktowane jednakowo. 

GŁÓWNE REGIONY 

Obszar Programu obejmuje następujące jednostki jako główne regiony: 

 W Polsce - jednostki NUTS III: 

o podregion gdański (województwo pomorskie); 

o podregion trójmiejski (województwo pomorskie); 

o podregion starogardzki (województwo pomorskie); 

o podregion elbląski (województwo warmińsko-mazurskie); 

o podregion olsztyński (województwo warmińsko-mazurskie); 

o podregion ełcki (województwo warmińsko-mazurskie); 

o podregion suwalski (województwo podlaskie); 

 W Federacji Rosyjskiej: 

o Obwód Kaliningradzki. 

PRZYLEGŁE REGIONY 

Obszar Programu obejmuje również następujące jednostki NUTS III w Polsce jako regiony przyległe: 

 podregion słupski (województwo pomorskie); 

 podregion białostocki (województwo podlaskie). 

Obwód kaliningradzkiKaliningradzki, Rosja 

Województwo warmińsko-mazurskimazurskie, Polska 

 podlaskiWojewództwo podlaskie, Polska 

Region pomorskiWojewództwo pomorskie, Polska 



23 

 

Projekty w regionach przyległych mogą być wdrażane w ramach Programu pod warunkiem, że 

fundusze Programu przeznaczone na projekty z tych podregionów nie przekroczą 10% alokacji UE w 

realizację Programu. 

GŁÓWNE SPOŁECZNE, GOSPODARCZE I KULTUROWE OŚRODKI 

Moskwa 

Niektóre organizacje zlokalizowane w Moskwie mają monopol de jure lub de facto oraz posiadają 

kompetencje techniczne, wysoki stopień specjalizacji lub uprawnienia administracyjne do wdrożenia 

projektów w ramach CELU TEMATYCZNEGO GRANICE. W związku z powyższym udział Moskwy  

w znacznym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów Programu i przyniesie istotną wartość dodaną 

dla głównych/przyległych regionów. Udział w Programie instytucji z siedzibą w Moskwie będzie 

ograniczony do działań w ramach CELU TEMATYCZNEGO GRANICE. 

Warszawa 

Niektóre organizacje zlokalizowane w Warszawie mają monopol de jure lub de facto oraz posiadają 

kompetencje techniczne, wysoki stopień specjalizacji lub uprawnienia administracyjne do wdrożenia 

projektów w ramach CELU TEMATYCZNEGO DOSTĘPNOŚĆ. W związku z powyższym udział Warszawy  

w znacznym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów Programu i przyniesie istotną wartość dodaną 

dla głównych/przyległych regionów. Udział w Programie instytucji z Warszawy będzie ograniczony  

do działań w ramach CELU TEMATYCZNEGO DOSTĘPNOŚĆ. 

ZASADY LOKALIZACJI PROJEKTÓW 

o Wszystkie projekty muszą być wdrażane w obszarze Programu.  

 

o W szczególnych przypadkach, projekty mogą być częściowo wdrażane poza obszarem objętym 

Programem7, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki:  

o projekty są niezbędne dla osiągnięcia celów Programu i przynoszą korzyści obszarowi 

Programu;  

o łączna kwota alokowana w ramach Programu na działania poza obszarem Programu nie 

przekracza 10% wkładu Unii na poziomie Programu;  

o działania poza obszarem Programu nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego ani/lub 

infrastrukturalnego, 

 

o Zaangażowanie beneficjentów zlokalizowanych w głównych społecznych, gospodarczych  

i kulturowych ośrodkach musi być określone i uzasadnione na poziomie projektu, musi być istotne 

dla osiągnięcia określonych celów projektu w głównych/przyległych regionach Programu oraz 

musi być kluczowe dla zapewnienia trwałości działań w głównych/przyległych regionach 

Programu.  

 

o Projekty w regionach przyległych mogą być wdrażane w ramach Programu pod warunkiem, że 

fundusze Programu przeznaczone na projekty z tych podregionów nie przekroczą 10% alokacji UE 

                                                 
7

 Działania mogą mieć miejsce w innych regionach poza obszarem objętym Programem, lecz muszą odbywać się na terenie 
Polski lub Rosji. 
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na realizację Programu. Organizacje z regionów przyległych mogą ubiegać się o fundusze 

Programu na tych samych warunkach, co organizacje z głównych regionów. 

2.3.2 Charakter projektów 

 

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące trzy typu projektów: 

 Projekty infrastrukturalne 

 projekty, które wymagają pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu (np. zgłoszenia robót 

budowlanych, oświadczenia o rozpoczęciu robót budowlanych, itp.) zgodnie z 

ustawodawstwem obowiązującym w kraju, gdzie takie roboty mają się odbyć lub 

 projekty obejmujące komponent infrastrukturalny
8
 o łącznej wartości powyżej 50 000 EUR  

i poniżej 2 500 000 EUR. 

Komponent infrastrukturalny będzie obejmował następujące koszty: 

 roboty budowlane  i usługi związane z (od)budową, remontem, instalacją infrastruktury i 

nadzorem nad nimi, 

 pozostałe działania związane z planowanymi robotami, np. koszty przygotowania 

dokumentacji technicznej, koszty dostaw łącznie z zakupem środków trwałych. 

Budżet komponentu infrastrukturalnego będzie obliczany odrębnie dla każdego komponentu  

w ramach projektu (jeden beneficjent może realizować kilka komponentów infrastrukturalnych w 

ramach jednego projektu, na przykład droga i budynek, które są od siebie całkowicie niezależne). 

 Projekty inwestycyjne 

 projekty obejmujące środki trwałe w ramach linii budżetowej przeznaczonej na wyposażenie 

(np. komputery, maszyny, narzędzia, itp.) o wartości powyżej 50 000 EUR. 

 

Jeśli projekt można określić jednocześnie jako infrastrukturalny i inwestycyjny, o jego kategorii 

należy zadecydować na podstawie stosunku kosztów w budżecie (tj. czy większość kosztów 

związana jest z robotami budowlanymi, czy z zakupem sprzętu). Mimo to w przypadku 

jakiegokolwiek projektu, który spełnia treść definicji projektu infrastrukturalnego, należy złożyć 

odpowiednie aneksy do Formularza Aplikacyjnego (patrz punkt 3.2). 

 

                                                 

8

 Całkowity koszt robót budowlanych i usług związanych z (od)budową, remontem, instalacją infrastruktury i nadzorem, lecz 
także inne działania, takie jak np.: koszty przygotowania dokumentacji technicznej, koszty dostaw łącznie z zakupem 
środków trwałych. W celu wsparcia beneficjentów w przygotowywaniu studiów i dokumentacji dotyczących komponentu 
infrastrukturalnego, dofinansowanie może być przyznane retroaktywnie na pokrycie takich kosztów wyłącznie, jeśli 
zostały one poniesione po przyjęciu Wspólnego Programu Operacyjnego (WPO), czyli po 8 grudnia 2016 r. Pozostałe 
koszty w ramach grantu retroaktywnego mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli wnioskodawca jest w stanie 
uzasadnić potrzebę rozpoczęcia projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jednak takie koszty nie będą 
mogły być poniesione przed datą złożenia Formularza Aplikacyjnego do WST. Wyłącznie wnioskodawcy, z którymi 
podpisano umowę o dofinansowanie, mogą dochodzić zwrotu takich kosztów. W żadnym wypadku koszty poniesione 
przez beneficjenta wiodącego /beneficjenta zarejestrowanego w Rosji przed podpisaniem Porozumienia Finansowego nie 
mogą być traktowane jako kwalifikowalne. 
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 Projekty miękkie 

 pozostałe projekty niezdefiniowane jako „infrastrukturalne” czy „inwestycyjne” są traktowane 

jako projekty miękkie.  

 

TRWAŁOŚĆ 

Trwałość produktów i rezultatów projektu jest kluczowa dla zapewnienia oddziaływania terytorialnego 

oraz długotrwałych korzyści, które będą trwać po zakończeniu projektu. Tym samym, wszystkie 

projekty inwestycyjne i infrastrukturalne muszą gwarantować, aby osiągnięte produkty i rezultaty były 

trwałe po zakończeniu projektu. Może to dotyczyć czynności następczych, nawiązania długotrwałych 

partnerstw, wprowadzenia lepszych przepisów, planów, dalszego finansowania w ramach innych 

inicjatyw czy funduszy, itp. 

Aby zapewnić trwałość, projekty od początku mogą przyjąć długoterminową perspektywę strategiczną, 

która doprowadzi do osiągnięcia pożądanych rezultatów dla grup docelowych w dłużej perspektywie 

czasowej. Tym samym w trakcie konstruowania projektu konieczne jest uwzględnienie potrzeb 

kluczowych partnerów oraz kontekstu instytucjonalnego. Kluczowi partnerzy mogą być aktywnie 

zaangażowani już od początkowych etapów rozwoju projektu. 

WAŻNE! 

W przypadku każdego projektu inwestycyjnego lub projektu zawierającego komponent 

infrastrukturalny należy dokonać zwrotu wkładu Unii, jeśli w okresie pięciu lat od zakończenia 

projektu (lub w stosownych przypadkach, w okresie przewidzianym w przepisach dotyczących 

pomocy publicznej) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na jego charakter, cele lub warunki 

realizacji, co mogłoby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. 

Kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiego projektu będą odzyskiwane przez IZ 

proporcjonalnie do okresu, w trakcie którego wymaganie dotyczące trwałości nie zostało spełnione. 

 

2.3.3 Dostępność projektów i wyników projektów 

 
Działania i zakupy sfinansowane z funduszy Programu powinny być dostępne dla wszystkich obywateli, 
łącznie z osobami z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami powinny uczestniczyć w 
projektach i ich realizacji w takim samym stopniu, jak inne osoby. 
 

Zagwarantowanie dostępności do projektów osobom z niepełnosprawnościami jest mechanizmem 

racjonalnej poprawy. Umożliwia on elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników i dostarcza im 

usprawnień dostosowanych do ich wymagań. 

 

Projekty muszą zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do informacji nt. realizacji lub 

wykorzystania projektu, zakresu projektu oraz grupy docelowej, do której jest on skierowany, a także 

informacji gdzie i kiedy projekt jest wdrażany.  

 



26 

 

Strony internetowe projektów muszą być dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ich 

twórcy muszą przestrzegać Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) 2.09, 

które zawierają reguły tworzenia dostępnych stron internetowych. Przykładem dostępności jest 

możliwość powiększenia rozmiaru czcionki, odpowiedni wybór kolorów i ich kontrastu oraz treść, która 

jest łatwa do zrozumienia. Podobnie zasad dostępności należy przestrzegać przy tworzeniu 

multimediów (animacji, prezentacji, filmów video, nagrań dźwiękowych i innych). które powinny 

obejmować na przykład transkrypcje tekstów, opis głosowy czy tłumaczenie w języku migowym. 

 

Projekty muszą zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do udziału w spotkaniach 

informacyjnych, konferencjach, kursach szkoleniowych, warsztatach i innych wydarzeniach. 

Dostępność projektów pod tym kątem można osiągnąć w szczególności poprzez: 

 

 dostosowywanie budynków dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przez instalowanie 

tymczasowych podjazdów, ramp, wind; 

 oznaczanie budynków tablicami z napisami w alfabecie Braille’a,  

 dostosowywanie budynków pod kątem akustycznym, np. przez instalację pętli 

induktofonicznej czy systemów FM, dostosowywanie komputerów przez np. wynajem lub 

zakup programów powiększających lub mówiących, drukarek do druku materiałów w alfabecie 

Braille’a,  

 specjalistyczne wsparcie, np. zapewnienie asystenta osobie z niepełnosprawnościami, 

tłumacza języka migowego, przewodnika dla osób mających problem ze wzrokiem, 

 wolniejszą prędkość/dłuższy czas potrzebny np. na przetłumaczenie fragmentu na język 

migowy,  

 transport, np. specjalny środek transportu na miejsce wdrażania projektu,  

 dostosowanie materiałów projektowych/szkoleniowych, np. przez instalację programów 

powiększających lub mówiących, drukarek drukujących materiały w alfabecie Braille’a. 

 

Podczas planowania produktów projektu należy przeanalizować, czy osoby z niepełnosprawnościami 
będą miały dostęp do osiągniętych produktów i rezultatów projektu. Należy wziąć pod uwagę, iż każdy 
ma prawo do korzystania z efektów wsparcia Programu, czyli wszystkiego, co zostanie zbudowane, 
zmodernizowane, zakupione, stworzone, wyprodukowane, wynalezione czy zaprojektowane z 
wykorzystaniem środków Programu.  
 

Uniwersalne zaprojektowanie lub zaprojektowanie dla wszystkich to sposób projektowania produktów, 

środowisk, programów i usług taki, aby służył jak największej liczbie osób, łącznie z seniorami, matkami 

i ojcami z wózkami dziecięcymi oraz wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne 

wynikające np. z otyłości, kontuzji narciarskiej, ciąży czy nadmiernego wzrostu. 

 

Przykłady uniwersalnie zaprojektowanych rozwiązań:  

 drzwi automatyczne, 

 podświetlane rampy zapewniające bezpieczeństwo i poczucie stabilności,  

 chodniki, których powierzchnia zapobiega pośliźnięciu się, 

                                                 
9 Więcej informacji na: https://www.w3.org/TR/WCAG20/ 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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 publiczny transport dostępny dla każdego,  

 podjazdy dla wózków inwalidzkich,  

 łatwy do zrozumienia schemat połączeń transportu publicznego. 

 

2.3.4 Projekty niekwalifikowalne 

 

W ramach Celów Tematycznych Programu następujące rodzaje projektów zostały określone jako 

niekwalifikowalne: 

 działania, które zostały zatwierdzone do dofinansowania z innych źródeł, łącznie z programami 

UE. Jeśli projekt lub jego osobne działania zostały zgłoszone do dofinansowania z innych 

źródeł, wówczas beneficjent wiodący powinien poinformować IZ o tym fakcie, 

 działania, których celem lub efektem jest osiągnięcie zysku przez beneficjenta wiodącego  

lub beneficjentów, 

 działania skupiające się wyłącznie lub głównie na wydarzeniach charytatywnych, 

  działania, w ramach których beneficjent wiodący i beneficjenci przyznają środki finansowe 

innym instytucjom (regranting),  

 działania, w ramach których beneficjenci działają w charakterze pośredników, tj. nie są 

bezpośrednio odpowiedzialni za wdrażanie projektu, lecz zatrudniają osoby trzecie 

odpowiedzialne za wdrażanie działań projektu w ich imieniu, 

Przykłady: 

 projekt jest w całości zarządzany przez zakontraktowaną firmę konsultingową, 

 projekt składa się z serii szkoleń, które w ramach jednego przetargu w całości zlecono do 

przeprowadzenia przez jedną firmę, 

 wydarzenia cykliczne. Proszę pamiętać, że co do zasady wydarzenia cykliczne mogą być 

wspierane wyłącznie w trakcie ich fazy początkowej. Cykliczne edycje wydarzeń są 

kwalifikowalne wyłącznie, jeśli harmonogram projektu obejmuje innowacyjne elementy. Takie 

działania muszą być dokładnie opisane w Formularzu Aplikacyjnym, 

 działania mające negatywny wpływ na środowisko lub nieprzestrzegające innych polityk 

horyzontalnych UE lub krajowych strategii Polski i Rosji, 

 działania stanowiące pomoc publiczną. 

 

Pomoc publiczna jest zdefiniowana jako „wszelka pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub 

przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 

konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów”, tym 

samym wpływając na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Zasady dotyczące 

pomocy publicznej nie mają zastosowania do beneficjentów z Federacji Rosyjskiej. 

 

Definicja pomocy publicznej obejmuje kilka kryteriów. Te kryteria mają charakter łączny, co oznacza, 

że należy spełnić wszystkie pięć elementów, aby dane działanie było traktowane jako pomoc: 
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 fakt istnienia przedsiębiorstwa, 

 finansowanie działania z funduszy państwa, 

 udzielenie korzyści, 

 selektywny charakter działania, oraz 

 jego potencjalny wpływ na konkurencję i handel wewnątrz Unii. 

 

 
 

 

Działania stanowiące pomoc publiczną należy usunąć z Formularza Aplikacyjnego lub zmienić w taki 
sposób, aby nie były one traktowane jak pomoc publiczna. 

Najważniejszym krokiem jest ustalenie, czy beneficjent wiodący/beneficjent działa w charakterze 

przedsiębiorstwa w ramach projektu. Z pozostałych kryteriów decydującym najczęściej będzie to, czy 

beneficjent wiodący/beneficjent uzyskuje korzyść. 

2.3.5 Liczba wniosków i grantów na rzecz beneficjenta wiodącego  

 

Beneficjent wiodący może złożyć więcej niż jeden Formularz Aplikacyjny. Beneficjent wiodący może 

jednocześnie być beneficjentem w innym wnioskowanym projekcie. W sytuacji, kiedy kilka wniosków 

złożonych przez tego samego beneficjenta wiodącego wybrano w celu przyznania dofinansowania, lecz 

beneficjent wiodący nie udowodni, że posiada potencjał wystarczający do wdrożenia wszystkich 

wybranych wniosków, którym może zostać przyznane dofinansowanie, wówczas wnioski, które 

otrzymały mniej punktów zostaną odrzucone, a wybrane zostaną te, które beneficjent wiodący jest w 

stanie wdrożyć. 

Beneficjenci mogą wziąć udział w więcej niż jednym projekcie. 

Na podstawie stosownej decyzji liczba grantów przyznanych jednemu beneficjentowi wiodącemu 

może zostać ograniczona.  

Czy wykorzystuje się środki publiczne? 

Czy środki publiczne przyznawane są wybranym 
wnioskodawcom/partnerom? 

Działalność gospodarcza/przedsiębiorstwo - czy jakiekolwiek 
produkty/usługi oferowane są na rynku? 

Czy wnioskawca/partner zyskuje korzyść, której nie mogłby w 
normalnej sytuacji uzyskać na rynku? 

Czy towary lub usługi są potencjalnie dopuszczone do obrotu na 
terenie państw członkowskich? 

Obowiązują zasady na temat pomocy publicznej! 

Potrzebne są dalsze działania. 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Nie 

Nie 

Nie 

Nie 

Nie 

Brak 
pomocy 
publicznej
państwa 

Czy środki publiczne przyznawane są wybranym 
wnioskodawcom/partnerom? 

Działalność gospodarcza/przedsiębiorstwo - czy jakiekolwiek 
produkty/usługi oferowane są na rynku? 

Czy towary lub usługi są potencjalnie dopuszczone do obrotu na 
terenie państw członkowskich? 
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3. Formularz Aplikacyjny 

3.1 Podstawowe informacje 

W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie? 

 

 
Wymogi dotyczące składania Formularza Aplikacyjnego: 
 

1. Wnioskodawcy wypełnią Formularz Aplikacyjny (Aneks 1) korzystając z e-aplikacji znajdującej się na 

stronie internetowej Programu www.plru.eu i złożą go do WST on-line korzystając z e-aplikacji. 

 

http://www.plru.eu/
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2. Formularz Aplikacyjny musi być wypełniony wyłącznie w języku angielskim
10

. Formularz 

Aplikacyjny złożony w języku(-ach) innych niż angielski zostanie odrzucony. 

 

3. Formularz Aplikacyjny musi zostać wypełniony komputerowo korzystając z e-aplikacji stworzonej 

dla danego zaproszenia do składania wniosków i dostępnej na stronie internetowej Programu. 

Właściwie wygenerowany, potwierdzony i złożony Formularz Aplikacyjny otrzyma unikalny numer 

identyfikacyjny nadany przez e-aplikację. 

 

4. Kompletny pakiet aplikacyjny zawiera następujące dokumenty: 

 

 

 

 

 

 
 

WAŻNE! 

 

Termin składania Formularzy Aplikacyjnych  

 

Termin składania elektronicznych wersji Formularzy Aplikacyjnych upływa ………… (o godz. 15:00 

czasu środkowoeuropejskiego). E-aplikacja pozwala na złożenie Formularza Aplikacyjnego z aneksami 

do dnia i godziny podanej w ogłoszeniu dotyczącym pierwszego naboru wniosków. Złożenie 

dokumentów po terminie nie będzie możliwe. 

 

 

3.2 Aneksy wymagane do Formularza Aplikacyjnego 
 

Każdy Formularz Aplikacyjny będzie zawierał budżet projektu (Aneks 2 do niniejszego Podręcznika) 

oraz, w zależności od charakteru projektu (miękki, inwestycyjny czy infrastrukturalny), następujące 

dokumenty wspierające: 

Aneks A0 Informacja na temat danych kontaktowych dla celów projektu – beneficjent 

wiodący/beneficjent. 

Aneks A1 (A)  Oświadczenie beneficjenta wiodącego do Formularza Aplikacyjnego 

Aneks A1(B)  Oświadczenia o partnerstwie beneficjentów do Formularza Aplikacyjnego. 

Aneks A2 Statuty lub inne istotne dokumenty dotyczące statusu prawnego, np. przepisy 

wewnętrzne beneficjenta wiodącego i wszystkich beneficjentów zaangażowanych w 

projekt - nie ma zastosowania do instytucji publicznych z Polski i Rosji. Jeśli będzie to 

konieczne w celu przeprowadzenia rzetelnej oceny - WST może zażądać dodatkowych 

                                                 
10

Nie ma zastosowania do pól, gdzie wymagane jest wpisanie nazw własnych w językach narodowych. 

ANEKSY 

FORMULARZ 
APLIKACYJNY 

OŚWIADCZENIE 
WIODĄCEGO 

BENEFICJENTA 1(A) 

 

OŚWIADCZENIE O 
PARTNERSTWIE  

1 (B) 

A2
22 

A3
33 

A5 A... 



31 

 

wyjaśnień/dokumentów dotyczących statusu prawnego każdego beneficjenta 

wiodącego/beneficjenta. 

Aneks A3 Kopie rachunku zysków i strat oraz bilansów lub innych istotnych dokumentów 

finansowych za okres 3 ostatnich lat (jeśli są dostępne) przed złożeniem Formularza 

Aplikacyjnego, dotyczące beneficjenta wiodącego i wszystkich beneficjentów, którzy 

zaplanowali swoje wydatki w ramach budżetu projektu, przedstawiające ich kondycję 

finansową (nie ma zastosowania do instytucji publicznych). 

Aneks A4 Oświadczenie beneficjenta wiodącego o zapewnieniu funduszy niezbędnych do realizacji 

projektu. Beneficjent wiodący zapewnia całkowitą kwotę dofinansowania w imieniu 

własnym oraz pozostałych beneficjentów, jeśli dotyczy, która będzie odpowiadać co 

najmniej 10% łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu. Proszę pamiętać, że ten aneks 

zostanie wypełniony z wykorzystaniem e-aplikacji. Dokument otrzyma ten sam unikalny 

numer identyfikacyjny jak cały wniosek. 

Aneks A5 Jeśli dotyczy, upoważnienie od beneficjenta wiodącego stanowiące, iż dana osoba ma 

prawo do podpisania wniosku, (jeśli wniosek zostanie podpisany przez osobę , która nie 

jest upoważniona do reprezentacji organizacji). W przypadku polskich podmiotów 

nieposiadających osobowości prawnej należy dostarczyć pisemne oświadczenie, iż są one 

uprawnione do podejmowania zobowiązań prawnych (łącznie z podpisaniem umowy o 

dofinansowanie) wystawione przez instytucję nadrzędną. 

Aneks A6 Dokument rejestrowy beneficjenta wiodącego/beneficjentów (nie ma to zastosowania do 

instytucji/władz publicznych): 

W PRZYPADKU POLSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH/BENEFICJENTÓW: aktualny odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia zaproszenia do składania 

wniosków. 

W PRZYPADKU ROSYJSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH/BENEFICJENTÓW: świadectwo rejestracji 

państwowej podmiotu prawnego.  

Aneks A7 Wyłącznie w przypadku POLSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH/BENEFICJENTÓW: 

Oświadczenie o prawie do odzyskania podatku VAT.  

Aneks A8 W przypadku projektów zawierających komponent infrastrukturalny o wartości co 

najmniej 1 miliona EUR, ujęty w linii budżetowej 6, należy przygotować Pełne studium 

wykonalności lub jego odpowiednik zgodnie z rosyjskim prawodawstwem krajowym 

według Wytycznych dot. sporządzenia Studium Wykonalności, dostępnych na stronie 

internetowej Programu. Dokument zostanie złożony w języku oryginalnym (tj. polskim lub 

rosyjskim) łącznie z jego Streszczeniem w języku angielskim. Do złożenia w formie pliku 

elektronicznego (w formacie doc lub pdf).  

Uwaga: Dla projektów zawierających komponent infrastrukturalny o wartości od 50 000 

EUR do 1 miliona EUR należy wypełnić punkt 3.5 Skrócone Studium Wykonalności zawarty 

w Formularzu Aplikacyjnym. 

Aneks A9 (wyłącznie do projektów infrastrukturalnych, wspomnianych w punkcie 2.3.2 niniejszego 

Podręcznika) – Pozwolenie na budowę lub stosowny aneks:  
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W PRZYPADKU POLSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH/BENEFICJENTÓW:  

Oświadczenie beneficjenta wiodącego/beneficjenta, że pozwolenie na budowę lub jego ekwiwalent 

(np. zgłoszenie robót budowlanych) zostanie złożony w przypadku uzyskania dofinansowania przez 

projekt, w terminie określonym w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania, lecz nie później 

niż 3 miesiące od daty pisma. Jeśli realizacja projektu nie wymaga pozwolenia na budowę, ani jego 

ekwiwalentu, wówczas w oświadczeniu należy wskazać właściwy przepis prawa krajowego, zgodnie z 

którym planowane roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, ani jego ekwiwalentu. 

W PRZYPADKU ROSYJSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH/BENEFICJENTÓW:  

Oświadczenie beneficjenta wiodącego/beneficjenta, że pozwolenie na budowę lub jego ekwiwalent (w 

zależności od poziomu złożoności obiektu budowlanego) zostanie złożony w przypadku uzyskania 

dofinansowania przez projekt, w terminie określonym w piśmie informującym o przyznaniu 

dofinansowania, lecz nie później niż 3 miesiące od daty pisma. 

Jeśli realizacja projektu nie wymaga pozwolenia na budowlanego, ani jego ekwiwalentu, wówczas w 

oświadczeniu należy wskazać właściwy przepis prawa krajowego, iż zgodnie z którym planowane 

roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, ani jego ekwiwalentu. 

Aneks A10 W przypadku wszystkich projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, wspomnianych w 

punkcie 2.3.2. niniejszego Podręcznika – Oświadczenie beneficjenta 

wiodącego/beneficjenta o prawie dysponowania gruntem/nieruchomością do celów 

budowlanych/zapewnienia dostaw.  

Aneks A11 W przypadku projektów infrastrukturalnych, wspomnianych w punkcie 2.3.2. niniejszego 

Podręcznika – mapy, szkice lokalizacji projektu (przedstawiające lokalizację projektu).  

Aneks A12 W przypadku projektów infrastrukturalnych, wspomnianych w punkcie 2.3.2 niniejszego 

Podręcznika - dokumentacja dotycząca kwestii ochrony środowiska: 

W PRZYPADKU POLSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH/BENEFICJENTÓW: Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Jeśli nie ma to zastosowania, wówczas dostarczyć należy pisemne oświadczenie 

wydane przez właściwą instytucję. 

W PRZYPADKU ROSYJSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH/BENEFICJENTÓW: Ocena Oddziaływania na 

Środowisko (Formularz OOŚ) 

Aneks A13  W przypadku wszystkich projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, wspomnianych w 

punkcie 2.3.2. niniejszego Podręcznika – Oświadczenie beneficjenta 

wiodącego/beneficjenta o trwałości rezultatów i celów projektu przez co najmniej pięć lat 

po zakończeniu projektu.  

Aneks A14 w przypadku projektów obejmujących komponent infrastrukturalny o wartości co najmniej 

1 miliona EUR, ujęty w budżecie jako roboty - linia 6 – należy dostarczyć szczegółowy opis 

komponentu dotyczącego budowania potencjału. 

Wszystkie dokumenty wspierające należy dostarczyć w odpowiednich wersjach elektronicznych za 

pośrednictwem e-aplikacji. W przypadku kserokopii lub zeskanowanych dokumentów ich 

autentyczność poświadcza osoba upoważniona w instytucji beneficjenta wiodącego/beneficjenta.  
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WAŻNE! 

 

Proszę pamiętać, że aneksy: A0, A1A, A1B, A4, A7, A9, A10, A11, A13, A14 zostaną wygenerowane 

przez e-aplikację. Należy je wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i wprowadzić do e-aplikacji 

przed sprawdzeniem formularza i wysłaniem go do WST.  

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat aneksów: 

ANEKS 
BENEFICJENT 

WIODĄCY  
BENEFICJENT 

 INSTYTUCJE 
PUBLICZNE 

INSTYTUCJE 
NIEPUBLICZNE 

DLA WSZYSTKICH PROJEKTÓW 

A0 Informacja na temat danych kontaktowych     

A1 
(A) 

Oświadczenie Beneficjenta Wiodącego     

A1 
(B) 

Oświadczenie o partnerstwie beneficjentów     

A2 
Statuty lub inne dokumenty dotyczące statusu 
prawnego 

    

A3 

Kopie rachunku zysków i strat oraz bilansów lub 
inne istotne dokumenty finansowe za okres 3 

ostatnich lat (jeśli są dostępne)
11

 

    

A4 
Oświadczenie beneficjenta wiodącego  
o zapewnieniu funduszy niezbędnych do 
realizacji projektu  

    

A5 
Jeśli dotyczy, upoważnienie od beneficjenta 
wiodącego stanowiące, że dana osoba ma 
prawo do podpisania wniosku 

    

A6 Dokument rejestrowy     

A7 
Oświadczenie o prawie do odzyskania podatku 
VAT (tylko dla PL) 

    

W PRZYPADKU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH I INWESTYCYJNYCH 

A8 
Pełne studium wykonalności (komponent 
infrastrukturalny o wartości co najmniej 1 
miliona EUR) 

    

A14 

Szczegółowy opis komponentu dotyczącego 
budowania potencjału (komponent 
infrastrukturalny o wartości co najmniej 1 
miliona EUR) 

    

A9 
Pozwolenie na budowę lub w wyjątkowych i 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach - 
odpowiedni aneks 

    

A10 
Oświadczenie o prawie dysponowania 
gruntem/nieruchomością dla celów 
budowlanych/zapewnienia dostaw 

    

A13 Oświadczenie o trwałości     

A11 Mapy, szkice lokalizacji projektu     

A12 
Dokumentacja dotycząca kwestii ochrony 
środowiska 

    

 

Proszę pamiętać, że Formularz Aplikacyjny należy złożyć w języku angielskim, za wyjątkiem 

następujących dokumentów, które należy dostarczyć w oryginalnym języku (tj. polskim lub rosyjskim): 

Aneksy A2, A3, A5, A6, A8, A9, A12 oraz A15. 

                                                 
11

 Pod warunkiem, Beneficjent że Wiodący/Beneficjent wnosi wkład pieniężny do projektu. 
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4. Procedury dotyczące oceny i wyboru projektów 
 

Ogólną odpowiedzialność za ocenę i wybór projektów ponosi WKM. Proces oceny rozpoczyna się 

natychmiast po zakończeniu zaproszenia do składania wniosków, a kończy się z chwilą zatwierdzenia 

przez WKM listy rankingowej złożonych wniosków. Procedury wyboru projektów są zgodne z zasadami 

przejrzystości, równego traktowania, zakazu dyskryminacji, obiektywizmu i uczciwej konkurencji. 

Mając na względzie potrzebę zapewnienia zgodności z powyższymi zasadami:  

 projekty są wybierane i dofinansowywane na podstawie ogłoszonych wcześniej kryteriów 

wyboru i dofinansowania zdefiniowanych w siatce oceny. Kryteria te pozwalają na ocenę 

możliwości wnioskodawcy w zakresie realizacji proponowanego działania lub programu pracy. 

Kryteria dofinansowania są wykorzystywane do oceny jakości proponowanych projektów w 

odniesieniu do wyznaczonych celów i priorytetów;  

 dofinansowania podlegają zasadom publikacji ex ante i ex post;  

 wnioskodawcy są informowani na piśmie o wynikach oceny. W przypadku wniosków, które nie 

otrzymały dofinansowania, IZ wskazuje przyczyny odrzucenia wniosku z odniesieniem do 

kryteriów wyboru, których wniosek nie spełnił;  

 należy unikać jakichkolwiek konfliktów interesów;  

 takie same zasady i warunki stosuje się do wszystkich wnioskodawców.  

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez WKM będą stanowić podstawę do oceny wniosków 

przez WST przy wsparciu ze strony BO w Kaliningradzie oraz zewnętrznych ekspertów, zgodnie z 

procedurami wyboru projektów. IZ zagwarantuje, że proces oceny zostanie przeprowadzony zgodnie z 

wymogami Programu, wymogami zaproszenia do składania wniosków oraz zatwierdzonymi kryteriami 

wyboru projektów. 

 

Konflikt interesów 

Wymaga się, aby wszystkie osoby uczestniczące w procesie wyboru projektów – członkowie WKM, 

wewnętrzni i zewnętrzni oceniający – pozostawali niezależni względem wszystkich wnioskodawców 

uczestniczących w procesie składania wniosków. Przed włączeniem do tego procesu, wszystkie te 

osoby podpisują Deklarację Bezstronności i Poufności, w której potwierdzają swój status w tej kwestii. 

W przypadku pojawienia się wobec danej osoby konfliktu interesów, nie może ona brać udziału w 

procesie. 

4.1 Kryteria wyboru projektów i system oceniania 
 

Formularz Aplikacyjny złożony do WST podlega dwustopniowej procedurze oceny: 

 

 

 

 

Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny administracyjnej i kwalifikowalności nie zostaną poddane 

ocenie jakościowej. 

 

Formularz  
Aplikacyjny 

 
 
 
 
 
 

1 Ocena administracyjna i kwalifikowalności 

2 Ocena jakościowa 
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4.2 Etap 1 - Ocena administracyjna i kwalifikowalności 
 

Ocena administracyjna i kwalifikowalności wniosków będzie przeprowadzona przez pracowników WST 

i/lub BO. 

 

Główne etapy Oceny_administracyjnej i kwalifikowalności: 

 

1. Wszystkie Formularze Aplikacyjne złożone do WST w terminie zostaną ponumerowane i 

poddane Ocenie administracyjnej i kwalifikowalności. 

 

2. WST, razem z ekspertami BO zweryfikuje kompletność i poprawność złożonych dokumentów. 

Ocena administracyjna i kwalifikowalności zostanie przeprowadzona zgodnie z kryteriami 

oceny przez dwóch oceniających WST/BO, którzy przygotują jedną wspólną siatkę oceny. Jeśli 

okaże się to konieczne, pracowników WST/BO mogą wspierać zewnętrzni eksperci w kwestii 

oceny dokumentacji technicznej, reguł udzielania pomocy publicznej oraz możliwości 

finansowych beneficjentów. W takich przypadkach zewnętrzni eksperci zweryfikują, czy 

złożona dokumentacja techniczna jest kompletna, ważna w świetle prawa oraz czy została 

przygotowana zgodnie z krajowymi polskimi i/lub rosyjskimi wymogami oraz czy projekt nie 

stanowi pomocy publicznej. Ewentualne rekomendacje/warunki wydane przez zewnętrznych 

ekspertów muszą zostać spełnione przez wnioskodawców i zostaną ujęte w siatce oceny, którą 

przygotowywać będą pracownicy WST/BO. Zewnętrzni eksperci będą odpowiedzialni za 

weryfikację spełnienia wydanych przez nich rekomendacji/warunków. 

 

3. Jeśli jakiekolwiek kryteria opisane w niniejszym Podręczniku nie zostaną spełnione, wówczas 

wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień i/lub dołączenie brakujących 

aneksów do Formularza Aplikacyjnego. 

 

WAŻNE! 

 

Proszę upewnić się, czy Formularz Aplikacyjny obejmuje wszystkie wymagane informacje i aneksy. Jeśli 

złożone dokumenty nie będą kompletne lub podane informacje i dokumenty nie będą zrozumiałe lub 

będą występować braki w aneksach, WST zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień 

i/lub dołączenie brakujących aneksów w terminie określonym przez WST, lecz nie później niż w ciągu 14 

dni kalendarzowych od wysłania prośby pocztą elektroniczną.  

 

Wniosek aplikacyjny zostanie odrzucony: 

 jeśli wnioskodawca nie złoży wyjaśnień lub nie dostarczy brakujących aneksów lub jeśli złożone 

wyjaśnienia lub dostarczone aneksy nie będą zawierać odpowiednich informacji, 

 jeśli okaże się, że jakikolwiek beneficjent wiodący/beneficjent jest podmiotem 

niekwalifikowalnym. 

 

Odrzucony wniosek aplikacyjny nie będzie podlegał dalszej ocenie. Tym samym, proszę upewnić się, że 

wszyscy beneficjenci projektu, łącznie z beneficjentem wiodącym są podmiotami kwalifikowalnymi i że 

Państwa Formularz Aplikacyjny został wypełniony w sposób zrozumiały, poprawny i kompletny. 
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4. WST przygotuje Raport z oceny administracyjnej i kwalifikowalności. Następnie zostanie on 

przesłany do WKM w celach informacyjnych. 

 

5. Po Ocenie administracyjnej i kwalifikowalności, WST poinformuje wszystkich beneficjentów 

wiodących za pośrednictwem poczty elektronicznej czy ich Formularz Aplikacyjny spełnił 

wszystkie kryteria administracyjne i kwalifikowalności oraz czy ich wniosek będzie podlegał 

Ocenie jakościowej. W przypadku, gdy decyzja będzie negatywna, w wiadomości e-mail 

przedstawione zostaną jej powody. 

 

6. Beneficjenci wiodący będą mogli wnieść skargę, jeśli nie będą zgadzać się z wynikiem Oceny 

administracyjnej i kwalifikowalności. Zasady dotyczące skarg zostały opisane w części 

ODWOŁANIA (4.5). 

4.3 Etap 2 - Ocena jakościowa 
 

Ocenę jakościową przeprowadza się zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w siatce oceny. Ocenie 

będą podlegać następujące aspekty projektu: 

 

Kryteria oceny strategicznej 

 

1. Kontekst projektu (istotność i strategia)  

W jakim stopniu uzasadniona jest potrzeba realizacji projektu? 

 

2. Charakter współpracy i efekt transgraniczny 

Jaka jest wartość dodana współpracy po obu stronach granicy? 

 

3. Wkład projektu do spodziewanych rezultatów i produktów Programu 

W jakim stopniu projekt przyczyni się do osiągnięcia celów Programu? 

 

4. Znaczenie partnerstwa 

W jakim stopniu skład partnerstwa jest właściwy dla proponowanego projektu? 

 

Kryteria oceny operacyjnej 

 

1. Zarządzanie 

W jakim stopniu struktury zarządcze i procedury odpowiadają rozmiarom, czasowi trwania i 

potrzebom projektu? 

 

2. Komunikacja 

Na ile działania związane z komunikacją są odpowiednie i dynamiczne, by dotrzeć do grup docelowych 

i zainteresowanych stron? 

 

3. Plan pracy 

W jakim stopniu plan pracy jest realny, zbieżny i spójny? 
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4. Budżet 

W jakim stopniu budżet projektu odzwierciedla stosunek jakości do ceny? Na ile budżet jest spójny  

i proporcjonalny? 

 

5. Trwałość 

 

Główne kroki Oceny jakościowej: 

 

1. Każdy Formularz Aplikacyjny zostanie oceniony przez dwóch wewnętrznych oceniających, tj. 

pracowników WST/BO, aby zagwarantować przestrzeganie zasady „dwóch par oczu”. W wyniku oceny 

jakościowej dla każdego wniosku przygotowana zostanie jedna wspólna siatka, podpisana przez obu 

ekspertów. 

 

2. Po zakończeniu oceny jakościowej wszystkich wniosków WST przygotuje pierwszą wersję Raportu z 

Oceny Formularzy Aplikacyjnych razem z pierwszą wersją listy rankingowej wniosków na podstawie 

punktów przyznanych przez oceniających oraz w ramach dostępnych alokacji finansowych 

określonych w zaproszeniu dla każdego z Celów Tematycznych. Obie pierwsze wersje dokumentów - 

Raport oraz lista rankingowa, jak również formularze aplikacyjne oraz siatki oceny projektów zostaną 

przedstawione członkom WKM co najmniej 15 dni roboczych przed spotkaniem zatwierdzającym 

wyniki oceny. 

 

3. W trakcie spotkania WKM dotyczącego wyników oceny, WKM potwierdzi, że oceny dokonano 

zgodnie ze stosownymi kryteriami. Podczas podejmowania decyzji dotyczących przyznania 

dofinansowania projektom, WKM zatwierdzi wyniki całego procesu oceny.  

WKM może zatwierdzić, nie zatwierdzić lub zatwierdzić projekt pod pewnymi warunkami. Projekt, 

który nie uzyska minimalnej liczby punktów podczas oceny jakościowej, nie zostanie zatwierdzony. 

Jeśli WKM zdecyduje się nie uwzględnić częściowo lub całkowicie wyników oceny, wówczas wyjaśni 

powody swojej decyzji na piśmie. W wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach WKM 

może podjąć decyzję o potrzebie ponownej oceny projektu z puli projektów ocenionych pozytywnie 

przez WST/BO i opracować własną siatkę oceny dla danego Formularza Aplikacyjnego.  

Pierwsza wersja listy rankingowej uwzględni nową ocenę. Wszystkie podobne decyzje wydane przez 

WKM należy odnotować i wyjaśnić w Raporcie, podając uzasadnienie wszystkich zmian dokonanych w 

ocenie. Po uzgodnieniu wyniku oceny przez członków WKM posiadających prawo głosu, zatwierdzają 

oni Raport z oceny Formularzy Aplikacyjnych.  

 

4. Po spotkaniu WKM, IZ prześle listę zatwierdzonych projektów do Komisji Europejskiej w celu 

skonsultowania jej z odpowiednimi Generalnymi Dyrekcjami oraz Przedstawicielstwami UE w celu 

uniknięcia podwójnego finansowania projektów i zidentyfikowania potencjalnych synergii. Konsultacje 

te będą trwać 15 dni roboczych i odbędą się przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Po 

konsultacjach WKM może zadecydować o odrzuceniu propozycji projektowych, które zostały 

uprzednio zatwierdzone. 

 

5. Po podjęciu przez WKM decyzji odnośnie udzielenia dofinansowania, WST informuje pisemnie 
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wszystkich wnioskodawców o tym, czy dany wniosek został zatwierdzony do współfinansowania. W 

przypadku, gdy decyzja będzie negatywna, jej powody zostaną przedstawione na piśmie. Procedury 

odwołania są szczegółowo opisane w części 4.5 poniżej. Wnioskodawcom przysługuje prawo 

odwołania się od wyników oceny jakościowej do IZ. Odpowiedź na złożone odwołanie stanowi 

ostateczną decyzję dotyczącą danego wniosku. 

 

6. Lista projektów wybranych przez WKM opublikowana zostanie na stronie internetowej Programu. 

 

Więcej szczegółów na temat procedur procesu oceny  zostanie przedstawionych w Podręczniku 

Oceny. 

4.4 Decyzja o przyznaniu dofinansowania 

 

Lista rankingowa projektów odzwierciedlająca punkty przyznane przez wewnętrznych i zewnętrznych 

oceniających z podziałem na Cele Tematyczne zostanie dołączona w formie aneksu do Raportu z Oceny 

Formularza Aplikacyjnego. Projekty wybrane do dofinansowania to te, które po Ocenie jakościowej 

otrzymały najwyższą liczbę punktów i które są objęte budżetem przewidzianym dla każdego Celu 

Tematycznego w ramach danego zaproszenia do składania wniosków. 

 

Po podjęciu przez WKM decyzji odnośnie udzielenia dofinansowania, WST informuje pisemnie 

wszystkich beneficjentów wiodących o decyzji dotyczącej złożonych przez nich wniosków. W 

przypadku, gdy decyzja będzie negatywna,  jej powody zostaną przedstawione na piśmie. 

 

WKM może zatwierdzić projekty pod pewnymi warunkami. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione przez 

beneficjenta wiodącego w określonym czasie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z IZ, 

projekt nie otrzyma wsparcia w ramach Programu. 

 

WKM może także przygotować rezerwową listę projektów, w kolejności odpowiadającej uzyskanym 

przez nie punktom. Jeśli beneficjent wiodący, któremu przyznano dofinansowanie, nie zdecyduje się 

spełnić warunków nałożonych przez WKM lub podejmie decyzję, żeby nie wdrażać projektu, wówczas 

wsparcie może otrzymać projekt rezerwowy obejmujący ten sam Cel Tematyczny i priorytet, 

poczynając od projektu zajmującego pierwsze miejsce w rankingu. 

4.5 Odwołania 
 

Beneficjenci wiodący, którzy uważają, że ucierpieli na skutek błędu lub nieprawidłowości w trakcie 

oceny lub w przypadku, kiedy nie zgadzają się z ostateczną decyzją WKM, mogą złożyć odwołanie. 

 

Odwołanie można złożyć po zakończeniu każdego etapu oceny. Wniesienie odwołania możne nastąpić 

w przypadku, kiedy decyzja: 

 narusza prawa określone w dokumentach Programu oraz Rozporządzeniach Unii Europejskiej, 

Polski i Rosji, 

 stanowi naruszenie opublikowanego Zaproszenia do Składania Wniosków lub procedur 

dotyczących procesu oceny. 
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IZ będzie odpowiedzialna za rozpatrzenie skargi. Tym samym, wszystkie skargi będą składane do IZ za 

pośrednictwem WST nie później niż na 21 dni kalendarzowych (decyduje data wysyłki, stempla 

pocztowego lub dowodu nadania) od wysłania odpowiedniego listu przez WST za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Wszelkie skargi złożone po tym terminie zostaną odrzucone. 

Skarga musi: 

 być napisana w języku angielskim, 

 zostać wysłana pocztą elektroniczną do IZ za pośrednictwem WST (plru@plru.eu), a oryginał 

powinien zostać przesłany pocztą na adres WST, 

 być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela beneficjenta wiodącego, 

 zawierać wyraźne i zrozumiałe odniesienie do rodzaju naruszenia w oparciu o podstawę 

prawną Programu, Rozporządzenia UE oraz procedury obowiązujące podczas zaproszenia do 

składania wniosków. 

 

IZ odpowie na skargę pocztą elektroniczną w ciągu 45 dni kalendarzowych od jej otrzymania 

(odpowiedź zostanie również wysłana pocztą tradycyjną). Odpowiedź IZ na złożone odwołanie stanowi 

ostateczną decyzję dotyczącą danego wniosku. 

file://tango/DWT/!%20W%20X/03%20PL-RU%202014-2020/WKM/Kaliningrad%2022-23.03.17/dokumenty%20po%20WKM/z%20dnia%2031.03.2017/plru@plru.eu
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5. Po decyzji o przyznaniu dofinansowania 

 

5.1 Podpisanie umowy o dofinansowanie 

 

WAŻNE! 

Umowę o dofinansowanie należy podpisać nie później niż 6 miesięcy po wydaniu decyzji przez WKM 

dotyczącej przyznania dofinansowania dla projektu lub po dacie podpisania Porozumienia 

Finansowego, w zależności od tego która data przypada później. 

 

WST będzie ściśle współpracować z beneficjentami wiodącymi, którzy otrzymali dofinansowanie w 

celu przygotowania wniosków aplikacyjnych do podpisania umowy o udzielenie dofinansowania. 

Beneficjenci wiodący będą mieli ograniczoną ilość czasu na wprowadzenie wszystkich zaleceń WKM 

(jeśli takie będą) oraz niezbędnych poprawek do wniosków (jeśli będą konieczne). 

 

Za wyjątkiem poprawionych wniosków aplikacyjnych, aby podpisać umowę o dofinansowanie, 

beneficjenci wiodący będą musieli dostarczyć WST między innymi: 

- wydrukowany Formularz Aplikacyjny z aneksami/odpowiednią dokumentacją uzupełniającą, 

- podpisaną umowę partnerską (przygotowaną zgodnie ze Wzorem Umowy Partnerskiej dostępnym 

na stronie Programu), 

- w przypadku projektów infrastrukturalnych - odpowiednie dokumenty zgodnie z Aneksem A9 do 

Formularza Aplikacyjnego (patrz punkt 3.2 powyżej), 

- dane na temat rachunku bankowego beneficjenta wiodącego prowadzonego w EUR, na który 

wpływać będą płatności związane z projektem dokonywane przez IZ, 

- szczegóły na temat statusu prawnego beneficjenta wiodącego i osoby uprawnionej do 

reprezentowania tego podmiotu w sprawach związanych z projektem, 

- informacje na temat opcji dokonywania płatności. 

 

5.2 Płatności w ramach projektu 

Dla projektów wybranych do dofinansowania należy wybrać jedną z następujących form otrzymywania 

funduszy z IZ: 

 

Forma 1 

 

Kwota prefinansowania stanowi maksymalnie 35% kwoty dofinansowania przewidzianej na realizację 

projektu i będą wypłacane przez IZ w ciągu 30 dni od daty wpływu do IZ podpisanej umowy wraz z: 

 

i. wnioskiem o płatność zgodnym z modelem podanym na stronie internetowej Programu.  

 

Płatność okresowa stanowi maksymalnie 50% kwoty dofinansowania przewidzianej na realizację 

projektu i będzie wypłacana przez IZ w ciągu 60 dni od daty wpływu do IZ: 
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i. wniosku o płatność zgodnego z modelem podanym na stronie internetowej Programu, 

ii. raportu z postępów w realizacji projektu (część opisowa i finansowa), 

iii. poświadczeń weryfikacji wydatków wszystkich beneficjentów projektu. 

 

Ostateczna płatność salda stanowi co najmniej 15% kwoty dofinansowania i będzie dokonywana przez 

IZ w ciągu 60 dni od daty wpływu do IZ: 

 

i. wniosku o płatność zgodnego z modelem podanym na stronie internetowej Programu, 

ii. ostatecznego raportu z projektu (część opisowa i finansowa) złożonego do IZ nie później niż na 

3 miesiące po okresie realizacji, jak zdefiniowano w umowie o udzielenie dofinansowania, 

iii. poświadczeń weryfikacji wydatków wszystkich beneficjentów projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma 2 

 

W przypadku, kiedy wszystkie działania w ramach projektu będą prefinansowane przez beneficjenta 

wiodącego /beneficjentów i poniesione wydatki zostaną zwrócone (ma zastosowanie jedynie na 

wniosek beneficjenta wiodącego). 

 

Ostateczna płatność salda (jednorazowa) stanowi 100% kwoty dofinansowania przewidzianej na 

realizację projektu i będzie wypłacana przez IZ w ciągu 60 dni od daty wpływu do IZ: 

 

i. wniosku o płatność zgodnego z modelem podanym na stronie internetowej Programu, 

ii. ostatecznego raportu z projektu (część opisowa i finansowa) złożonego do IZ nie później niż na 

3 miesiące po okresie realizacji, jak zdefiniowano w umowie o udzielenie dofinansowania, 

iii. poświadczeń weryfikacji wydatków wszystkich beneficjentów projektu. 

 

 

 

 

 

OSTATECZNA 
PŁATNOŚĆ SALDA 

100%  
kwoty 

dofinansowania 

ZWROT KOSZTÓW 
po zakończeniu 

projektu 

KWOTA 
PREFINANSOWANIA 
maksymalnie 35% 

PŁATNOŚĆ 
OKRESOWA 

maksymalnie 50% 

OSTATECZNA 
PŁATNOŚĆ 

SALDA 
15% 

maksymalnie 85%* W PŁATNOŚCIACH 

ZALICZKOWYCH 

*kwoty dofinansowania 
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6. Kryteria kwalifikowalności kosztów 
 
Pozycje budżetowe i powiązane z nimi reguły kwalifikowalności Programu zostały uszeregowane 
zgodnie z wymogami odpowiednich rozporządzeń wykonawczych UE, w szczególności Rozporządzenia 
(UE) nr 236/2014, Rozporządzenia (UE) nr 232/2014 i Rozporządzenia (UE) nr 897/2014. Reguły 
kwalifikowalności zawarte w niniejszych Wytycznych na podstawie artykułu 48 Rozporządzenia (UE) nr 
897/2014 nie mogą być unieważnione. 

6.1 Rozliczenie kosztów poniesionych przez beneficjentów 

Aby uprościć realizację projektów można skorzystać z następujących form rozliczania kosztów 
poniesionych przez beneficjentów: 
 
1) rozliczenie kwalifikowalnych kosztów rzeczywiście poniesionych (koszty rzeczywiste). Koszty 

kwalifikowalne będą obliczane z góry w budżecie projektu na podstawie kosztów, które 
beneficjenci rzeczywiście poniosą. Podczas ubiegania się o zwrot kosztów beneficjenci dowiodą 
na podstawie odpowiednich dokumentów uzupełniających, że ponieśli dane wydatki i że zostały 
one zapłacone, 

 
2) finansowanie ryczałtowe - pośrednie (administracyjne) koszty zostaną wyraźnie zidentyfikowane z 

góry w budżecie projektu w oparciu o obliczenia dokonane przez wnioskodawcę. W Formularzu 
Aplikacyjnym należy podać odpowiednie uzasadnienie stawki procentowej ryczałtu, tj. opis 
zastosowanej metodologii. Podczas ubiegania się o zwrot kosztów beneficjenci nie będą musieli 
dowodzić na podstawie odpowiednich dokumentów uzupełniających, że ponieśli dane wydatki i 
że zostały one zapłacone, 

3) kwoty ryczałtu. Kwoty dofinansowania będą obejmować pewne szczególne kategorie kosztów 
kwalifikowalnych (koszty personelu czy przygotowania silnego partnerstwa) i zostaną wyraźnie 
zidentyfikowane wcześniej w budżecie projektu. Beneficjenci będą mogli ubiegać się o zwrot 
kosztów tylko do pewnego progu. W takim przypadku beneficjenci nie będą musieli dowodzić na 
podstawie odpowiednich dokumentów uzupełniających, że ponieśli dane wydatki i że zostały one 
zapłacone. 

 
 

WAŻNE! 

Osiągnięcie zysku w ramach projektu nie może być ani celem ani skutkiem dofinansowania.  
 
 

6.2 Koszty kwalifikowalne 
 
Wyłącznie „koszty kwalifikowalne” mogą być finansowane z przyznanego dofinansowania. Koszty 
należy przedstawić w budżecie projektu. Kategorie kosztów uznanych jako kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne zostały wskazane poniżej. Budżet stanowi zarówno kosztorys oraz pułap dla 
„kosztów kwalifikowalnych”. Proszę pamiętać, że koszty kwalifikowalne muszą opierać się na kosztach 
rzeczywistych popartych dokumentacją uzupełniającą. 

6.2.1 Ogólne zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów 

Koszty kwalifikowalne to faktycznie poniesione przez beneficjenta wiodącego /beneficjenta koszty 
spełniające wszystkie poniższe kryteria: 
 
a) zostały poniesione w okresie wdrażania projektu. W szczególności: 
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i. koszty związane z usługami i robotami odnoszą się do działań zrealizowanych w okresie 
wdrażania. Koszty związane z dostawami odnoszą się do dostaw i instalacji obiektów w 
okresie wdrażania. Podpisanie umowy, złożenie zamówienia lub zaciągnięcie zobowiązania do 
pokrycia wydatków w okresie wdrażania na poczet realizacji przyszłych dostaw, robót lub 
usług po zakończeniu okresu wdrażania nie spełnia tego wymogu; przelewy pieniężne między 
beneficjentem wiodącym a pozostałymi beneficjentami nie mogą być traktowane jako 
poniesione koszty; 

ii. koszty poniesione powinny zostać zapłacone przed złożeniem raportów końcowych. Koszty te 
mogą być zapłacone w późniejszym czasie, pod warunkiem, że zostaną ujęte w raporcie 
końcowym wraz z planowanym terminem płatności; 

iii. wyjątek stanowią koszty powiązane z raportami końcowymi, w tym z weryfikacją wydatków, 
audytem i ostateczną ewaluacją projektu, które mogą zostać poniesione po okresie wdrażania 
projektu; 

iv. przed rozpoczęciem okresu wdrażania projektu można inicjować procedury udzielania 

zamówień
12

 a beneficjent lub beneficjenci mogą zawierać umowy pod warunkiem spełnienia 
zapisów artykułu 52 RW oraz kolejnych rozporządzeń, 

b) są wskazane w szacunkowym ogólnym budżecie projektu; 

c) są niezbędne dla realizacji projektu; 

d) możliwa jest ich identyfikacja i weryfikacja, w szczególności są one ujmowane w zapisach 
księgowych beneficjenta (utworzone zostaną osobne rachunki dla celów projektu) i ustalane 
zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów oraz zgodnie ze standardami 
rachunkowości mającymi zastosowanie do beneficjenta; 

e) są zgodne z wymogami mających zastosowanie przepisów podatkowych i społecznych; 

f) są racjonalne, uzasadnione i zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami, w szczególności 
pod względem gospodarności i efektywności; 

g) są udokumentowane fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej
13

. 

h) nie zostały już pokryte z innych źródeł współfinansowania (reguła braku podwójnego 
finansowania). 

6.2.2 Kwalifikowalność kosztów przygotowawczych 

Wyłącznie beneficjenci, z którymi podpisano umowę o dofinansowanie, mogą dochodzić zwrotu 
kosztów przygotowawczych. Dofinansowania nie można udzielić z mocą wsteczną na projekty już 
zakończone. 

W przypadku wszystkich projektów - aby umożliwić przygotowanie silnych partnerstw, koszty 
ponoszone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na projekty, którym przyznano 
dofinansowanie, uznaje się za koszty kwalifikowalne, z zastrzeżeniem spełnienia również 
następujących warunków: 

a) zostały poniesione po opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków; 

                                                 
12 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe 

dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa. 

13

 W przypadku wydatków pokrywanych ze stawek zryczałtowanych lub kwot ryczałtowych nie wymaga się dokumentacji 
uzupełniającej dla celów raportowania na temat projektu. Wydatki związane z kwotami ryczałtowymi powinny być 
udokumentowane w wynikach projektu, np. w dokumentach potwierdzających, że działania przewidywane w projekcie 
zostały zrealizowane. Nie muszą one obejmować dokumentów finansowych, lecz powinny mieć charakter niefinansowy, 
jak np. zdjęcia, przykłady wyników projektu, takie jak publikacje i inne materiały. 
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b) ograniczają się do kosztów podróży służbowych i diet personelu zatrudnionego przez 
beneficjentów, o ile spełniają warunki punktu 6.2.3 lit. b) poniżej, 

c) nie przekraczają kwoty 5 000 EUR (można dochodzić ich zwrotu jako kwoty ryczałtu tylko w 
wysokości 5 000 EUR na projekt). 

 

WAŻNE! 
W przypadku projektów zawierających komponent infrastrukturalny - beneficjenci mogą otrzymać 
wsparcie finansowe na przygotowanie studiów i dokumentacji dotyczących komponentu 
infrastrukturalnego. Mogą oni otrzymać dofinansowanie retroaktywne na pokrycie takich kosztów 
wyłącznie pod warunkiem, że zostały one poniesione po zatwierdzeniu WPO, czyli po 8 grudnia 2016 
r.  

Pozostałe koszty w ramach dofinansowania przyznawanego retroaktywnie mogą zostać uznane za 
kwalifikowalne, jeśli wnioskodawca jest w stanie uzasadnić potrzebę rozpoczęcia projektu przed 
podpisaniem umowy. Mimo to takie koszty nie mogą być poniesione przed datą złożenia Formularza 
Aplikacyjnego do WST. 

6.2.3 Kwalifikowalność kosztów bezpośrednich 

Następujące koszty bezpośrednie beneficjenta są kosztami kwalifikowalnymi: 

a) koszty personelu przydzielonego do projektu, o ile spełnione są łącznie następujące warunki: 
 

i. odnoszą się do kosztów działań, których beneficjent nie podejmowałby, gdyby projekt nie był 
realizowany; 

ii. nie mogą przekraczać kosztów normalnie ponoszonych przez beneficjenta, chyba że 
udowodnione zostanie, że były niezbędne do realizacji projektu; 

iii. odnoszą się do rzeczywistych wynagrodzeń brutto z uwzględnieniem składek na 
ubezpieczenie społeczne i innych kosztów związanych z wynagrodzeniem; 

 
b) koszty podróży i pobytu personelu i innych osób uczestniczących projekcie, o ile nie przekraczają 

kosztów zwyczajowo ponoszonych przez beneficjenta zgodnie z jego regulaminami i zasadami ani 
stawek publikowanych przez Komisję w okresie misji, jeśli zwracane są na podstawie płatności 
ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub stawek zryczałtowanych; 

c) koszty zakupu lub najmu sprzętu i wyposażenia (nowego lub używanego) specjalnie na potrzeby 
projektu, o ile odpowiadają kosztom rynkowym; 

d) koszty materiałów eksploatacyjnych poniesione specjalnie na potrzeby projektu; 

e) koszty związane z zamówieniami udzielanymi przez beneficjentów na potrzeby projektu; 

f) koszty związane bezpośrednio z wymogami wynikającymi z Porozumienia Finansowego oraz 
ustawodawstwa krajowego i z projektu (na przykład działania informacyjne i promocyjne, 
ewaluacje, audyty zewnętrzne, tłumaczenia), w tym koszty usług finansowych (na przykład koszty 
przelewów bankowych i gwarancji finansowych). 

6.2.4 Kwalifikowalność kosztów pośrednich (administracyjnych) 

Koszty pośrednie mogą być obliczane według stawki zryczałtowanej w wysokości do 7% 

kwalifikowanych kosztów bezpośrednich na projekt, nie wliczając kosztów związanych z nabyciem 

infrastruktury, pod warunkiem, że stawka została obliczona na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i 

weryfikowalnej metody kalkulacji. 
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Za koszty pośrednie projektu uznaje się koszty kwalifikowalne, które nie mogą być zidentyfikowane 

jako konkretne koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu i nie mogą zostać jako takie 

bezpośrednio zaksięgowane zgodnie z warunkami kwalifikowalności
14

. Na przykład, koszty 

administracyjne mogą obejmować koszty prowadzenia biura beneficjenta (lub części biura), które 

wykorzystuje się podczas codziennych działań związanych z realizacją projektu. Koszty administracyjne 

nie mogą obejmować kosztów niekwalifikowalnych ani kosztów już zadeklarowanych w innej pozycji 

kosztów lub pozycji budżetowej projektu. 

Wnioskodawca załączy metodologię kosztów administracyjnych razem z Formularzem Aplikacyjnym 
(patrz Aneks 3 do niniejszego Podręcznika). 

6.3 Koszty niekwalifikowalne 

6.3.1 Wykaz kosztów niekwalifikowalnych 
 

Za koszty niekwalifikowalne w związku z wdrażaniem projektu uznaje się następujące koszty: 
 

a) zadłużenie i opłaty związane z obsługą zadłużenia (odsetki); 

b) rezerwy na straty lub zobowiązania; 

c) koszty zadeklarowane przez beneficjenta i już sfinansowane z budżetu Unii lub z budżetu 
federalnego / regionalnego / lokalnego Federacji Rosyjskiej. 

d) zakup gruntów lub budynków na kwotę przekraczającą 10% wydatków kwalifikowalnych danego 
projektu; 

e) straty z tytułu różnic kursowych; 

f) cła, podatki i opłaty, w tym VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy nie ma możliwości ich odzyskania 
na podstawie obowiązujących krajowych przepisów podatkowych, chyba że określone zostanie 
inaczej w odpowiednich postanowieniach uzgodnionych z państwami partnerskimi współpracy 
transgranicznej; 

g) pożyczki na rzecz osób trzecich; 

h) grzywny, kary finansowe i wydatki związane ze sporami sądowymi; 

i) wkłady rzeczowe; 

j) inne koszty określone jako niekwalifikowalne w opisie pozycji budżetowych. 

6.3.2 Wkład rzeczowy 

Wszelkie wkłady w postaci zasobów niefinansowych wniesione nieodpłatnie przez osobę trzecią będą 
traktowane jako wkłady rzeczowe na poziomie projektu. Wkłady rzeczowe nie stanowią kosztów 
kwalifikowalnych i nie mogą być traktowane jako część minimalnej 10% kwoty dofinansowania 
wniesionej przez beneficjenta wiodącego /beneficjenta. 
 
Koszty personelu zaangażowanego w projekt nie będą traktowane jako wkład rzeczowy i mogą być 
traktowane jako część minimalnej 10% kwoty dofinansowania ujętej w budżecie, jeśli zostaną 
zapłacone przez beneficjenta wiodącego /beneficjentów. 
 
Niezależnie od powyższego, jeśli opis działania proponowanego przez wiodącego beneficjenta 
przewiduje wkłady rzeczowe, takie wkłady muszą być wyraźnie wskazane w formularzu aplikacyjnym, 
lecz nie mogą być ujęte w budżecie projektu. 

                                                 
14

Jak zdefiniowano w artykule 48 RW. 
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6.4 Konkurencja i zamówienia publiczne 

6.4.1 Beneficjenci z siedzibą w Polsce 

Beneficjenci z siedzibą w Polsce muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego dotyczących zamówień 
publicznych. Przepisy te są zgodne z ustawodawstwem unijnym mającym zastosowanie do procedur 
udzielania zamówień publicznych. 
 
Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień oraz przyznawanie zamówień w 
ramach projektu powinno odbywać się w sposób gwarantujący zgodność z zasadą przejrzystości, 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym  potencjalnych wykonawców. 
Ponadto, w odniesieniu do wszystkich zamówień przyznanych w ramach projektu, niezależnie od ich 
wartości, sposobu wyboru wykonawcy i instytucji udzielającej zamówienia, wymaga się przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami. Należy przestrzegać zasad gospodarności, wydajności, 
skuteczności i zasadności wydatków publicznych oraz innych warunków kwalifikowalności wydatków 
określonych w Programie. 
 
Aby zapewnić konkurencyjność w udzielaniu zamówień w ramach projektów należy przyznawać je 
zgodnie z przepisami UE i przepisami krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych, jeśli takie 
przepisy mają zastosowanie do danego zamówienia. 

6.4.2 Organizacje międzynarodowe 

W przypadku, kiedy beneficjent jest organizacją międzynarodową, może stosować własne reguły 
dotyczące zamówień publicznych, jeśli gwarantują one standardy odpowiadające międzynarodowym 
standardom. 

6.4.3 Beneficjenci z siedzibą w Rosji 

Podmioty publiczne i prawne z siedzibą w Rosji, które podlegają krajowemu ustawodawstwu 
dotyczącemu zamówień publicznych, jak określono w Porozumieniu Finansowym (Aneks 8 do 
Podręcznika Programu) muszą przestrzegać rosyjskiego ustawodawstwa dotyczącego zamówień 
publicznych (Ustawa Federalna nr. 44-FZ oraz Ustawa Federalna nr. 223 – FZ, oraz odpowiednich 
ustaw Prezydenta i Rządu Federacji Rosyjskiej). Zamówienie zostanie udzielone oferentowi z ofertą 
najkorzystniejszą ekonomicznie lub – w stosownych przypadkach – oferentowi, który zaproponuje 
najniższą cenę. Beneficjent unika konfliktu interesów i wyznaje zasadę równego traktowania, 
niedyskryminacji, uczciwej konkurencji, przejrzystości. 
 
Procedury udzielania zamówień przez innych beneficjentów z siedzibą w Rosji, którzy są podmiotami 
prywatnymi i których nie obowiązuje krajowe ustawodawstwo dotyczące zamówień publicznych będą 
podlegać Aneksowi II do Porozumienia Finansowego. 
 

6.4.4 Zasada konkurencyjności 

Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz przyznawanie 
zamówień w ramach projektu powinno odbywać się w sposób gwarantujący zgodność z zasadą uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
 

6.4.4.1 Szczegółowe zasady obowiązujące polskich beneficjentów 

Beneficjenci z siedzibą w Polsce muszą przestrzegać następujących szczegółowych zasad przyznawania 
zamówień publicznych w ramach projektu: 
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Zamówienia przyznane w ramach projektów 

1) Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielania 
zamówień

15
w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności przestrzeganie zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, oraz zgodnie z warunkami i 
procedurami wyszczególnionymi w niniejszym Podrozdziale. 

2) Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. 

3) Podmioty zobowiązane do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) 
realizują procedurę zgodnie z PZP. Zasada konkurencyjności została opisana w punkcie 6.4.4.2. 

4) Jeśli beneficjentem jest organ administracji publicznej, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może on powierzyć realizację 
zadań publicznych w trybie określonym w ustawie. 

5) W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż Pzp wyłącza się 
stosowanie PZP,  beneficjent, o którym mowa w artykule 3 PZP, przeprowadza procedurę 
udzielania zamówień publicznych zgodnie z tymi przepisami

16
. 

6) Procedury określone w tym Podrozdziale  nie mają zastosowania do: 

a) zamówień, o których mowa w art. 4 PZP, za wyjątkiem zamówień wspomnianych  
w art. 4 ust. 8 PZP, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie 
własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot inny niż 
instytucja zamawiająca w rozumieniu PZP bez stosowania zasady konkurencyjności jest 
możliwe wyłącznie, kiedy nie istnieją żadne powiązania kapitałowe ani osobowe, o których 
mowa w punkcie 6.4.4.2, pkt. 2 lit. a oraz do zamówień określonych w art. 4d PZP. 

b) wydatków rozliczanych z zastosowaniem uproszczonych metod stosowanych w ramach 
Programu. 

c) zamówień, udzielanych przez beneficjentów wybranych zgodnie z procedurą określoną w 
ustawie o partnerstwie publiczno-prawnym lub w ustawie o umowach koncesji na roboty 
budowlane lub usługi w celu realizacji projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
(projekt hybrydowy). 

7) Beneficjenci mogą być zwolnieni z obowiązku przestrzegania procedur określonych w tym 
Podrozdziale  w kontekście przyznawania zamówień w następujących przypadkach

17
: 

a) kiedy w wyniku procedury określonej w punkcie 6.4.4.2 nie złożono żadnej oferty lub kiedy 
wszystkie złożone oferty odrzucono lub kiedy wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z 
postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że 
pierwotne warunki zamówienia nie zostały istotnie zmienione, 

b) kiedy zamówienie może zostać zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z któregokolwiek 
z następujących powodów: 

i. brak konkurencji z związku z zaistnieniem obiektywnych przyczyn natury technicznej, 

                                                 
15

 Zamówienie oznacza umowę za wynagrodzeniem zawartą zgodnie z PZP lub zgodnie z umową o dofinansowanie projektu 
pomiędzy instytucją zamawiającą a wykonawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług, realizacja dostaw lub prac 
budowlanych, przewidziane w projekcie wdrażanym w ramach Programu. 

16 
Proszę pamiętać, że zgodnie z opinią Komisji Europejskiej podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi są 
organami podlegającymi prawu publicznemu i są zobowiązane do przestrzegania Prawa w zakresie zamówień 
publicznych. 

17

 Okoliczności wyszczególnione w Punktach 7 i 8 niniejszej Części, pozwalające na niestosowanie procedur, powinny być 
interpretowane w kontekście interpretacji odpowiednich zapisów PZP, tj. artykułów 62 i 67, co pozwala na stosowanie 
procedury niekonkurencyjnej, jeśli spełnione zostały określone  warunki. 
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ii. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności 
intelektualnej, 

może obowiązywać zwolnienie, chyba że istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze i 
brak konkurencji nie wynika ze sztucznego zawężenia parametrów zamówienia, 

 
c) kiedy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone wyłącznie przez jednego 

wykonawcę, lub w razie zamówień dotyczących działalności twórczej lub artystycznej, 

d) w przypadku zamówień objętych zasadą konkurencyjności, dla których nie można dotrzymać 
terminu wspomnianego w punkcie 6.4.4.2 z powodu pilnej potrzeby18 udzielenia zamówienia, 
czego nie można było przewidzieć wcześniej i kiedy taka pilna potrzeba nie była wynikiem 
zaniedbania ze strony instytucji udzielającej zamówienia, 

e) w przypadku zamówień objętych zasadą konkurencyjności, w sytuacji, kiedy zamówienie musi 
być zrealizowane natychmiast i dla których nie można dotrzymać terminu wspomnianego w 
punkcie 6.4.4.2 z powodu wyjątkowej sytuacji, czego nie można było przewidzieć i kiedy taka 
wyjątkowa sytuacja nie była wynikiem zaniedbania ze strony instytucji udzielającej 
zamówienia, 

f) kiedy zamówienie dostaw dotyczy przedmiotów produkowanych wyłącznie w celach 
badawczych, doświadczalnych, naukowych czy rozwojowych, wyłączając zamówienia 
obejmujące produkcję masową, służącą osiągnięcie rentowności lub pokrycie kosztów badań i 
rozwoju, 

g) kiedy beneficjent udziela zamówienia uzupełniającego na dodatkowe dostawy wykonawcy 
wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, a takie zamówienia uzupełniające obejmują 
częściową wymianę dostarczonych produktów lub instalacji lub zwiększenie bieżących dostaw 
lub rozwój istniejących instalacji a zmiana wykonawcy spowodowałaby zakup materiałów o 
innych właściwościach technicznych, co skutkowałoby niekompatybilnością rozwiązań 
technicznych lub poważnymi problemami technicznymi podczas korzystania czy konserwacji 
takich produktów czy instalacji. Czas trwania umowy dotyczącej dodatkowych dostaw nie 
może przekroczyć trzech lat, 

h) kiedy beneficjent udziela zamówienia uzupełniającego na usługi lub roboty budowlane w 
okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, o których mowa w zapytaniu 
ofertowym przedłożonym wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 

i) kiedy zamówienie dotyczy dostaw na szczególnie korzystnych warunkach z powodu likwidacji 
działalności innego podmiotu lub z powodu postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego, 

j) kiedy zamówienie na dostawy jest realizowane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów 
dotyczących giełd towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

k) kiedy zamówienie przyznaje placówka konsularna w rozumieniu przepisów o służbie 
zagranicznej, 

                                                 
18

 Na przykład, potrzeba realizacji odpowiednich zadań w ramach projektu na czas lub fakt, że instytucja zamawiająca nie 
przewidziała odpowiedniego przedziału czasowego na zakończenie procedury przetargowej lub nie zainicjowała 
procedury z odpowiednim wyprzedzeniem nie stanowi „pilnej potrzeby”. Żadna zwłoka w poprzednich procedurach 
przyznawania zamówień publicznych również nie stanowi „pilnej potrzeby”. Pilna potrzeba przyznania zamówienia 
publicznego może wystąpić jedynie w sytuacji, kiedy instytucja zamawiająca jest w stanie dowieść, że nie była w stanie 
przewidzieć zaistnienia szczególnych okoliczności działając z zachowaniem należytej staranności. 
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8) Beneficjenci mogą być wyłączeni z obowiązku przestrzegania procedur określonych w tym 
Rrozdziale w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt12 do 15 PZP. Taka możliwość  ma 
zastosowanie wyłącznie do podmiotów określonych w tym przepisie. 

9) Spełnienie warunków pozwalających na wyłączenie z obowiązku przestrzegania procedur 
określonych w Punkcie 7 i 8 musi być uzasadnione  na piśmie. 

10) Wartość zamówienia szacowana jest z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem 
wszelkich potencjalnych zamówień, o których mowa w Punkcie 7(g) oraz (h) i zostanie 
udokumentowana w sposób gwarantujący zachowanie poprawnej ścieżki audytu. Zaniżenie 
szacowanej wartości zamówienia lub jego podział wynikający z zaniżenia jego szacowanej 
wartości są zabronione. Podczas określania wartości zamówienia muszą być spełnione wszystkie 
następujące warunki

19
: 

a) usługi, dostawy i roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, 
b) zamówienie można udzielić  w tym samym czasie, 
c) zamówienie może zrealizować jeden wykonawca. 

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (ze szczególnych przyczyn ekonomicznych, 
organizacyjnych czy funkcjonalnych), wartość zamówienia określona jest jako łączna wartość jego 
poszczególnych części

20
. Szacowana wartość zamówienia jest wartością netto, tj. z wyłączeniem 

podatku od towarów i usług (VAT). 
 
11) W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w 

rozumieniu PZP, wartość zamówienia określa się w odniesieniu do konkretnego projektu. 
Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu PZP, po stwierdzeniu, że szacowana wartość 
zamówienia nie przekroczy wartości określonej w art. 4 ust. 8 PZP, określają wartość zamówienia 
w odniesieniu do konkretnego projektu, aby zweryfikować, czy zamówienie podlega zasadzie 
konkurencyjności. 

12) Jeśli beneficjent naruszy warunki i procedury postępowania o udzielenie zamówienia określone w 
tym Podrozdziale, wszystkie lub część wydatków związanych z takim zamówieniem może zostać 
uznana za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego wydanym na podstawie artykułu 24, ust. 13 ustawy wdrożeniowej

21
. 

6.4.4.2 Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych przez podmioty zobowiązane do 
przestrzegania zasady konkurencyjności 

 

1) Beneficjent udziela zamówienia w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności w sytuacji, 
gdy: 

a) beneficjent nie jest zamawiającym w rozumieniu PZP a wartość zamówienia przekracza 50 000 
PLN netto, tj. z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT), 

b) beneficjent jest zamawiającym w rozumieniu PZP a wartość zamówienia jest równa lub niższa 
niż kwota określona w art. 4 ust. 8 PZP, a jednocześnie przekracza kwotę  
50 000 PLN netto, tj. z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT), lub kiedy zamówienie 
jest zamówieniem sektorowym o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych 

                                                 
19

 Wymienione okoliczności powinny być interpretowane zgodnie z interpretacją postanowień PZP odnoszących się do 
szacowania wartości zamówienia. 
20

 W przypadku beneficjentów zobowiązanych do przestrzegania PZP, nie dotyczy to zamówień, o których mowa w artykule 
6a PZP. 
21

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych 
oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień  
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na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, a jednocześnie przekracza kwotę 50 000 PLN netto,tj. z 
wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT). 

2) W celu uniknięcia konfliktu interesów: 

a) w przypadku beneficjentów niebędących zamawiającymi w rozumieniu PZP, zamówień nie 
można udzielać podmiotom, które mają powiązania kapitałowe lub osobowe  
z takimi beneficjentami, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień,  
o których mowa w punkcie 6.4.4.1, pkt. 7, lit. g lub h. Realizacja umowy z podmiotem mającym 
powiązania kapitałowe lub osobowe w przypadkach określonych w punkcie 6.4.4.1, pkt. 7, lit. 
od a do f lub od i do k stanowi naruszenie zasady konkurencyjności, a beneficjent zostanie 
wezwany do zwrotu środków, 

b) osoby realizujące zadania związane z procedurą wyboru wykonawcy w imieniu beneficjentów, 
łącznie z udziałem w procesie oceny oferty, nie mogą mieć żadnych powiązań kapitałowych lub 
osobowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Takie osoby powinny być bezstronne i 
obiektywne. 

3) Powiązania kapitałowe lub osobowe oznaczają wzajemne powiązania  pomiędzy beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami 
realizującymi zadania związane z procedurą wyboru wykonawcy w imieniu beneficjenta a 
wykonawcą, obejmujące w szczególności: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, chyba że obowiązujące przepisy określają 
niższy próg, 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika, 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Jeśli beneficjent przyzna zamówienie podmiotowi posiadającemu powiązania inne niż te wymienione 
w punktach od (a) do (d), ale prowadzące do naruszenia zasady konkurencyjności, wówczas 
beneficjent zostanie wezwany do zwrotu środków. 
 
4) W przypadku beneficjentów będących zamawiającym w rozumieniu PZP, zasada konkurencyjności 

zostanie uznana za spełnioną, jeśli procedura przyznawania zamówień publicznych zostanie 
przeprowadzona zgodnie z procedurami i warunkami wyszczególnionymi  
w PZP. 

5) Przedmiot zamówienia opisują nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,  
o którym mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. U. WE L 340 z 
16.12.2002,s.1, z późniejszymi zmianami; specjalne wydanie w j. polskim: Rozdział 06, Tom 005, s. 
3)22. 

6) Warunki udziału w procedurze udzielania zamówień oraz opis metodologii oceny ich spełnienia, 
pod warunkiem, że takie warunki zostały ujęte w zapytaniu ofertowym, o którym mowa  
w Punkcie 8, lit. a, określane są proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, aby zapewnić 
przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Beneficjent nie 
może określić żadnych warunków, które wykraczałyby poza wymogi wystarczające do 
odpowiedniej realizacji zamówienia. 

                                                 
22

 Wspólny Słownik Zamówień jest dostępny np. pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl. 

http://kody.uzp.gov.pl/
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7) Kryteria oceny ofert złożonych w ramach procedury udzielania zamówień są formułowane  
w sposób gwarantujący zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, mając na uwadze fakt, iż: 

 
a) każde kryterium oceny oferty musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia, 

b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane w sposób jednoznaczny i 
precyzyjny, aby każdy poprawnie  poinformowany oferent mógł zinterpretować je jednakowo, 
przy dołożeniu należytej staranności, 

c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być zdefiniowane w sposób pozwalający 
na wybór najkorzystniejszej oferty, 

d) kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy, a w szczególności do 
jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. To zastrzeżenie nie ma 
zastosowania do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi23, ani do zamówień 
niepriorytetowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa24, 

e) co do zasady, poza kryteriami związanymi z ceną, kryteria powinny także uwzględniać inne 
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia, takie jak jakość, funkcjonalność, parametry 
techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne i innowacyjne, serwis, termin realizacji 
zamówienia i koszty eksploatacji. 

8) W celu zapewnienia zgodności z zasadą konkurencyjności, beneficjent powinien: 

a) opublikować zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w Punkcie 10 lub 11, 
zawierające przynajmniej: 

i. opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien zawierać odniesień do konkretnego 
produktu lub źródła znaków towarowych, patentów, rodzajów lub szczególnego 
pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia a 
instytucja zamawiająca nie może w inny sposób opisać przedmiotu zamówienia z 
dostateczną precyzją, pod warunkiem, że określono zakres równoważności (z uwagi na 
konieczność  ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszczalne jest ograniczenie 
zakresu opisu do przedmiotu zamówienia, zważywszy że uzupełnienie opisu wykluczone 
z jego treści i dotyczące przedmiotu zamówienia należy przesłać potencjalnemu 
wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności takich informacji), 

ii. warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, przy 
czym określenie warunków udziału nie jest obowiązkowe, 

iii. kryteria oceny ofert, 

iv. informacje na temat wagi punktowej lub procentowej przypisanej odpowiednim 
kryteriom oceny ofert, 

v. opis metodologii przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert, 

vi. termin składania ofert, który w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni, 
a w przypadku robót budowlanych nie krótszy niż 14 dni od dnia następującego po dniu 

                                                 
23 Lista usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi Aneks XIV do Dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE (OJL94 
z 28.03.2014, s.65) i Aneks XVII do Dyrektywy 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 w 
sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych i uchylającej Dyrektywę 2004/17/WE (OJL94 z 28.03.2014, s. 243). 

24 Lista usług niepriorytetowych w obszarze obrony i bezpieczeństwa stanowi Aneks II do Dyrektywy 2009/81/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień 
na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa i zmienia Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/EC (OJ L 2009.216.76, z późniejszymi zmianami). 
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publikacji zapytania ofertowego. Dla zamówień, których szacowana wartość jest równa 
lub większa niż 5 225 000 EUR w przypadku robót budowlanych lub 209 000 EUR w 
przypadku dostaw lub usług termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od 
dnia następującego po dniu publikacji zapytania ofertowego. Termin kończy się z 
upływem ostatniego dnia. Jeśli koniec terminu przypada w sobotę lub w dzień 
ustawowo wolny od pracy, wówczas termin upływa następnego dnia po dniu lub dniach 
wolnych od pracy. 

vii. termin realizacji umowy, 

viii. informacje na temat wymaganego braku powiązań kapitałowych i osobowych, o których 
mowa w Punkcie 2, lit. a

25
, 

ix. określenie warunków istotnych zmian do umowy realizowanej w wyniku procedury 
udzielania zamówień, jeśli  przewiduje się takie zmiany, 

x. informacje na temat możliwości składania ofert częściowych, jeśli przewiduje się taką 
możliwość, 

xi. informacje na temat planowanych zamówień, o których mowa w punkcie 6.4.4.1, ust. 7, 
lit. h, na temat ich zakresu oraz warunków, na jakich zamówienia będą udzielane, jeśli 
przewiduje się udzielenie takich zamówień. 

b) wybrać najkorzystniejszą ofertę z ofert złożonych przez wykonawców, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu

26
w oparciu o kryteria oceny określone w zapytaniu ofertowym. 

Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem  postępowania o udzielanie zamówienia,  
o którym mowa w punkcie 6.4.4.2, ust. 14. 

 
9) Publikacja zapytania ofertowego oznacza wszczęcie  procedury udzielania zamówień w ramach 

projektu. 

10) Publikacja zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności
27

. W 
przypadku zawieszenia operacyjnej funkcjonalności takiej bazy danych, co zostanie potwierdzone 
przez komunikat wydany przez ministra właściwego  do spraw  rozwoju regionalnego, należy 
wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, jeśli trzej 
potencjalni wykonawcy do realizacji danego zamówienia istnieją na rynku, i opublikować 
zapytanie przynajmniej na stronie internetowej beneficjenta, jeśli beneficjent posiada stronę 
internetową, lub na innej stronie internetowej wykorzystywanej do publikacji zapytań 
ofertowych. 

11) Kiedy z powodu szczególnego charakteru projektu podmiot rozpoczyna wdrażanie projektu na 
własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania 
ofertowego taki podmiot powinien przesłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech 
potencjalnych wykonawców, jeśli trzej potencjalni wykonawcy do realizacji danego zamówienia 
istnieją na rynku, i opublikować zapytania przynajmniej na swojej stronie internetowej, jeśli taki 
podmiot posiada stronę internetową, lub na innej stronie internetowej wykorzystywanej do 
publikacji zapytań ofertowych. 

12) Dla zamówień, których szacowana wartość jest równa lub większa niż 5 225 000 EUR w przypadku 
robót budowlanych lub 209 000 EUR w przypadku dostaw lub usług oraz 750 000 EUR  

                                                 
25

 Nie ma zastosowania do podmiotów będących instytucjami zamawiającymi w rozumieniu PZP. 
26 Jeśli beneficjent  dopuszcza składanie ofert częściowych, w wyniku procedury można wybrać więcej niż jednego 

wykonawcę. 
27 Strona internetowa wskazana w komunikacie  ministra właściwego do spraw rozwoju, wykorzystywana do publikacji zapytań 

ofertowych. 
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w przypadku usług społecznych
28

 podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu PZP może 
także opublikować zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE. 

13) Umowa z wykonawcą i protokół z procedury udzielania zamówienia muszą zostać sporządzonew 
formie pisemnej. 

14) Protokół z procedury udzielenia zamówienia musi obejmować co najmniej: 

a) informacje o sposobie publikacji zapytania ofertowego, 

b) listę ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ze wskazaniem dat, kiedy oferty 
wpłynęły do beneficjenta, 

c) informacje na temat spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 2 lit. a, 

d) informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych dla wykonawców, 
jeśli takie warunki zostały sformułowane, 

e) informacje na temat wagi punktowej lub procentowej przypisanej odpowiednim kryteriom 
oceny ofert oraz na temat metodologii przyznawania punktów poszczególnym wykonawcom 
za spełnienie konkretnego kryterium, 

f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru, 

g) datę sporządzenia protokołu i podpis osoby upoważnionej,  

h) następujące załączniki: 

i. potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego w sposób określony w pkt. 10 lub 11, 

ii. złożone oferty, 

iii. oświadczenie(-a) o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez 
osoby realizujące zadania związane z procedurą wyboru wykonawcy w imieniu instytucji 
zamawiającej, łącznie z udziałem w procesie oceny ofert (tj. powiązania, o których mowa w 
pkt. 2, lit. b). 

15) Informacje na temat wyników procedury są publikowane w ten sam sposób, jak zapytanie 
ofertowe. W przypadku publikacji, która wiąże się z wysłaniem zapytania ofertowego do co 
najmniej trzech wykonawców, informacje na temat wyników procedury są wysyłane do 
wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacje na temat wyników procedury powinny zawierać 
przynajmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, 
instytucja zamawiająca jest zobowiązana do udostępnienia protokołu z postępowania o 
udzielenie zamówienia dla takiego wykonawcy, wyłączając oferty objęte tajemnicą 
przedsiębiorstwa

29
. 

16) Po zakończeniu procedury opisanej w tej Części zostaje zawarta umowa z wykonawcą
30

. Jeśli 
wybrany wykonawca wycofa się z realizacji umowy, wówczas umowę można podpisać z innym 
wykonawcą, który otrzymał drugi najwyższy wynik punktowy.. 

                                                 
28

 Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE (OJ L 94 z 28.03.2014, s.65)  
i załącznik XVII do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych i uchylającej Dyrektywę 
2004/17/WE (OJ L 94 z 28.03.2014, s. 243). 

29
 Tajemnica przedsiębiorstwa powinna być rozumiana zgodnie z przepisami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej 

konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503  
z późn. zm.). 

30
 Jeśli beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych, procedura może spowodować, że  podpisana zostanie więcej niż 
jedna umowa. 
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17) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty

31

, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 

a) beneficjent w zapytaniu ofertowym lub w dokumentacji zamówienia przewidział możliwość 
wprowadzenia takich zmian do umowy, określając warunki ich wprowadzenia, chyba że w ich 
wyniku nastąpiłaby zmiana charakteru umowy, 

b) zmiany odnoszą się do dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych realizowanych 
przez obecnego wykonawcę, które nie zostały ujęte w głównym zamówieniu pod warunkiem, 
że takiej dostawy, usługi lub roboty budowlane są konieczne i spełnione zostały wspólnie 
następujące warunki: 

i. wykonawcy nie można zmienić z powodów technicznych ani ekonomicznych,  
a w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 
instalacji ujętych w głównym zamówieniu, 

ii. zmiana wykonawcy mogłaby spowodować poważne utrudnienia lub znaczny wzrost 
kosztów dla beneficjenta, 

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia początkowo 
określonego w umowie, 

c) zmiana nie zmienia charakteru umowy i spełnione zostaną wspólnie następujące warunki: 

i. umowę można zmienić z powodów, których beneficjent nie był w stanie przewidzieć 
działając z zachowaniem należytej staranności, 

ii. wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia na początku określonego w 
umowie, 

d) wykonawca, któremu beneficjent przyznał zamówienie, zostanie zastąpiony przez nowego 
wykonawcę: 

i. na podstawie zapisów umownych, o których mowa w punkcie (a), 

ii. w wyniku łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji czy nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile  nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a zastąpienie go nie stanowi 
żadnej innej istotnej zmiany do umowy, 

iii. w wyniku przejęcia zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców przez 
beneficjenta, 

e) zmiana nie zmienia charakteru umowy a łączna wartość zmian nie przekracza kwoty 5 225 000 
EUR w przypadku robót budowlanych czy też 209 000 EUR w przypadku dostaw lub usług,  
a jednocześnie nie przekracza 10% wartości zamówienia ustalonej początkowo w umowie na 
dostawy i usługi lub 15% wartości zamówienia ustalonej początkowo w umowie na roboty 
budowlane. 

                                                 
31

 Zmiana uznawana jest za istotną, jeśli zmienia ogólny charakter umowy w odniesieniu do charakteru pierwotnej treści 
umowy lub jeśli nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
zmiana wprowadza warunki, które, jeśli zostałyby sformułowane w trakcie procedury przyznawania zamówień, 
spowodowałyby, że inni wykonawcy wzięliby udział w postępowaniu lub inni wykonawcy mogliby wziąć udział  
w procedurze, czy też inne oferty mogłyby zostać zaakceptowane, lub zmiana powoduje zmianę równowagi 
ekonomicznej na korzyść wykonawcy w sposób, w jaki pierwotnie nie przewidywała tego umowa, lub zmiana znacznie 
poszerza lub zawęża zakres usług i obowiązki wynikające z umowy, lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu 
instytucja zamawiająca przyznała zamówienie nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż te wymienione w punkcie 
(d).  
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18) Do zapytania ofertowego można wprowadzać zmiany przed końcem terminu składania ofert 
określonego w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji informacja na temat zmian powinna zostać 
uwzględniona w zapytaniu ofertowym opublikowanym zgodnie z ust. 10 lub 11. Taka informacja 
powinna obejmować przynajmniej datę publikacji poprawionego zapytania ofertowego oraz opis 
zmian. Beneficjent wydłuża termin składania ofert o okres wymagany do wprowadzenia zmian do 
oferty, jeśli jest to konieczne z powodu zakresu zmian. 

6.4.4.3 Najpowszechniejsze naruszenia w obszarze przyznawania zamówień publicznych są związane z: 

a) dzieleniem lub zaniżaniem szacowanej wartości zamówienia, aby uniknąć stosowania 
przepisów ustawy PZP, 

b) przeprowadzaniem postępowania  w niewłaściwy sposób (np. udzielenie zamówienia 
korzystając  
z procedur niekonkurencyjnych, kiedy nie ma podstaw do zastosowania takich procedur), 

c) niekonkurencyjnym opisem przedmiotu zamówienia przez bezpodstawne wskazanie znaków 
towarowych, patentów czy pochodzenia towarów bez dopuszczenia do składania 
równoważnych ofert i bez opisu równoważności, 

d) ustaleniem nieodpowiednich terminów składania ofert lub niezgodnym z przepisami 
skróceniem terminów składania ofert, 

e) określeniem niewłaściwych warunków udziału w postępowaniu udzielania zamówień 
publicznych prowadzących do dyskryminacji wykonawców, 

f) określeniem warunków udziału w postępowaniu udzielania zamówień publicznych, które 
wykraczają poza potrzeby konieczne do realizacji celów zamówień, 

g) żądaniem od członków konsorcjum, żeby wspólnie spełnili wszystkie warunki udziału  
w postępowaniu, 

h) żądaniem złożenia dokumentów niewymaganych przepisami prawa, 
i) żądaniem przedstawienia dowodu posiadania doświadczenia w realizacji zamówień 

współfinansowanych ze środków UE lub funduszy krajowych, kiedy nie jest to konieczne 
do potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez wykonawcę, 

j) niezgodnością z przepisami dotyczącymi publikowania ogłoszenia o zamówieniu lub 
wprowadzania zmian do ogłoszenia, 

k) bezprawnym ograniczaniem podwykonawstwa, 
l) ustalaniem niewłaściwych kryteriów oceny ofert, 
m) przeprowadzaniem postępowania z naruszeniem reguły przejrzystości, uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców, 
n) niezgodnym z prawem wprowadzaniem zmian do treści umowy zawartej z wykonawcą. 

 

6.4.4.4. Najpowszechniejsze naruszenia w obszarze przyznawania zamówień zgodnie z zasadą 
konkurencyjności są związane z: 

a) dzieleniem lub zaniżaniem szacowanej wartości zamówienia, aby uniknąć stosowania zasady 
konkurencyjności, 

b) nieopublikowaniem zapytania ofertowego na dedykowanej stronie internetowej, jeśli taka 
strona została stworzona, 

c) jeśli nie stworzono żadnej dedykowanej strony internetowej służącej do publikacji zapytań 
ofertowych, niewysłaniem zapytania ofertowego do wymaganej liczby potencjalnych 
wykonawców, lub nieopublikowanie zapytania ofertowego na stronie internetowej 
beneficjenta, jeśli beneficjent posiada taką stronę, 

d) niezdefiniowaniem kryteriów oceny ofert, 
e) ustaleniem terminów składania ofert w sposób uniemożliwiający złożenie ofert potencjalnym 

wykonawcom, 
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f) podpisaniem umowy z podmiotem posiadającym powiązania kapitałowe lub osobowe z 
beneficjentem, jeśli na rynku istnieje inny potencjalny wykonawca dla danego zamówienia 
publicznego, 

g) nieopublikowaniem lub niewłaściwym opublikowaniem informacji na temat wyboru najlepszej 
oferty, 

h) zawieraniem umowy w formie ustnej. 

6.4.5 Konflikt interesów 

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby, które są zaangażowane w działania związane z procedurą 
wyboru wykonawcy w imieniu zleceniodawcy, w tym w ocenie ofert, nie mogą mieć powiązań 
kapitałowych ani osobowych z wykonawcami. Takie osoby powinny być bezstronne i obiektywne. 
 
Konflikt interesów występuje, gdy bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procedurze wyboru 
wykonawcy przez partnera projektu i osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 
partnera projektu lub osób realizujących działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy w imieniu partnera projektu została zagrożona z uwagi na względy 
rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub krajowe, interes gospodarczy lub jakikolwiek inny 
interes wspólny z wykonawcą. 
 
Powiązania kapitałowe lub osobowe są rozumiane jako wzajemne powiązania pomiędzy partnerem 
projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu partnera projektu lub 
osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, które w szczególności obejmują: 
 

a) działanie w roli partnera w spółce cywilnej lub osobowej,  
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c)  pełnienie funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu, pełnomocnika, zarządcy, 
d) małżonka, krewnego lub powinowatego, krewnego lub powinowatego drugiego stopnia lub 

przysposobionego, osobę pod opieką lub kuratelą. 
W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Beneficjenci natychmiast podejmą niezbędne kroki  
w celu rozwiązania takiego konfliktu, a w szczególności zastąpią, natychmiast i bez wynagrodzenia 
otrzymanego z Instytucji Zarządzającej Programem, każdego członka personelu uczestniczącego w 
procedurze udzielania zamówień, uwikłanego w konflikt interesów. 

6.4.6 Reguły narodowości i pochodzenia 

Beneficjenci powinni przestrzegać reguł narodowości i pochodzenia określonych w Porozumieniu 
Finansowym oraz w przepisach określonych w artykule 8 i artykule 9 Rozporządzenia (UE) nr 
236/2014.  
 
Udział w procedurach udzielania zamówień jest otwarty na równych warunkach dla wszystkich osób 
fizycznych i prawnych posiadających siedzibę w Polsce i Federacji Rosyjskiej na podstawie przepisów 
obowiązujących w tych krajach.  
 
Wszystkie dostawy nabywane w ramach procedur zamówień będą pochodzić z państwa 
kwalifikującego się zgodnie ze stwierdzeniem powyżej, z wyjątkiem sytuacji, gdy koszt tych dostaw jest 
mniejszy niż 100 000 EUR. W takiej sytuacji dostawy mogą pochodzić z dowolnego państwa. 
 
W przypadku beneficjentów z terenu Rosji zakazuje się stosowania preferencji krajowych, z wyjątkiem 
zamówień o wartości nieprzekraczającej 20 000 EUR, co ma na celu promowanie lokalnego potencjału, 
lokalnych rynków i lokalnego zaopatrzenia. Niedotrzymanie tej zasady powoduje niekwalifikowalność 
powiązanych wydatków. 
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Federacja Rosyjska dopilnowuje, aby usługi, roboty i towary, które nie pochodzą z Federacji Rosyjskiej, 
były traktowane tak samo jak własne usługi, roboty i towary. Niedotrzymanie powyższych postanowień 
powoduje niekwalifikowalność powiązanych wydatków. 
 

6.4.7 Korekty finansowe 
 

W razie naruszenia przepisów lub zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych (dotyczy to 
wszystkich partnerów projektu) lub zasad dotyczących zamówień publicznych w ramach Programu 
odpowiednie wydatki zostaną uznane, w całości lub w części, za niekwalifikowalne i wprowadzone 
zostaną korekty finansowe. IZ wprowadzi korekty finansowe uwzględniając charakter i wagę 
nieprawidłowości i strat finansowych i zastosuje proporcjonalne korekty finansowe. Kryteria 
określające poziom korekt finansowych, jakie  zostaną zastosowane, będą określone przez IZ w 
osobnym dokumencie. 
 
W sytuacji, kiedy dofinansowanie zostanie przyznane retroaktywnie beneficjenci, którzy rozpoczną 
projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie są zobowiązani do przestrzegania powyższych 
przepisów i zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych. W razie naruszenia przepisów lub 
zasad dotyczących przyznawania zamówień publicznych, zasady dotyczące wprowadzania korekt 
finansowych wspomniane powyżej również będą mieć zastosowanie. 
 
Proszę pamiętać, że procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych muszą być odpowiednio 
udokumentowane. Dokumenty, takie jak ogłoszenie, specyfikacja wymagań ofertowych, 
oferty/kwotowania, formularze zamówień oraz umowy muszą być dostępne do kontroli finansowej i 
do celów audytu. 
 
Informacje na temat oszczędności wynikających z zamówień publicznych (w wyniku niższych wydatków 
lub nieprawidłowości) powinny być natychmiast zgłaszane do WST. Procedury dotyczące korekt 
finansowych mają zastosowanie także w przypadku zamówień publicznych, które rozpoczęły się przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie, jeśli wydatki zostały poniesione w ramach projektu. 
 
 

6.5 Budżet projektu i opis pozycji budżetowych 
 
W trakcie przygotowywania Formularza Aplikacyjnego należy wypełnić budżet projektu (tj. arkusze 1.1 
Budżet oraz 1.2 Uzasadnienie Budżetu), załączony jako Aneks 2 do Podręcznika Programu Część I - 
Wnioskodawca. Proszę pamiętać o dokładności podczas przygotowywania budżetu i o upewnienie  się, 
że wszystkie wydatki są kwalifikowalne, zostały jasno opisane i uzasadnione oraz umieszczone we 
właściwej pozycji budżetowej. 

6.5.1 Koszty personelu 
 

Definicja 
 
Pozycja budżetowa „Koszty personelu” będzie obejmować koszty związane z zarządzaniem projektem 
(tj. koszty koordynatora projektu, kierownika projektu, kierownika finansowego, asystenta kierownika 
projektu, itp.). 
 
Obejmuje ona koszty pracowników zatrudnionych przez organizację beneficjenta wiodącego 
/beneficjenta, którzy są formalnie zaangażowani w pracę nad projektem na podstawie: 
 

 umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (osoba poświęca 100% swojego czasu pracy na 
realizację projektu), 

 umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin: 



58 

 

- w niepełnym wymiarze godzin, przy czym czas pracy poświęcony projektowi miesięcznie określa 
się procentowo (osoba poświęca określony odsetek swojego czasu pracy na projekt), 

- w niepełnym wymiarze pracy ze zmienną liczbą godzin poświęconych realizacji projektu 
miesięcznie (liczba godzin pracy poświęconej przez daną osobę na projekt jest elastyczna), 

 umów innych niż umowy o pracę. 
 
Personel już zatrudniony w organizacji na podstawie umów o pracę powinien być wyznaczony do 
realizacji określonych nowych zadań związanych z projektem na podstawie pisemnych poleceń 
wydanych przez kierownika organizacji. 
 
Wymogi szczegółowe: 

 Koszty personelu muszą dotyczyć działań, których organizacja partnerska nie zrealizowałaby, 
gdyby  projekt nie był realizowany . 

 Koszty te nie mogą przekraczać kosztów normalnie ponoszonych przez beneficjenta, chyba że 
udowodnione zostanie, że były niezbędne do realizacji projektu. 

 Koszty personelu obejmują rzeczywiście poniesione koszty na podstawie dokumentów 
potwierdzających. 

 Następujące koszty personelu należą do kwalifikowanych kosztów osobowych: 

- wynagrodzenia ustalone w umowie o pracę, lub w decyzji o powołaniu/umowie na stanowisko 
uznawanej za dokument potwierdzający zatrudnienie, lub w przepisach prawa; 

- wszelkie pozostałe koszty bezpośrednio związane z wypłatą wynagrodzenia, poniesione i 
zapłacone przez pracodawcę, takie jak podatki z tytułu zatrudnienia i składki na ubezpieczenia 
społeczne, o ile wymagają tego przepisy prawa obowiązujące w kraju pracodawcy. 

 Wypłaty wynagrodzenia muszą być związane z pełnieniem obowiązków określonych w opisie 
stanowiska każdego pracownika. 

  Za kwalifikowane uznaje się koszty ponoszone przez beneficjentów w związku z wypłatą 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i zdrowotny, wynikające z przepisów prawa pracy 
obowiązujących w kraju pracodawcy. W wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach 
koszty nadgodzin są traktowane jako koszty kwalifikowalne pod warunkiem, że jest to zgodne z 
krajowym ustawodawstwem oraz polityką zatrudnienia obowiązującą w organizacji beneficjenta i 
że wynagrodzenia zostało rzeczywiście wypłacone danemu pracownikowi. Ilość godzin oraz 
informacje na temat zadań związanych z realizacją projektu zostaną wyraźnie wskazane w 
pisemnym poleceniu pracy w  nadgodzinach. 

 Koszty personelu muszą być obliczone i oddzielnie ujęte w budżecie projektu osobno dla każdego 
stanowiska. Jeśli pracownicy nie są zaangażowani w realizacji projektu w pełnym wymiarze 
godzin, wówczas należy podać odsetek poświęconego mu czasu, wraz z opisem i liczbą jednostek 
(nie stawką jednostkową). 

 Wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem (koordynatora projektu/kierownika projektu i 
kierownika finansowego) poniesione w ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu będą 
traktowane jako koszty związane z przygotowaniem raportów końcowych i takie koszty  
są kwalifikowalne. 

 Wypłaty premii są niekwalifikowalne, z wyjątkiem przypadków, w których stanowią one 
obowiązkowy element wynagrodzenia, zgodnie z polityką zatrudniania przyjętą w organizacji 
beneficjenta lub przepisami prawa obowiązującymi w kraju pracodawcy. 

 Nieodpłatna, wykonywana na zasadzie wolontariatu praca stanowi koszt niekwalifikowalny. 

 W ramach tej linii budżetowej nie można zawierać umów na usługi z podmiotami prawnymi.  

 

Formy zwrotu kosztów 

 

Koszty osobowe mogą być rozliczone w ramach Programu na podstawie: 
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I. Kwoty ryczałtu (koszty personelu w kwocie 50 000 EUR kosztów kwalifikowalnych na projekt), 

lub 
 
II. Kosztów rzeczywistych 
 
Każdy beneficjent musi podjąć decyzję dotyczącą formy zwrotu kosztów i wskazać swój wybór w budżecie 
projektu. Ta sama forma zwrotu kosztów będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników 
zarządzających projektem zatrudnianych przez wszystkich beneficjentów i będzie obowiązywała przez cały 
okres trwania projektu. Poziom kosztów personelu przypisanych do każdego beneficjenta biorącego udział w 
projekcie (w tym udział kwoty zryczałtowanej) powinien zostać określony w Umowie Partnerskiej. 
 

I. Kwota ryczałtu 
 
Beneficjenci mogą wskazać kwotę 50 000 EUR kosztów kwalifikowalnych na projekt jako koszty personelu 
zarządzającego projektem w linii budżetowej 1.1 Wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Przez 
zastosowanie opcji płatności ryczałtem beneficjenci nie muszą dostarczać odpowiednich dokumentów 
finansowych dla celów raportowania, potwierdzających że kwota ryczałtowa odpowiada rzeczywiście 
poniesionym wydatkom. Zamiast tego będą musieli dostarczyć dowód, że zostały zrealizowane działania i 
osiągnięte wyniki projektu. 
 
II. Koszty rzeczywiste 
 
W przypadku, gdy koszty personelu zarządzającego projektem przekraczają 50 000 EUR są one rozliczane na 
podstawie kosztów rzeczywistych. Wszystkie zarządzające osoby zaangażowane do projektu należy 
wyszczególnić w osobnych pozycjach w ramach linii 1 w budżecie projektu określając liczbę jednostek i 
koszty jednostkowe. W zależności od rodzaju obowiązków powierzonych pracownikom beneficjenci 
udowodnią przedkładając dokumenty wymienione poniżej, że wydatki zostały faktycznie poniesione i 
zapłacone. W takim przypadku do celów kontroli należy udostępnić następujące dokumenty (przykłady 
dokumentów potwierdzających): 
 
Oddelegowanie w pełnym wymiarze czasu 
 umowa o pracę lub decyzja o powołaniu na stanowisko, 
 zakres obowiązków obejmujący informacje na temat obowiązków związanych z projektem, 
 odcinek płacowy, lista płac lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, 
 pisemne polecenie pracy w nadgodzinach, 
 dowód zapłaty wynagrodzenia i składek płaconych przez pracodawcę, 
 nie wymaga się ewidencji czasu pracy (np. karty czasu pracy). 
 
 Oddelegowanie w niepełnym wymiarze godzin ze stałym odsetkiem czasu poświęconego na projekt 
miesięcznie 
 umowa o pracę lub decyzja o powołaniu na stanowisko, 
 dokument określający wartość procentową czasu, jaki należy poświęcić na projekt w skali miesiąca (jeśli 

nie zostało to określone w umowie), 
 zakres obowiązków obejmujący informacje na temat obowiązków związanych z projektem, 
 odcinek płacowy, lista płac lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, 
 pisemne polecenie pracy w nadgodzinach, 
 dowód zapłaty wynagrodzenia i składek płaconych przez pracodawcę, 
 nie wymaga się ewidencji czasu pracy (np. karty czasu pracy). 

 
Oddelegowanie w niepełnym wymiarze godzin ze zmienną liczbą godzin poświęconych na realizację projektu 
miesięcznie 
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 umowa o pracę lub decyzja/umowa dotycząca przypisania danej osoby do pełnienia konkretnych 
obowiązków traktowane jako dokument potwierdzający zatrudnienie (łącznie z informacją na temat 
czasu pracy w skali miesiąca), 

 zakres obowiązków obejmujący informacje na temat zadań związanych z projektem, 
 odcinek płacowy, lista płac lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, 
 pisemne polecenie pracy w nadgodzinach, 
 dane z systemu ewidencji czasu pracy, np. karty czasu pracy, obejmujące informacje na temat liczby 

godzin poświęconych w skali miesiąca na projekt. System ewidencji czasu pracy musi uwzględniać 100% 
rzeczywistego czasu przepracowanego przez daną osobę, 

 dowód zapłaty wynagrodzenia i składek płaconych przez pracodawcę. 
 
Umowa inna niż umowa o pracę 
 dowód przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych (ogłoszenie, wybór, udzielenie) 

zgodnie z krajowymi zasadami udzielania zamówień publicznych (w przypadku beneficjentów z Polski) 

lub reguł Programu dotyczących udzielania zamówień publicznych
32

 (w przypadku beneficjentów z 
Rosji), w zależności od kwoty zamówienia, 

 umowa wyraźnie odnosząca się do projektu i programu, 
 rachunek zawierający wszelkie istotne informacje zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia 

rachunkowości, 
 potwierdzenie przyjęcia usługi, 
 dowód zapłaty. 

 

6.5.2 Koszty podróży i diety 
 

Definicja 
 
Wydatki związane z podróżami i koszty zakwaterowania personelu zarządzającego beneficjenta 
wiodącego /beneficjenta związane z realizacją projektu. 
 

Podpozycja budżetowa Przykłady kosztów kwalifikowalnych 

2.1 Podróże i zakwaterowanie Koszty zakwaterowania, dziennych diet i/lub posiłków personelu 
zatrudnionego przez beneficjentów związane z misjami zagranicznymi. 
Koszty zakwaterowania, dziennych diet i/lub posiłków personelu 
zatrudnionego przez beneficjentów związane z misjami w kraju beneficjenta. 
Koszty transportu (np. bilety autobusowe, bilety kolejowe, bilety lotnicze 
drugiej klasy (pierwszej klasy/klasy biznes są kwalifikowalne wyłącznie w 
wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach), inne bilety na środki transportu 
publicznego (taksówki są niekwalifikowalne), koszty odpraw bagażu, 
ubezpieczenia podróżnego, ubezpieczenia samochodu, paliwa, opłat 
parkingowych i koszt wizy (jeśli jest potrzebna) personelu zatrudnionego 
przez beneficjentów związane z misją zagraniczną, zgodnie z przepisami 
krajowymi. 
Koszty transportu (patrz wyżej) personelu zatrudnionego przez beneficjentów 
związane z misjami w kraju beneficjenta. 

2.2 Przygotowywanie silnego 
partnerstwa (KWOTA 
RYCZAŁTU) 

Koszty transportu, wizy, zakwaterowania, dziennych diet i/lub posiłków 
personelu zatrudnionego przez beneficjentów związane ze wspólnym 
przygotowaniem projektu. 

 

 
Wymogi szczegółowe: 
 

                                                 
32

Ustalone zgodnie z artykułem 52.2 RW 
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Podpozycja budżetowa 2.1: 

 Należy wykazać wyraźny związek pomiędzy poniesionymi kosztami podróży i zakwaterowania a 
realizacją projektu i udowodnić, że były one niezbędne dla skutecznej realizacji działań 
projektowych. 

 Koszty musi ponosić beneficjent wiodący /beneficjent. Bezpośrednie płatności dokonywane przez 
pracownika beneficjenta muszą być poparte dowodem zwrotu kosztów przez pracodawcę. 

 Dokonując wyboru środka transportu i zakwaterowania należy kierować się zasadami należytego 
zarządzania finansami i efektywności kosztowej. 

 Każda pozycja wydatków zdefiniowana jako koszty podróży, koszty zakwaterowania, koszty 
posiłków lub koszty wizy, które zostały już pokryte przez dzienną dietę, nie są kwalifikowalne jako 
dodatek do diet, tzn. niedozwolone jest podwójne finansowanie. 

 Koszty podróży i zakwaterowania ekspertów zewnętrznych i dostawców usług oraz osób 
fizycznych (np. prelegentów, prowadzących szkolenia itp.) zaangażowanych w wydarzenia 
związane z projektem nie mogą być uwzględniane w tej linii budżetowej; muszą być raportowane 
jako koszty usług. 

 Koszty podróży i zakwaterowania muszą być uzasadnione działaniami realizowanymi w ramach 
projektu, np. udziałem w spotkaniach związanych z projektem, wizytami w miejscu realizacji 
projektu, spotkaniami z instytucjami Programu, udziałem w seminariach, konferencjach, itp. 

 W odpowiednio uzasadnionych przypadkach koszty podróży i zakwaterowania związane  
z działaniami prowadzonymi poza obszarem Programu33są kosztami kwalifikowalnymi. 

 Należy przestrzegać maksymalnych dziennych stawek obejmujących wydatki na zakwaterowanie  
i diety zgodnych z  przepisami prawa krajowego lub wewnętrzną polityką organizacji beneficjenta. 
Stawki dzienne w żadnym wypadku nie mogą przekroczyć stawek opublikowanych przez Komisję 
Europejską. Aby być porównywalnymi ze stawkami przyjętymi przez KE34, diety przedstawione w 
budżecie projektu, będą obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie oraz lokalne podróże w w 
miejscu realizacji misji raz inne wydatki, rozumiane jako „pobyty obejmujące noclegi”, czyli koszty 
„na dobę”. 

 Koszty podróży i zakwaterowania powinny zostać odpowiednio udokumentowane, zgodnie  
z  przepisami prawa krajowego lub wewnętrzną polityką organizacji beneficjenta. 

 

Przykłady dokumentów potwierdzających 

Na potrzeby kontroli należy przedstawić następujące dokumenty: 

 program danego wydarzenia (np. spotkania/seminarium/konferencji), 

 opłacone faktury (np. rachunki hotelowe, bilety za przejazd), 

 odpowiednio obliczone diety dzienne, 

 karty pokładowe, 

 odpowiednio obliczone koszty przejazdów samochodem (w przypadku podróży samochodem 
służbowym), 

 sprawozdanie z podróży, 

 dowody zapłaty, 

 dowody potwierdzające, że pracownicy zostali przydzieleni do realizacji działań w ramach 
projektu (mają zastosowanie w przypadku  rozliczeń kosztów personelu na podstawie ryczałtu). 

                                                 
33

 Proszę pamiętać, że działania mogą mieć miejsce w innych regionach poza obszarem objętym Programem, lecz muszą 
odbywać się na terenie Polski lub Rosji. 

34 http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en 
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Podpozycja budżetowa 2.2 - patrz część 6.2.2.  

6.5.3 Wyposażenie i dostawy 

 

Definicja 

Wydatki na zakup lub najem sprzętu przez partnera, koniecznego do osiągnięcia celów projektu. 
 

Podpozycja budżetowa Przykłady kosztów kwalifikowalnych 
 
 
3.1 Zakup lub wynajem pojazdów 

Zakup lub wynajem pojazdu (łącznie z wynajmem pojazdu na 
potrzeby realizacji misji lokalnych i zagranicznych), zakup paliwa, 
utrzymanie i naprawa pojazdów, zakup i wymiana części zamiennych 
w pojazdach wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu, 
koszty ubezpieczenia. 

3.2 Meble Meble (łącznie z meblami biurowymi). 
 
 
3.3 Sprzęt komputerowy 

Komputery stacjonarne, laptopy, tablety, monitory, klawiatury, 
myszki, drukarki, skanery, oprogramowanie komputerowe, 
projektory cyfrowe, kamery video/cyfrowe, telefony komórkowe  
(w odpowiednio uzasadnionych przypadkach), konserwacja  
i naprawy sprzętu komputerowego, wymiana/materiały zapasowe 
do sprzętu komputerowego wymaganego do realizacji projektu. 

 
3.4 Inne (proszę podać) 

Sprzęt laboratoryjny, maszyny, przyrządy, narzędzia, sprzęt 
wystawienniczy, odczynniki do badań, inne przedmioty potrzebne 
do realizacji projektu (niekoniecznie mieszczące się w kategorii 
sprzęt). 

 
 

Wymogi szczegółowe: 

 Wszystkie koszty podlegają obowiązującym przepisom udzielania zamówień publicznych i każdy 
beneficjent wiodący /beneficjent jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

 Koszty zakupu sprzętu są kosztami kwalifikowalnymi, jeśli będzie on wykorzystywany wyłącznie na 
potrzeby realizacji projektu lub grupy docelowej, zgodnie z celami projektu i jeśli te koszty zostały 
poniesione w okresie kwalifikowalności. 

 Pełne koszty zakupu sprzętu (łącznie z kosztami dostawy i instalacji) są kosztami kwalifikowalnymi, 
tj. koszty amortyzacji są niekwalifikowalne. 

 Koszty zakupu sprzętu używanego są kwalifikowalne pod warunkiem, że sprzęt spełnia 
obowiązujące normy i standardy, chyba że został zakupiony z projektu finansowanego ze środków 
UE (podwójne finansowanie). 

 Dostarczenie sprzętu jako wkładu rzeczowego jest niekwalifikowalne. 

 Sprzęt nie może zostać zakupiony lub wypożyczony od innego beneficjenta projektu. 

 Beneficjenci zapewniają, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z celami projektu w ciągu pięciu 
lat od jego zakończenia. Beneficjenci dokonają zwrotu środków Programu, jeśli w projekcie 
zostaną wprowadzone istotne zmiany mające wpływ na jego charakter, cele czy warunki realizacji, 
co mogłoby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. Kwoty nienależnie wypłacone  
w odniesieniu do takiego projektu są odzyskiwane przez IZ proporcjonalnie do okresu, za który 
wymóg nie został spełniony. 

 
Przykłady dokumentów potwierdzających 
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Do celów kontroli należy przedstawić następujące dokumenty: 

 dowód przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych (ogłoszenie, wybór, 
przyznanie zamówienia) zgodnie z krajowymi zasadami udzielania zamówień publicznych  
(w przypadku beneficjentów z Polski) lub reguł Programu dotyczących udzielania zamówień 

publicznych
35

(w przypadku beneficjentów z Rosji), w zależności od kwoty zamówienia, 

 umowa dostawy, 

 faktura zawierająca wszelkie istotne informacje, zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowymi, 

 dowód dostawy, 

 dowód zapłaty. 

6.5.4 Usługi 

Definicja 
 
Koszty ekspertyzy i usług związanych z realizacją projektu, z wyjątkiem kosztów zarządzania projektem, 
świadczonych przez podmiot prawa publicznego lub prywatnego lub osobę fizyczną inną niż 
beneficjent. 

 

Podpozycja budżetowa Przykłady kosztów kwalifikowalnych 
 

4.1  Wynagrodzenia personelu 
technicznego (kwoty brutto) 

Wypłacane wynagrodzenia i inne koszty bezpośrednio powiązane z 
wypłatami wynagrodzeń dla personelu technicznego wyznaczonego do 
projektu przez beneficjenta wiodącego /beneficjenta. 

 

4.2 Publikacje 
Publikacje strategii, podręczników, raportów z badań, itp. niezwiązanych 
z działaniami promocyjnymi. 

 
 
4.3 Studia, badania 

Oceny (inne niż ocena projektu), badania zewnętrzne, plany projektowe, 
dokumentacja techniczna (z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokumentacja 
techniczna jest przedmiotem dofinansowania przyznanego z mocą 
wsteczną, w takich przypadkach koszty dokumentacji technicznej będą 
uwzględnione w 6 podpozycji budżetowej. Komponent infrastrukturalny), 
ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, studium wykonalności 
inwestycji, inne zewnętrzne ekspertyzy i usługi związane z inwestycjami, 
podróże i zakwaterowanie dla dostawców usług, itp. 

 

4.4 Koszty audytu zewnętrznego Koszty weryfikacji wydatków w ramach projektu. 

4.5 Koszty ewaluacji Ewaluacja projektu. 
 

4.6 Tłumaczenia pisemne i ustne 
Tłumaczenia (pisemne lub ustne) niezwiązane z organizacją konferencji, 
spotkań i seminariów. 

 

4.7 Usługi finansowe (koszty gwarancji 
bankowych itp.) 

Udzielanie gwarancji wydanych przez bank lub inną instytucję finansową, 
opłaty bankowe za otwarcie i administrowanie kontem(-ami), jeśli 
otwierane jest osobne konto. 

 
4.8 Koszty organizacji 
konferencji/seminariów 

Usługi związane z organizacją i realizacją wydarzeń czy spotkań (np. 
wynajem pomieszczeń, catering, tłumaczenia, prelegenci zewnętrzni), 
podróże i zakwaterowanie dla uczestników i prelegentów. 

                                                 
35
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4.9 Działania promocyjne 

Usługi związane z promocją, komunikacją, reklamą, informowaniem 
(np. projektowanie, edytowanie, drukowanie, dystrybucja broszur, 
ulotek, publikacji, itp. publikowanie artykułów promocyjnych, wkładek 
do gazet, komunikatów prasowych, artykułów promocyjnych, itp.), 
opracowanie strony internetowej, modyfikacje i aktualizacje. 

 

4.10 Inne (proszę podać) 
Usługi notarialne, prawa własności intelektualnej, inne usługi związane 
z działaniami w ramach projektu. 

 

 
 
Wymogi szczegółowe: 

 Koszty powinny być ściśle powiązane z działaniami w ramach projektu lub wynikać bezpośrednio z 
wymogów nałożonych przez RW. 

 Koszty muszą być ponoszone w związku z projektem, wyraźnie identyfikowalne i nieujęte w żadnej 
innej pozycji budżetowej. 

 Koszty są kwalifikowalne, jeśli zostały zatwierdzone w budżecie projektu. 

 Koszty usług podlegają obowiązującym zasadom udzielania zamówień publicznych i każdy 
beneficjent wiodący /beneficjent jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

 Działania związane z komunikacją i promocją powinny być odpowiednio zaplanowane i ujęte  
w budżecie na każdym etapie planowania projektu. Działania te powinny być zgodne z Wytycznymi 
Programu dotyczącymi promocji i odpowiednimi wymogami dotyczącymi informacji i promocji UE 

określonymi w Podręczniku dotyczącym Komunikacji i Widoczności Zewnętrznych Działań UE
36

 

oraz w Wytycznych ENI CBC dotyczących Komunikacji
37

. 

 W przypadku beneficjentów, którzy realizują projekty na terytorium Federacji Rosyjskiej 
obowiązkowe jest przestrzeganie Praktycznych Rekomendacji dla Uczestników Projektu 
dotyczących Informacji związanych z Udziałem Federacji Rosyjskiej w Programach Współpracy 

Transgranicznej38. 

 Zamówienie na świadczenie usług nie może zostać przyznane innemu beneficjentowi projektu. 

 Nieodpłatna, wykonywana na zasadzie wolontariatu praca jest kosztem niekwalifikowalnym.  

 

Przykłady dokumentów potwierdzających 

Na potrzeby kontroli należy przedstawić następujące dokumenty: 

 dowody potwierdzające przeprowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych 
(ogłoszenie, wybór, przyznanie) zgodnie z krajowymi zasadami udzielania zamówień publicznych 
(w przypadku beneficjentów z Polski) lub reguł Programu dotyczących udzielania zamówień 

publicznych
39

 (w przypadku beneficjentów z Rosji), w zależności od kwoty zamówienia, 

 umowę określającą usługi, które mają być świadczone, z wyraźnym odniesieniem do projektu  
i Programu, 

 fakturę zawierającą wszelkie istotne informacje zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia 
rachunkowości, 

 protokół odbioru usługi, 

                                                 
36

 http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm 
37

http://admin.staging.enpi.interacteu.net/downloads/8403/INTERACT_ENPI_ENI_CBC_Communication_Guide_06_2015.pdf 
38

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/25da76fc-fcf9-40b0-8f5a-
9319d211618c/recommend.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=25da76fc-fcf9-40b0-8f5a-9319d211618c  

39
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 dowód zapłaty, 

 przykłady rezultatów realizacji zamówienia na usługi (np. gadżet promocyjny, publikacje, 
podręcznik, opublikowane artykuły, itp.), 

 dowody potwierdzające organizację wydarzenia (np. program, podpisana lista uczestników na 
każdy dzień wydarzenia, zdjęcia, przykłady materiałów promocyjnych, prezentacje, itp.), 

 przykłady dokumentów potwierdzających związanych z personelem technicznym zatrudnionym 
przez beneficjentów na podstawie przepisów prawa pracy zostały wymienione w rozdziale 6.5.1 
„Koszty personelu” (dotyczy opcji „koszty rzeczywiste”). 

6.5.5 Komponent infrastrukturalny 
(roboty, usługi, inne działania związane z planowanymi pracami) 

 

Definicja 

Komponent infrastrukturalny dotyczy wydatków związanych z finansowaniem infrastruktury i robót 
budowlanych. Linia budżetowa „Infrastruktura i roboty budowlane” dotyczy także wydatków 
związanych z finansowaniem powstania infrastruktury, które nie wchodzą w zakres innych linii 
budżetowych. Obejmuje to koszty przygotowania placu budowy, dostawę, obsługę, instalację, remonty 
i zakup gruntów lub budynku, inne koszty związane z planowanymi pracami, np.: koszty dostaw, łącznie 
z zakupem środków trwałych, koszty dokumentacji technicznej, jeśli zostały poniesione przed 
wdrożeniem projektu na podstawie dofinansowania przyznanego retroaktywnie, itp., w przypadkach, 
w których mają zastosowanie. Projekty dwuetapowe (obejmujące przygotowanie dokumentacji 
technicznej i realizację inwestycji) nie otrzymają wsparcia. 
 
Wymogi szczegółowe: 

 Wszystkie koszty podlegają obowiązującym zasadom udzielania zamówień publicznych i każdy 
beneficjent wiodący /beneficjent jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

 Pełne koszty infrastruktury i robót budowlanych, które stanowią część projektu są kwalifikowalne, 
tj. amortyzacja nie jest kwalifikowalna. 

 Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające prawo własności gruntów i/lub budynków, gdzie 
zrealizowane będą prace. 

 Zakup gruntów lub budynków nie może przekroczyć 10% łącznych wydatków kwalifikowalnych  
w ramach projektu. 

 Należy przestrzegać wszystkich obowiązkowych wymogów ustanowionych przez UE oraz przepisy 
krajowe związanych z daną inwestycją w infrastrukturę (np. studia wykonalności, oceny wpływu 
na środowisko, pozwolenia budowlane, itp.). 

 Należy również przestrzegać wymogów dotyczących promocji Programu odnoszących się do 
działań związanych z infrastrukturą. 

 W przypadku każdego projektu zawierającego komponent infrastrukturalny dokonuje się zwrotu 
wkładu Unii, jeśli w okresie pięciu lat od zakończenia projektu nastąpiła istotna zmiana 
wpływająca na jego charakter, cele lub warunki realizacji, co mogłoby doprowadzić do naruszenia 
jego pierwotnych celów. Kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiego projektu są 
odzyskiwane przez IZ proporcjonalnie do okresu, w którym wymóg nie był spełniony 

 
Przykłady dokumentów potwierdzających. 

Na potrzeby kontroli należy przedstawić następujące dokumenty: 

 dowody potwierdzające przeprowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych 
(ogłoszenie, wybór, udzielenie) zgodnie z krajowymi przepisami udzielania zamówień publicznych 
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(w przypadku beneficjentów z Polski) lub reguł Programu dotyczących udzielania zamówień 

publicznych
40

 (w przypadku beneficjentów z Rosji), w zależności od kwoty zamówienia, 

 umowy określające zakres robót budowlanych/budowy infrastruktury, które mają być wynikiem 
realizacji zamówienia, z wyraźnym odniesieniem do projektu i Programu, 

 faktura zawierająca wszelkie istotne informacje zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia 
rachunkowości, 

 potwierdzenie odbioru robót (okresowe i końcowe), 

 dowód zapłaty. 

 

6.5.6 Koszty administracyjne 

Definicja 
 

Wydatki związane z kosztami biurowymi i administracyjnymi. Obejmują wydatki operacyjne  
i administracyjne poniesione przez beneficjenta wiodącego /beneficjenta, które przyczyniają się do 
realizacji działań w ramach projektu. 
 
Przykłady kwalifikowalnych kosztów administracyjnych: wynajem biur, media, (np. prąd, ogrzewanie, 
woda), artykuły biurowe (np. długopisy, spinacze, skoroszyty, papier, tonery do ksero, kawa/ciastka na 
spotkania  związane z projektem), archiwizacja dokumentów, archiwizacja danych  
i ich przechowywanie, konserwacja i sprzątanie biur, ochrona, opłata licencyjna za korzystanie  
z oprogramowania (np. system księgowy), koszty związane z komunikacją (np. telefon, abonament 
komórkowy, faks, internet, usługi pocztowe, opłaty za korzystanie z komunikatora Skype czy innych 
komunikatorów internetowych), itp. 
 
Wymogi szczegółowe: 

 Koszty administracyjne będą zwracane w ramach Programu według stawki zryczałtowanej  
w wysokości do 7% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich, po uprzednim odliczeniu kosztów 
poniesionych w ramach komponentu infrastrukturalnego, pod warunkiem, że stawka została 
obliczona na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody kalkulacji. 

 Za koszty pośrednie projektu uznaje się koszty kwalifikowalne, które nie mogą być 
zidentyfikowane jako konkretne koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu i nie mogą 
zostać jako takie bezpośrednio zaksięgowane zgodnie z warunkami kwalifikowalności określonymi 
powyżej. Nie mogą one obejmować kosztów niekwalifikowalnych, o których mowa poniżej, ani 
kosztów już zadeklarowanych w innej pozycji kosztów lub pozycji budżetowej projektu. 

 Sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz meble nie mogą być ujmowane w tej 
linii budżetowej. Takie koszty należy raportować jako wydatki na sprzęt. Nie obejmuje to wsparcia 
systemu komputerowego o charakterze administracyjnym. Takie koszty mieszczą się w kategorii 
wydatków - usługi. 

 Koszty kontroli i audytu projektu nie mogą być uwzględniane w tej linii budżetowej, lecz muszą 
być raportowane jako koszty usług. 

 

Co do zasady, finansowanie kosztów pośrednich na podstawie ryczałtu nie musi być poparte 
dokumentami księgowymi. Niemniej jednak, beneficjent wiodący uzasadni wnioskowaną wartość 
procentową w Formularzu Aplikacyjnym zgodnie z metodologią przyjętą dla Programu. 
 

                                                 
40
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7. Praktyczne zalecenia dotyczące informowania i promocji działań w ramach 
projektu 

7.1 Ogólne informacje  
 
Beneficjenci muszą stosować się do praktycznych zaleceń dotyczących informacji i promocji działań 
realizowanych w ramach projektu.  

 
Główne zadania w ramach Zaleceń obejmują: 

 zagwarantowanie, że odbiorcy docelowi mają świadomość, że Unia Europejska i Federacja 
Rosyjska wdrażają Program wspólnie i na równych zasadach, 

 zagwarantowanie, że potencjalni wnioskodawcy, beneficjenci, strony zainteresowane oraz opinia 
publiczna będą mieli szeroki dostęp do informacji na temat Programu oraz jego źródeł 
finansowania oraz że umocniona zostanie współpraca pomiędzy partnerami a krajami 
uczestniczącymi w Programie, dzięki czemu Program będzie wdrażany bardziej efektywnie. 

 
Komunikacja jest ważnym narzędziem we wdrażaniu Programu, gdyż jej celem jest: 

 informowanie na temat realizacji Programu i projektów (odpowiednie informacje przekazywane 
opinii publicznej), 

 zapewnienie komunikacji między instytucjami Programu oraz w ramach projektów (komunikacja 
wewnętrzna), 

 dostarczanie niezbędnych informacji wnioskodawcom, partnerom w projekcie oraz beneficjentom 
końcowym, 

 informowanie na temat osiągnięć w ramach Programu oraz rezultatów projektów, 

 wzmocnienie informacji o finansowaniu projektów ze środków UE (należy zapewnić odpowiedni 
poziom identyfikacji wizualnej wkładu Unii do Programu i projektów), 

 na terytorium Federacji Rosyjskiej należy także zapewnić odpowiedni poziom widoczności 
finansowania przez to państwo. 

 

7.1.1 Zasady informowania 

 
Zasady informowania odnoszące się do Programu: 

 planowanie i systematyczność: działania informacyjne w ramach projektów będą realizowanie 
zgodnie z planem, zapewniając komplementarność i spójność poszczególnych wydarzeń, które 
będą skupiać się na dalszej współpracy pomiędzy parterami po wdrożeniu projektu oraz na 
wspieraniu zrównoważonych partnerstw przynoszących korzyści obu stronom. Sukces projektu 
będzie także oceniany na podstawie poziomu realizacji planów dotyczących informowania. 
Kryteria oceny realizacji projektu będą obejmować zgodność z zasadami identyfikacji wizualnej 
określonymi w WPO, 

 adaptacyjność: zakres i metoda realizacji działań informacyjnych powinna być przystosowana do 
potrzeb odbiorców docelowych, 

 charakter inicjatywy i skuteczność: uczestnicy projektu powinni szybko i odpowiednio reagować 
na najświeższe informacje, podawać konieczne informacje na czas, wydawać komunikaty 
prasowe, uczestniczyć w konferencjach prasowych, aby udostępniać potencjalnym 
wnioskodawcom, beneficjentom, stronom zainteresowanym i opinii publicznej informacje na 
temat Programu i jego źródeł finansowania oraz umacniać współpracę pomiędzy partnerami  
i krajami uczestniczącymi w Programie oraz aby wdrażać Program skuteczniej, 

 działania komunikacyjne muszą być integralną częścią projektu i nie mogą być postrzegane jako 
dodatkowe działania. 
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Polityka na temat informowania Programu została określona w WPO; planowane działania 
promocyjne oraz kampanie będą określone w Rocznym Planie Komunikacyjnym Programu. Roczne 
Plany Komunikacyjne, które są zgodne z WPO, zostaną uzgodnione przez WKM. Działania 
komunikacyjne, które są zgodne z WPO oraz Rocznymi Planami Komunikacji na poziomie projektu 
zostaną uzgodnione w umowie o dofinansowanie.  
 
Obowiązkowe elementy wizualne 
 

 
  
Logo Programu oraz godło UE są elementami obowiązkowymi dla wszystkich produktów 
komunikacyjnych w projekcie. Istnieją osobne wytyczne (dostępne na stronie internetowej 
Programu) na temat tego, jak korzystać z takich obowiązkowych elementów. Oprócz logo umieścić 
należy także informacje na temat dofinansowania z UE. 
 
Proszę pamiętać, że jeśli elementy wizualne wykorzystywane będą na terytorium Federacji Rosyjskiej, 
wówczas obok flagi UE umieścić należy flagę Federacji Rosyjskiej w takim samym rozmiarze co flaga 
UE. 
 

 

7.1.2 Odbiorcy docelowi działań informacyjnych 

 
Władze lokalne 
Ta grupa może być zainteresowana informacjami na temat wdrażania i wyników projektów, potencjału 
związanego z wykorzystaniem projektów w celu promowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin 
dzięki działaniom w ramach projektów związanych z Programem. 
 
Środki masowego przekazu 
Kontakty z mediami mają na celu promocję projektów realizowanych w ramach Programu, gdyż są one 
efektywnym narzędziem wspólnego rozwiązywania problemów, rozwijania regionów transgranicznych 
i dobrych relacji sąsiedzkich pomiędzy regionami uczestniczącymi w Programie, Unią Europejską, 
Polską i Federacją Rosyjską. Jest to narzędzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz 
federalnego budżetu Federacji Rosyjskiej. 
 
Potencjalni uczestnicy projektu 
Informacje dotyczące uczestników projektu powinny zostać objaśnione w procedurze uczestnictwa 
opisanej w ogłoszeniu o naborze wniosku, jak również powinny zostać opisane możliwości korzystania 
z dofinansowania z Programu w celu realizacji projektów, które mają przynosić korzyści obszarom 
transgranicznym. W zależności od rodzaju i zakresu projektu może to być jedna lub więcej grup 
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skupiających osoby w pewnym wieku, wykonujące pewien zawód, osoby danej płci, o danym stanie 
cywilnym, itp. Na przykład: dzieci (o określonej granicy wieku), lekarze, kobiety, ludzie samotni, 
zagraniczni turyści, itp. 
 
 
Organizacje pozarządowe 
Organizacje pozarządowe powinny być zaangażowane w szerzenie informacji na temat pozytywnych 
skutków realizowanych projektów obejmujących tereny transgraniczne. 
 
Opinia publiczna 
Należy przedstawić pozytywne skutki trwających projektów obejmujących tereny transgraniczne.  
 

7.1.3 Plany i środki wykorzystywane do działań informacyjnych 

 
Plany prowadzenia działań informacyjnych 
 
Każdy projekt finansowany z budżetu Programu powinien posiadać plan komunikacyjny. Celem planu 
komunikacyjnego jest informowanie mieszkańców regionów transgranicznych na temat zakresu 
projektu, łącznie z ramami czasowymi jego realizacji, podejmowanymi działaniami, budżetem projektu, 
celami i narzędziami do ich osiągnięcia oraz informowaniem, w jaki sposób projekt będzie wpływał na 
poprawę standardów życia w regionach transgranicznych. 
 
Plany działań informacyjnych podejmowanych w ramach projektów powinny obejmować następujące 
kwestie: cele i zadania, oddzielne działania informacyjne w ramach projektów, łącznie z przybliżonymi 
ramami czasowymi, rozmiarem i profilem odbiorców docelowych. 
 
Środki wykorzystywane do prowadzenia działań informacyjnych w ramach Programu 

 Notatki prasowe na oficjalnych stronach internetowych (jeśli są dostępne), 

 Prace, studia, raporty na temat wdrażania projektów, 

 Materiały drukowane, takie jak ulotki, książeczki, broszury, 

 Publikacje w mediach na temat ważnych wydarzeń w ramach projektów, 

 Artykuły, wywiady i filmy reklamowe w mediach na temat projektów, 

 Konferencje prasowe, 

 Konferencje i seminaria na temat projektów, 

 Prezentacje projektów podczas różnych imprez i wydarzeń, 

 Posty i ogłoszenia na temat projektów w mediach społecznościowych. 
 
Dodatkowe wymogi dla projektów, aby zapewnić bezproblemową realizację strategii komunikacyjnej 
Programu i przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie 

 Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za komunikację (kluczowej osoby do kontaktów), 

 Prowadzenie archiwum ze zdjęciami, materiałami video i artykułami w mediach na temat 
projektów i/lub działań, 

 Prowadzenie strony internetowej projektu (jeśli strona internetowa została zatwierdzona jako 
produkt, który ma być dostarczony w ramach projektu) lub dedykowanej zakładki dotyczącej 
projektu na stronach internetowych partnerów w trakcie trwania projektu i przez 5 lat po jego 
zakończeniu (informacje dostępne na stronach internetowych projektu będą dostępne także na 
stronie internetowej Programu), 
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 Wszystkie zrealizowane dzięki projektom produkty muszą zostać opisane i zawierać następujące 
zastrzeżenia prawne: „Za zawartość tego [rodzaj produktu] wyłączną odpowiedzialność ponosi 
autor[-rzy] i nie stanowi on odzwierciedlenia stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej 
czy Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.”  

 (Wy)tworzona własność intelektualna, tj. produkty stworzone w ramach projektu, muszą zostać 
publicznie udostępnione. 

 
Wytyczne i odnośniki 

 Podręcznik Informacji i Promocji Działań Zewnętrznych UE: 
http://ec.europa.eu/europeaid/node/17974 

 Wskazówki graficzne dotyczące symboli europejskich: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos/ 

 Wskazówki graficzne dotyczące logo Programu: www.plru.eu 

 Dla działań komunikacyjnych na terytorium Federacji Rosyjskiej: Wskazówki graficzne dotyczące 
flagi Federacji Rosyjskiej http://eng.flag.kremlin.ru/flag/ 

7.2 Ogólne zalecenia dotyczące treści działań informacyjnych i narzędzi 

7.2.1 Prezentacje i publikacje 

 
Ogólne zalecenia dotyczące treści prezentacji i publikacji: 
 
W przypadku wykładów, komunikatów prasowych, artykułów i innych materiałów publicznych  
w ramach projektów zaleca się przyjęcie następującego podejścia: 

 W przypadku wszystkich prezentacji wygłaszanych podczas publicznych wydarzeń zaleca się 
przekazywanie następujących informacji: 

 Polska i Federacja Rosyjska są uczestnikami Programu, 

 Celem Programu jest wspieranie współpracy transgranicznej w sferze środowiskowej, 
gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej. 

 Program jest przykładem korzystnej i konstruktywnej współpracy transgranicznej, 

 Zastosowanie następującej struktury prezentacji może ułatwić właściwe zrozumienie jej przekazu:  
 prezentacja uczestnika projektu (nazwisko i zawód), 

 kroki, które podjęto, aby wziąć udział w Programie, 

 kwestie, na które warto zwrócić uwagę, 
 pozytywne skutki, które udało się osiągnąć (opis problemu, który rozwiązano dzięki 

projektowi), 

 Docelowi odbiorcy działań informacyjnych nie powinni być traktowani jako ostateczni odbiorcy, 

 Materiały należy przygotowywać w taki sposób, aby dane informacje można było dalej 
rozpowszechniać. Treść powinna więc zawierać informacje istotne dla bieżącego etapu wdrażania 
Programu (na przykład w oczekiwaniu na nowe nabory wniosków należy podkreślić fakt 
uczestnictwa w poprzednich zaproszeniach) razem z informacją, że projekt skupia się wyłącznie 
na odbiorcach docelowych. Jeśli to możliwe, to zaleca się zilustrowanie szczegółów Programu 
poprzez podanie konkretnych przykładów, 

 Zaleca się, aby informacje na temat współpracy transgranicznej miały pozytywny wydźwięk. 
Zalecane jest wykorzystywanie takich sformułowań, jak „dalsze wzmocnienie”, „poprawa” i tym 
podobnych. Jeśli z różnych przyczyn nie można nie wspomnieć o problemie, lepiej nie  używać 
sformułowań nacechowanych negatywnie: „wskazać można następujące braki”, „wymagają 
poprawy” i tym podobne. Zamiast tego lepiej jest wplatać następujące sformułowania: „problemy 
zostaną wyeliminowane”, „zostanie poprawiony”, „dalszy rozwój”, „... dzięki projektowi będzie 
można rozwiązać palące problemy regionu...” i tym podobne. 

http://ec.europa.eu/europeaid/node/17974
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos/
http://www.plru.eu/
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 Dotyczy beneficjentów rosyjskich: nazwy obiektów geograficznych w języku rosyjskim będą 
wykorzystywane zgodnie z rosyjskimi regułami nazewnictwa. W języku angielskim - albo nazwy 
korzystając z nazewnictwa angielskiego lub ich odpowiedniki w języku rosyjskim, korzystając  
z lokalnego nazewnictwa, 

 Informacje muszą być podane w sposób atrakcyjny (krótkie i chwytliwe nagłówki, ilustracje) we 
wszystkich środkach komunikacji (ulotki, broszury, strony internetowe). 

7.2.2 Materiały zdjęciowe, filmowe i dźwiękowe 

 
Zdjęcia i filmy wykonane w ramach projektów, łącznie z wydarzeniami publicznymi powinny spełniać 
następujące zalecenia: 

 Działania realizowane w ramach projektów powinny być prezentowane w materiałach 
zdjęciowych i filmowych, 

 Zdjęcia i filmy powinny zawierać dobrze znane obiekty związane z konkretnym projektem 
(budynki przejść granicznych państwa, szkoły, place zabaw, obiekty utylizacji odpadów i tym 
podobne), 

 Zdjęcia/filmy będą opatrzone opisem zawierającym nazwę projektu, datę i miejsce nagrania, 

 Zdjęcia/filmy będą przestrzegać zasad identyfikacji wizualnej Programu oraz tych zawartych  
w Podręczniku Informacji i Promocji Działań Zewnętrznych UE i zawierać m.in. logo Programu, 
flagę UE oraz informacje na temat współfinansowania przez UE. Jeśli zdjęcia/filmy będą 
prezentowane na terytorium Federacji Rosyjskiej, wówczas stosować należy także zapisy 
Praktycznych Zaleceń dla Uczestników Projektu na temat Informowania o Uczestnictwie Federacji 
Rosyjskiej  
w Programach Współpracy Transgranicznej. 

 

7.2.3 Wydarzenia publiczne (konferencje, konferencje prasowe, wizyty dziennikarzy) 

 
Ważnymi źródłami informacji na temat Programu są różne wydarzenia publiczne: spotkania  
i konferencje prasowe, prezentacje, seminaria, oficjalne ceremonie otwarcia i ceremonie 
inauguracyjne projektów, konferencje, wydarzenia otwierające i zamykające Program. Stanowisko Unii 
Europejskiej względem programu można promować podczas wydarzeń organizowanych w ramach 
innych form współpracy regionalnej, na przykład ERMB, RPMB, „Wymiar Północny”, „Euroregiony”. 
 

7.2.4 Strony internetowe uczestników projektu 

 
Strony internetowe pozwalają na dotarcie do większej liczby odbiorców. Informacje powinny być 
skierowane do całej grupy odbiorców docelowych Programu. 
 
Materiały informacyjne publikowane na stronie internetowej, oprócz wyżej wspomnianych ogólnych 
zaleceń, powinny przestrzegać następujących zasad: 

 Należy korzystać z uniwersalnej, dobrze znanej terminologii. Uprości to wyszukanie strony  
w internecie przez osoby zainteresowane, 

 We wszystkich wiadomościach należy wykorzystywać słowa kluczowe (np. „program współpracy 
transgranicznej”, „projekty”, „zapytania ofertowe” itp.). Słowa kluczowe należy umieszczać 
najbliżej początku danej wiadomości. Ułatwi to także znalezienie strony wyszukiwarkom 
internetowym. 

7.2.5 Komunikaty prasowe 

 
Komunikaty prasowe, które są publikowane na stronach internetowych uczestników projektu (jeśli są 
one dostępne), stanowią skuteczne narzędzie informowania szerszej grupy odbiorców na temat 
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współpracy transgranicznej. Warto jest przesyłać komunikaty prasowe subskrybentom i przede 
wszystkim przedstawicielom środków masowego przekazu. 
 
Odbiorcy docelowi komunikatów prasowych to organy rządowe, potencjalni beneficjenci oraz media. 
W takim przypadku komunikaty prasowe powinny podkreślać praktyczne znaczenie projektów, 
mierzalne wyniki ich wdrażania dla mieszkańców regionu oraz prostotę i jasne zasady uczestnictwa  
w zaproszeniach do składania wniosków. Komunikaty prasowe mogą także zawierać praktyczne 
informacje istotne dla beneficjentów. 
 
Komunikaty prasowe mogą dotyczyć wszystkich istotnych wydarzeń związanych z danym projektem. 
Takie wydarzenia to np. zatwierdzenie propozycji projektu przez WKM, rozpoczęcie projektu, istotne 
wydarzenia mające miejsce w trakcie realizacji projektu, zamknięcie projektu. 
 
Komunikaty prasowe powinny być publikowane w języku polskim lub rosyjskim, w zależności od kraju 
publikacji. 
 

7.2.6 Media społecznościowe 

 
Media społecznościowe są narzędziem do rozpowszechniania informacji na temat samych projektów  
i Programu, jak i konkretnych wydarzeń z nimi związanych. Media społecznościowe charakteryzują się 
efektywnym rozpowszechnianiem informacji, szerokim kręgiem odbiorców oraz niskimi kosztami. 
Treść wiadomości publikowanych w mediach społecznościowych powinna być skierowana do ogółu 
społeczeństwa. Wiadomości powinny być zwięzłe i zawierać wystarczającą ilość materiałów 
graficznych (bardziej szczegółowe informacje można opublikować na stronie internetowej). Ogólnie 
rzecz biorąc, publikacje w mediach społecznościowych powinny mieć na celu ukazanie pozytywnego 
wpływu Programu. 
 

7.2.7 Prace, opracowania, raporty 

 
Raporty są narzędziami pokazującymi pozytywne skutki współpracy transgranicznej i można 
sporządzać je po zakończeniu danych projektów lub wszystkich projektów w ramach jednego naboru 
wniosków. Powinny one zawierać odpowiednie dane statystyczne i wykazać, że cele projektów lub 
Programu zostały osiągnięte. Liczne raporty można podsumować w osobnym opracowaniu lub 
raporcie. 
 
 

7.2.8 Publikacje w mediach 

 
Informacje na temat wydarzeń związanych z projektami jak rozpoczęcie, zakończenie i inne można 
podawać w artykułach i wywiadach, które w miarę możliwości będą publikowane w mediach  
z wyprzedzeniem. Takie publikacje powinny zawierać informacje na temat bieżącego statusu realizacji 
projektu, nadchodzących wydarzeń w ramach projektów oraz wyjaśnienia ich istotności.  
 
Ponadto, publikacje w mediach mają na celu wzbudzenie zainteresowania Programem w szerszej 
grupie odbiorców. Następnie ludzie będą mogli samodzielnie uzyskać bardziej szczegółowe informacje 
na stronach internetowych organów zajmujących się realizacją Programu oraz organów rządowych. 

7.2.9. Tablice i tabliczki informacyjne, banery 
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Obok obiektów infrastrukturalnych, które zostały wybudowane przy wsparciu finansowym Unii 
Europejskiej, należy umieścić w widocznych miejscach tablice informacyjne (na przykład w pobliżu 
dróg dojazdowych na teren obiektów). Takie tablice będą przestrzegać zasad identyfikacji wizualnej 
Programu oraz zasad zawartych w Podręczniku Informacji i Promocji Działań Zewnętrznych UE  
i zawierać m.in. logo Programu, flagę UE oraz informacje na temat współfinansowania przez UE. Jeśli 
obiekty infrastrukturalne zostały wybudowane na terytorium Federacji Rosyjskiej, wówczas stosować 
należy także zapisy Praktycznych Zaleceń dla Uczestników Projektu na temat Informowania  
o Uczestnictwie Federacji Rosyjskiej w Programach Współpracy Transgranicznej. 
 
Uczestnicy projektu są zobowiązani do utrzymania tablic w należytym stanie, a w przypadku ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do zastąpienia ich nowymi tablicami. 
 
Metalową tabliczkę zawierającą logo Programu, flagę UE oraz informacje na temat współfinansowania 
przez UE można zamontować na najbardziej widocznej części budynku (na przykład w pobliżu wejść) 
po zakończeniu budowy takich obiektów infrastrukturalnych. Użytkownik obiektu infrastrukturalnego 
odpowiada za utrzymanie tabliczki w odpowiednim stanie. Na terytorium Federacji Rosyjskiej taka 
tabliczka musi zawierać także flagę Federacji Rosyjskiej oraz informacje na temat współfinansowania 
przez Federację Rosyjską. 
 
 
Beneficjenci oraz uczestnicy projektu mogą także zamontować tabliczkę lub powiesić plakat 
zawierający logo Programu, flagę UE oraz informacje na temat współfinansowania przez UE na stoisku 
informacyjnym organizacji lub w pobliżu recepcji. Na terytorium Federacji Rosyjskiej takie stoisko musi 
zawierać także flagę Federacji Rosyjskiej oraz informacje na temat współfinansowania przez Federację 
Rosyjską. 
 

7.2.9 Języki 

 
Podczas wydarzeń publicznych uczestnicy powinni mówić we własnym języku, kiedy jest to 
uzasadnione i dogodne (ceremonie otwarcia, spotkania z mediami i obywatelami oraz inne podobne 
wydarzenia). 
 

7.3 Dodatkowe Praktyczne zalecenia dotyczące informacji i promocji działań  
w ramach projektu, które mają zastosowanie na terytorium Federacji Rosyjskiej 

 
Działania informacyjne realizowane w ramach Programu na terenie Federacji Rosyjskiej są 
koordynowane przez organ rządowy - Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej.  
Na postawie tych Zaleceń, należy zawczasu poinformować Ministerstwo o wszelkich działaniach 
informacyjnych realizowanych w ramach Programu. 
 
Uczestnicy projektu raz do roku oraz w momencie zakończenia projektu prześlą swoje raporty na 
temat zrealizowanych działań informacyjnych do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji 
Rosyjskiej za pośrednictwem BO w Kaliningradzie. 
 
Celem komunikacji na terenie Federacji Rosyjskiej jest wzmocnienie przejrzystości finansowania z Unii 
Europejskiej i Federacji Rosyjskiej i odpowiednie promowanie wkładu Unii Europejskiej i Federacji 
Rosyjskiej w Program i projekty. 
 
Wizualne udowodnienie wkładu finansowego Rosji w Program na terenie Federacji Rosyjskiej będzie 
obejmowało przedstawienie flag Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej razem z logo Programu. Taka 
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wizualizacja będzie dotyczyć projektów wdrażanych na terytorium Rosji. Każdej wzmiance na temat 
współfinansowanie projektu przez UE na terytorium Rosji będzie towarzyszyć identyczna wzmianka  
o współfinansowaniu przez Rosję. 
 
Wspólne logo Programu, informacje na temat dofinansowania z UE i flaga Unii Europejskiej będą 
umieszczane na materiałach informacyjnych i promocyjnych (także dla celów promocji poszczególnych 
projektów zrealizowanych w ramach Programu), na stronie Programu oraz w biurach instytucji, które 
zajmują się rozpowszechnianiem wszelkich zewnętrznych informacji na temat Programu (np. wśród 
beneficjentów, partnerów, itp.). Obok logo umieszczona będzie flaga Federacji Rosyjskiej i informacje 
na temat współfinansowania przez Rosję. Flaga Federacji Rosyjskiej znajduje się na stronie Rządu 
Federacji Rosyjskiej: www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_2.html. 
 
Podczas realizowania działań informacyjnych zaleca się uwzględnienie następujących kwestii: 

 partnerzy projektu mogą zapraszać przedstawicieli rosyjskich władz federalnych, regionalnych lub 
lokalnych do uczestnictwa w swoich działaniach informacyjnych, 

 uczestnicy projektu mogą także brać udział w wydarzeniach związanych ze współpracą 
transgraniczną po zrealizowaniu projektu, na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego 
Federacji Rosyjskiej. 

 plan działań informacyjnych będzie obejmował wydarzenia, które w odpowiedni sposób 
podkreślają wkład finansowy Rosji i Unii Europejskiej do Programu, 

 wszelkie informacje i materiały będą opublikowane w języku rosyjskim, ale mogą być także 
publikowane w języku angielskim. Komunikaty prasowe, które będą rozpowszechniane w innych 
krajach uczestniczących w Programie, będą publikowane w językach tychże krajów, 

 na wniosek organów rządowych Federacji Rosyjskiej beneficjenci dostarczą tym organom 
wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia komunikatów prasowych, 

 wszystkie działania komunikacyjne na terytorium Federacji Rosyjskiej powinny być prowadzone 
zgodnie z zasadą równej identyfikacji wizualnej stron współfinansujących w ramach Programu, 
obowiązującymi regulacjami Federacji Rosyjskiej oraz Podręcznikiem dotyczącym Komunikacji  
i Widoczności Zewnętrznych Działań UE, zgodnie z WPO. 

 
W związku z odpowiednim poziomem komunikacji i promocji podczas wydarzeń publicznych zaleca się 
stosowanie do poniższych sugestii: 

 Unia Europejska i Federacja Rosyjska są uczestnikami Programu; Unia Europejska i Federacja 
Rosyjska mają swój wkład finansowy do Programu; 

 obok obiektów infrastrukturalnych, które zostały wybudowane przy wsparciu finansowym Unii 
Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, należy w widocznych miejscach umieścić tablice informacyjne. 
Takie tablice powinny przestrzegać zasad identyfikacji wizualnej Podręczniku Informacji i Promocji 
Działań Zewnętrznych UE i zawierać logo Programu, flagę UE oraz informacje na temat 
współfinansowania przez UE oraz flagę Federacji Rosyjskiej, nazwę i krótki opis projektu oraz 
informacje na temat współfinansowania przez Federację Rosyjską. Tablice należy umieścić  
w takich miejscach, żeby mogły efektywnie informować ludzi na temat finansowego udziału Unii 
Europejskiej i Federacji Rosyjskiej we wdrażaniu projektu. Uczestnicy projektu są zobowiązani do 
utrzymania tablic w należytym stanie, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
zastąpienia ich nowymi tablicami; 

 metalową tabliczkę zawierającą logo Programu, flagi Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej oraz 
informacje na temat współfinansowania przez Unię Europejską i Federację Rosyjską zostaną 
zamontowane na najbardziej widocznych częściach budynku (na przykład w pobliżu wejść) po 
zakończeniu budowy takiego obiekty infrastrukturalnego. Użytkownik obiektu infrastrukturalnego 
odpowiada za utrzymanie tabliczki w odpowiednim stanie; 

 Beneficjenci oraz uczestnicy projektu mogą także zamontować tabliczkę lub powiesić plakat 
zawierający logo Programu, flagi Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej oraz informacje na temat 
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współfinansowania przez Unię Europejską i Federację Rosyjską na stoisku informacyjnym 
organizacji lub w pobliżu recepcji; 

 podczas konferencji prasowych oraz dla celów oficjalnych, zdjęć korzystać można z banerów lub 
białych /jasnoszarych ekranów zawierających logo Programu, flag Unii Europejskiej i Federacji 
Rosyjskiej oraz informacji na temat współfinansowania przez Unię Europejską i Federację Rosyjską 
w języku rosyjskim (jeśli okaże się to konieczne to także w innych językach podczas konferencji 
prasowej) umieszczonych w układzie szachownicowym; 

 wszystkie pojazdy wykorzystywane w ramach projektów i finansowane przez Federację Rosyjską 
będą zawierały odpowiednie oznaczenia: logo Programu, flagi Unii Europejskiej i Federacji 
Rosyjskiej oraz informacje na temat współfinansowania przez Unię Europejską i Federację 
Rosyjską w języku rosyjskim; 

 jeśli projekt będzie nadal realizowany bez wsparcia finansowego Federacji Rosyjskiej, wówczas 
materiały informacyjne na temat projektu powinny zawierać logo Programu, flagi Unii 
Europejskiej i Federacji Rosyjskiej oraz informacje na temat współfinansowania przez Unię 
Europejską w języku rosyjskim oraz następujące zdanie: „Początkowy etap projektu był 
realizowany dzięki wsparciu finansowemu Federacji Rosyjskiej”; 

 produkty promocyjne, takie jak czapki z daszkiem, koszulki, torby, długopisy itp., wyprodukowane 
w ramach Programu powinny zawierać logo Programu, flagi Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej 
oraz informacje na temat współfinansowania przez Unię Europejską i Federację Rosyjską w języku 
rosyjskim (jeśli to konieczne, to w języku angielskim lub w języku kraju, gdzie takie produkty będą 
rozpowszechniane); 

 podczas wydarzeń publicznych rosyjscy uczestnicy powinni mówić we własnym języku, kiedy jest 
to uzasadnione i dogodne (ceremonie otwarcia, spotkania z mediami i obywatelami oraz inne 
podobne wydarzenia). 

 

8. Wsparcie Programu dla wnioskodawców 

 

Program zapewnia szereg różnych narzędzi i wydarzeń, których celem jest wsparcie wnioskodawców 

podczas naboru wniosków. Sesje informacyjne odbędą się po ogłoszeniu naboru. Szczegóły dotyczące 

szkoleń i innych istotnych informacji na temat naboru wniosków będą podane na stronie internetowej 

Programu: www.plru.eu 

 

A. Strona internetowa Programu 

 

Wszystkie dokumenty związane z Programem i konieczne do złożenia Formularza Aplikacyjnego będą 

dostępne na stronie internetowej Programu. Wnioskodawcy otrzymają bardziej szczegółowe wytyczne 

na temat tego, jak przygotować wniosek i załączniki. 

 

B. Forum Poszukiwania Partnerów i Platforma Poszukiwania Partnerów 

 

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom możliwości przedstawienia własnych pomysłów 

projektowych i znalezienia partnerów z Polski i Rosji w czerwcu 2017 r. planowane jest zorganizowanie 

otwartego Forum Poszukiwania Partnerów.  

 

Została uruchomiona specjalna Platforma Poszukiwania Partnerów, która jest dostępna na stronie 

Programu. Jest to miejsce, gdzie potencjalni nowi wnioskodawcy mogą złożyć swoje propozycje 

projektów lub znaleźć pomysły na projekty i zapoznać się z profilami potencjalnych partnerów  
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z wykorzystaniem narzędzi sieciowych. Wszyscy zainteresowani potencjalni wnioskodawcy mogą 

publikować informacje na temat własnych instytucji i rodzajów projektów, które będą widoczne dla 

innych podmiotów zainteresowanych lub mogą znaleźć odpowiednich partnerów do przyszłych 

projektów zarówno z Polski jak i z Rosji.  

 

C. Warsztaty rozwijania projektów 

 

Od wnioskodawców oczekuje się uczestnictwa w szkoleniach na temat warsztatów rozwijania 

projektów, które odbędą się po ogłoszeniu naboru wniosków. Celem tych warsztatów jest podzielenie 

się wiedzą z wnioskodawcami na temat tego, jak spełnić wymogi w ramach naboru wniosków, jak 

przygotować kwalifikowalny projekt i wypełnić wniosek z wykorzystaniem e-aplikacji. WST przedstawi 

także wymogi dotyczące aneksów, które mają być załączone w ramach wniosku. Dostępne będą 

kolejne sesje warsztatów oraz otwarte i indywidualne konsultacje z WST. W celu zarejestrowania  

się oraz sprawdzenia aktualizacji dotyczących warsztatów rozwijania projektów proszę wejść na stronę 

internetową Programu. Szkolenia będą prowadzone w językach narodowych. Jednocześnie takie 

informacje oraz inne szczegółowe wymogi dla danych krajów można uzyskać w trakcie Dni Otwartych, 

które zostaną zorganizowane na żądanie na terenie WST (Olsztyn) i Oddziału w Kaliningradzie. 

 

D. Indywidualne konsultacje z WST 

 

WST udziela indywidualnych konsultacji na temat wszelkich aspektów dotyczących wypełniania 

Formularza Aplikacyjnego.(treści, kwestii finansowych i komunikacyjnych)Konsultacje są zalecane jako 

następny krok po uczestnictwie w szkoleniach dla wnioskodawców. Jeśli wnioskodawca nie może wziąć 

udziału w szkoleniu, wówczas przed złożeniem Formularza Aplikacyjnego wyraźnie zaleca się udział w 

konsultacjach indywidualnych. Konsultacje mają na celu udzielenie pomocy technicznej dotyczącej 

głównie planu pracy oraz budżetu i obejmują wszelkie kwestie oraz aspekty finansowe i związane z 

komunikacją. Każdej propozycji projektowej przysługuje jedna sesja indywidualnych konsultacji 

trwająca maksymalnie jedną godzinę (orientacyjnie 30 minut na kwestie związane z treścią wniosku 

oraz 30 minut na sprawy finansowe). 

 

E. Pytania do WST 

 

Pytania na piśmie można przesyłać do WST za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej 

(nie później niż 21 dni kalendarzowych przed terminem składania Formularzy Aplikacyjnych)  

ze wskazaniem numeru naboru wniosków. WST/IZ nie ma obowiązku odpowiadania na pytania 

przesłane po tym terminie. Odpowiedzi na piśmie zostaną wystosowane nie później niż 14 dni 

kalendarzowych przed terminem zakończenia naboru wniosków. 

 

Pytania z odpowiedziami, które mogą być istotne dla innych beneficjentów zostaną opublikowane na 

stronie Programu: www.plru.eu. Zaleca się więc regularne sprawdzanie treści publikowanych na 
stronie. 
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ADRESY: 
 
 

Instytucja Zarządzająca 
Ministerstwo Rozwoju 
 Plac Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa, Polska 
 

Wspólny Sekretariat Techniczny 
Centrum Projektów Europejskich 

ul. Bartosza Głowackiego 14 
10-448 Olsztyn, Polska 
tel. +48 89 722 81 10 
faks +48 89 722 81 09 
e-mail: plru@plru.eu 

 
Biuro Oddziału Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Kaliningradzie 

Centrum Wsparcia Inicjatyw Transgranicznych 

Kaliningradzka regionalna organizacja publiczna 

ul. Chernyakhovskogo 6, biuro nr. 109 

236006 Kaliningrad, Rosja 

tel.+7 4012 616200 
faks +7 4012 616222 

e-mail: office@tisc.org.ru 
 

 
 


