
 

I NABÓR WNIOSKÓW W PWT POLSKA-ROSJA 2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE 



Głównym celem Programu jest wsparcie obopólnej współpracy  

podmiotów z obszaru pogranicza w wymiarze społecznym, 

środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym. 

 

Program zmierza do rozwoju strefy wspólnej stabilności, 

bezpieczeństwa i dobrobytu, jak również zwiększania integracji 

gospodarczej, społecznej i współpracy instytucji publicznych. 

PROGRAM POLSKA-ROSJA  



OBSZAR PROGRAMU 

 wszystkie projekty muszą być realizowane  

w obszarze Programu;  

 

 w szczególnych przypadkach, projekty mogą 

być częściowo wdrażane poza obszarem 

Programu – wyłącznie na terytorium PL i RU; 

 

 projekty w obszarach przyległych mogą być 

realizowane w ramach Programu pod 

warunkiem, że fundusze Programu 

przeznaczone na ich realizację nie przekroczą 

10% alokacji UE do Programu; 

 

 
 



I NABÓR WNIOSKÓW - INFORMACJE OGÓLNE  

 

TERMIN I NABORU WNIOSKÓW – 16.04.2018 – 16.07.2018 

 

UE 
 

25 021 578,60 EUR  

 

FR 
 

16 395 310,04 EUR  

 

ALOKACJA 
 

41 416 888,64  EUR  



CELE 

TEMATYCZNE 

 

PRIORYTETY 

ALOKACJA 

w mln EUR 

 

DZIEDZICTWO  

 

Priorytet 1. Współpraca w zakresie dziedzictwa 

kulturowego, przyrodniczego i historycznego w celu 

jego ochrony i rozwoju transgranicznego. 

 

12,1  

 

 

ŚRODOWISKO 

 

 

Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska 

naturalnego w obszarze transgranicznym. 

 

17,35  

 

 

DOSTĘPNOŚĆ 

 

 

Priorytet 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej 

regionów i rozwój zrównoważonego transportu. 

 

6,19 

 

 

GRANICE 

 

 

Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności  

i bezpieczeństwa granic. 

 

5,78  

 

CELE TEMATYCZNE, PRIORYTETY PROGRAMU, 

ALOKACJA 



Dziedzictwo kulturowe 

Odbudowa / renowacja zabytkowych 
obiektów 

Tworzenie systemów informacji 
turystycznej  

Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, 
tworzenie nowej usługi, produktu 

Promocja lokalnej kultury 



Środowisko 

Współpraca w zakresie zarządzania 
zasobami naturalnymi  

Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów 

Rozwój infrastruktury w zakresie 
uzdatniania wody, gospodarki 

odpadami, zapobiegania  
i ograniczania zanieczyszczeniom  

Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 



Dostępność 

Poprawa jakości  
i dostępności 
infrastruktury 

drogowej 
usprawniającej 

połączenia 
komunikacyjne 

Rozwój systemów 
transportu 

Rozwój i poprawa jakości 
istniejącej infrastruktury 

technologii informacyjno-
komunikacyjnych 



Bezpieczeństwo granicy 

Adaptacja i rozbudowa 
przejść granicznych dla 

ruchu pieszego  
i rowerowego 

Usprawnianie 
procedur 

przekraczania 
granicy  

Zapobieganie  
i zwalczanie 
nielegalnego 

przekraczania granic  
i nielegalnego handlu  

i przestępczości 
zorganizowanej 



WYMAGANIA FORMALNE WOBEC PROJEKTU (1) 

Projekty muszą być 

realizowane  

w obszarze Programu 

Okres realizacji projektu 

nie może przekroczyć  

24 miesięcy 

Maksymalny poziom  

dofinansowania do 90% 

Wysokość grantu –  

min.100 000 EUR – max. 2 500 000 EUR 

 

Minimalna liczba partnerów 

– 2 (1 PL + 1 RU) 



WYMAGANIA FORMALNE WOBEC PROJEKTU (2) 

Wspólne 

przygotowanie 

Wspólny  

personel 
Wspólne 

finansowanie 
 

Wspólna 

realizacja 
OBOWIĄZKOWO 

OPCJONALNIE 

← LUB → 

Beneficjent wiodący + Beneficjent(ci) = Partnerstwo 



TYPY PROJEKTÓW 

Projekty miękkie 

 

  

Projekty inwestycyjne 

 
Projekty infrastrukturalne 

 

- wymagają pozwolenia na 

budowę lub równoważnego 

dokumentu zgodnie  

z obwiązującym prawem 

krajowym; 

- komponent infrastrukturalny 

pomiędzy 50 000 a 2 500 000 

EUR.; 

- dostawy środków 

trwałych (np. komputerów, 

maszyn, narzędzi itp.) na 

kwotę przekraczającą 50 

000 EUR; 

- inne projekty nie 

wpisujące się w 

definicję projektu 

infrastrukturalnego 

oraz inwestycyjnego; 



35 % - I ZALICZKA 

50% - II ZALICZKA 

15% - PŁATNOŚĆ KOŃCOWA 

PŁATNOŚCI NA RZECZ PROJEKTU 



PŁATNOŚĆ 
KOŃCOWA 

100% kwoty 
dofinansowania 

ZWROT 
KOSZTÓW 

po zakończeniu 
projektu 

PŁATNOŚCI NA RZECZ PROJEKTU 



 

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące 
warunki: 

- wykazać jasny efekt transgraniczny oraz posiadać wartość dodaną  
w stosunku do strategii i programów UE, Polski oraz Rosji; 

- być realizowane w obszarze Programu; 

KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTÓW 1/3 



 

- należeć do jednej z kategorii projektu: 

- zintegrowanego; 

- symetrycznego; 

- prostego; 

- przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika produktu  
i jednego wskaźnika rezultatu zdefiniowanych w liście wskaźników dla 
każdego priorytetu; 

KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTÓW 2/3 



- celem ani skutkiem dotacji nie może być osiągnięcie zysku przez żadnego 
beneficjenta; 

- każdy projekt inwestycyjny lub zawierający komponent infrastrukturalny 
będzie musiał zwrócić wkład UE jeśli w ciągu pięciu lat od zakończenia 
projektu (...) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na jego charakter, cele 
lub warunki realizacji; 

- działania oraz zakupy finansowane  ze środków Programu powinny być 
dostępne dla wszystkich mieszkańców, włączając w to osoby  
z niepełnosprawnościami. 

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTÓW 3/3 



 

- projekty zatwierdzone do dofinansowania z innych źródeł; 

- projekty mające na celu osiągnięcie zysku; 

- projekty obejmujące tylko lub głównie działania charytatywne; 

- projekty, w których beneficjent działa jako pośrednik; 

 

PROJEKTY NIEKWALIFIKOWALNE 1/2 



 

- projekty wspierające wydarzenia cykliczne; 

- projekty negatywnie oddziaływujące na środowisko lub 
nieprzestrzegające polityk horyzontalnych; 

- projekty, w których występuje pomoc publiczna. 

PROJEKTY NIEKWALIFIKOWALNE 2/2 



KTO MOŻE ZOSTAĆ BENEFICJENTEM? 

• władze krajowe, regionalne i lokalne oraz 
ich jednostki organizacyjne 

• jednostki zarządzane zgodnie z prawem 
publicznym lub prywatnym 

• organizacje pozarządowe posiadające 
osobowość prawną 



- składa aplikację projektową do WST; 

- podpisuje umowę o dofinansowanie; 

- podpisuje deklarację partnera wiodącego; 

- tworzy dobrze działające konsorcjum zapewniające właściwe wdrażanie 
projektu; 

- otrzymuje płatności z IZ i przekazuje je w odpowiedniej wysokości 
partnerom; 

- jest odpowiedzialny za realizację całego projektu; 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WIODĄCEGO 1/3 



- deklaruje dofinansowanie całego projektu w wysokości min. 10% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych; 

- zapewnia, że wydatki przedstawione przez partnerów zostały rzeczywiście 
poniesione na rzecz realizacji projektu oraz są związane z realizowanymi 
działaniami wynikającymi z umowy oraz uzgodnionymi pomiędzy 
partnerami; 

- weryfikuje czy wydatki przedstawione przez partnerów były przedmiotem 
audytu; 

- przygotowuje umowę partnerską; 

- zwraca IZ jakiekolwiek nienależnie wydatkowane środki. 

 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WIODĄCEGO 2/3 



 

 

Instytucje Zarządzające Programem będą kontaktować się tylko  
z beneficjentem wiodącym, który reprezentuje cały projekt. 

 

Zainicjować projekt oraz pełnić rolę beneficjenta wiodącego może każda 
instytucja spełniająca kryteria kwalifikowalności. 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WIODĄCEGO 3/3 



- podpisuje oświadczenie o partnerstwie oraz umowę partnerską; 

- zapewnia realizację swojej części projektu; 

- współpracuje z beneficjentem wiodącym podczas realizacji projektu, 
raportowania oraz monitoringu; 

- odpowiada za osiągnięcie zaplanowanych wskaźników oraz zapewnia  
ich trwałość; 

- jest odpowiedzialny za wszelkie nieprawidłowości w zadeklarowanych 
wydatkach; 

 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA 1/2 



- zwraca beneficjentowi wiodącemu jakiekolwiek nienależnie wypłacone 
środki; 

- prowadzi działania informacyjno-promocyjne; 

- ułatwia przeprowadzenie audytu przez odpowiednie organy UE, IZ, IA, 
władz krajowych oraz KPK. 

 

 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA 2/2 



- beneficjent wiodący może złożyć więcej niż jeden wniosek aplikacyjny; 

- jeżeli kilka wniosków aplikacyjnych złożonych przez jednego beneficjenta 
wiodącego otrzyma grant oraz nie udowodni on posiadania odpowiednich 
zasobów do ich realizacji to najniżej ocenione AP mogą zostać odrzucone; 

- beneficjent może być zaangażowany w więcej niż jeden projekt; 

- WKM może podjąć decyzje o ograniczeniu liczby dotacji przyznanych 
jednemu beneficjentowi wiodącemu. 

 

ILOŚĆ APLIKACJI PROJEKTOWYCH 

ZŁOŻONYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ 



WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA 
FORMULARZY APLIKACYJNYCH  

 
 

Formularz aplikacyjny musi być wypełniony w języku angielskim poprzez internetowy 
generator wniosków dostępny na stronie: https://generator.plru.eu/plruGenerator/  
  

Formularze aplikacyjne muszą być przekazane do WST do 16 lipca 2018 
 

 

 

Cały pakiet aplikacyjny składa się z następujących dokumentów: 

 

 
 

 

FORMULARZ 

APLIKACYJNY 

 

OŚWIADCZENIE 

BENEFICJENTA 

WIODĄCEGO  

А1(A) 

 

OŚWIADCZENIE 

O 

PARTNERSTWIE 

А1 (B)  

A… 

ANEKSY 

 

A4 

 

A2 

 

A3 



PROCEDURY OCENY I WYBORU PROJEKTÓW (1) 

Procedury wyboru są zgodne z zasadami przejrzystości, równego 

traktowania, zakazu dyskryminacji, obiektywizmu i uczciwej 

konkurencji. 

Formularz aplikacyjny jest przedmiotem dwuetapowej procedury ewaluacyjnej: 

 

 

Formularz aplikacyjny 

 
 
 
 
 

 

1. Ocena administracyjna  

i kwalifikowalności 

 

2. Ocena jakościowa 



PROCEDURY OCENY I WYBORU PROJEKTÓW (2) 

1. Ocena administracyjna i kwalifikowalności 

Ocena administracyjna i kwalifikowalności zostanie przeprowadzona zgodnie z kryteriami 

oceny. 
 

 
 
 

Wniosek aplikacyjny zostanie odrzucony: 

- jeśli wnioskodawca nie złoży wyjaśnień lub nie dostarczy brakujących 

aneksów lub jeśli złożone wyjaśnienia lub dostarczone aneksy nie będą 

wystarczające, 

- jeżeli jakikolwiek beneficjent wiodący/beneficjent jest podmiotem 

niekwalifikowalnym.  

 

         



PROCEDURY OCENY I WYBORU PROJEKTÓW (3) 

 

2. Ocena jakościowa 
 

Ocena jakościowa zostanie przeprowadzona zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w siatce 

oceny: 

-ocena strategiczna – 60 punktów, 

-oceny operacyjna – 40 punktów. 

Maksymalna ocena – 100 punktów. 

 

Projekt musi uzyskać co najmniej 70 punktów oraz 60% punktów z każdej części 

oceny jakościowej (36 punktów/24punkty). 



DECYZJA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA  
I PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE 

Projekty mogą zostać zatwierdzone pod pewnymi warunkami, które muszą zostać spełnione  

w określonym czasie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

 
 

Projekty rekomendowane do dofinansowania to te, które po ocenie jakościowej 

otrzymały najwyższą ilość punktów i które są objęte budżetem przewidzianym dla 

każdego celu tematycznego w ramach naboru wniosków.  

Umowa o dofinansowanie musi zostać podpisana nie później niż 6 miesięcy  

po podjęciu decyzji przez WKM. 

Wnioskodawcy mogą używać tylko oficjalnych wzorów umowy partnerskiej  

i umowy o dofinansowanie. 



GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI - www.plru.eu  

http://www.plru.ru/


GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI 



GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI 



WYDARZENIA W PROGRAMIE W 2018 R. 

PLANOWANE SZKOLENIA 

 Warsztaty dla wnioskodawców – 29.05.2018 r. – Kętrzyn, 06.06.2018 r. – 
Suwałki, 08.06.2018 r. – Kaliningrad, 12.06.2018 r. – Nowy Dwór Gdański. 
  

WYDARZENIA PROMOCYJNE 

 Konferencja roczna Programu – II połowa 2018 r. 

 Europejski Dzień Współpracy – wrzesień/październik 2018 r. – Olsztyn.  

 

 



PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI ? 

Wspólny Sekretariat Techniczny 

Programu Współpracy Transgranicznej 

POLSKA-ROSJA 2014-2020 

 

Centrum Projektów Europejskich 

WST w Olsztynie 

ul. Głowackiego 14 

10-448 Olsztyn 

E: plru@plru.eu  

T: +48 89 722 81 10 

F: +48 89 722 81 09 

W: http://plru.eu  

Oddział w Kaliningradzie 

ul. Chernyakhovskogo 6, biuro nr 109 

236006 Kaliningrad, Rosja 

E: office@tisc.org.ru 

T: +7 4012616200 

F: +7 4012616222 

 

mailto:plru@plru.eu
http://plru.eu/
mailto:office@tisc.org.ru


WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH |    BARTOSZA GŁOWACKIEGO 14     |     10-448 OLSZTYN, POLSKA 

TELEFON: +48 89 722 81 10     |    FAX:   +48 89 722 81 09 

 

Dziękuję za uwagę 


