
Prezentacja Programu 



CEL PROGRAMU 
  

 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) jest 
inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu rozwój współpracy 
między Unią Europejską i krajami partnerskimi przez zapewnienie 
zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju. 

  

  Głównym celem programu jest wspieranie transgranicznych 
procesów rozwojowych. Cele programu będą realizowane poprzez 
wdrażanie niekomercyjnych projektów w ramach trzech 
priorytetów. 
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Podstawy Prawne (1) 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 24 października 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne w sprawie 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (dalej – EISP 
Rozporządzenie); 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 roku 
ustanawiające przepisy wykonawcze programów współpracy transgranicznej 
(dalej – Zasady wdrażania); 

• Rozporządzenie Komisji (WE, Euroatom) Nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 roku w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (dalej – Rozporządzenie finansowe);  

• Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) Nr 2342/2002  z dnia 23 grudnia 2002 
roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Komisji 
1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich; 
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  Podstawy Prawne (2)  
• Strategia Współpracy Transgranicznej w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 (dalej – Strategia); 

• Praktyczny przewodnik po procedurach zawierania umów dla 
zewnętrznych działań Unii Europejskiej (dalej – PRAG); 

• Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6411 z dnia 6 listopada 2008 
zatwierdzająca Program Operacyjny; 

• Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego;  

• Regulamin Wspólnego Sekretariatu Technicznego;  

• Pakiet aplikacyjny (m.in. Wytyczne dla wnioskodawców wraz  z 
wszystkimi załącznikami). 
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Priorytety i Działania Programu  

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego    

  Działanie 1.1  Lepsze warunki dla przedsiębiorczości  

  Działanie 1.2  Rozwój turystyki  

  Działanie 1.3  Poprawa dostępności regionu  

Priorytet 2. Poprawa jakości życia 

Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym 

Działanie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice  

Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 

  Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy 

  transgranicznej   

  Działanie 3.3 Inicjatywy społeczności lokalnych (projekty parasolowe)  
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Obszar Programu  
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Główne rejony wsparcia 
(ciemnozielony) 
 
Przyległe rejony wsparcia 
(jasnozielony) 
 
Projekty i działania 
infrastrukturalne muszą być 
realizowane w głównych 
rejonach wsparcia. 
 
Łączna wartość działań 
finansowanych w przyległych 
rejonach wsparcia nie może być 
wyższa niż 20% całkowitego 
budżetu programu. 
 
 



Budżet programu   

 

• Priorytet  1 (26,5%)     49 343 362,25  EUR  

• Priorytet 2 (42%)      78 204 574,14  EUR 

• Priorytet 3 (21,5%)     40 033 293,91  EUR 

• Pomoc Techniczna   (10%)    18 620 136,70  EUR 

 

• Budżet Programu (wkład UE)       186 201 367 EUR 

 

 Współfinansowanie krajowe wynosi minimum 10% (bez PT) wkładu UE 
na program.  
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 Główne zasady programu 

• Projekt musi zawierać partnerstwo transgraniczne, tj. musi być 
wspólnie przygotowywany przez beneficjentów z Polski i Białorusi 
i/albo Ukrainy, 

• Zasada Partnera Wiodącego,  

• Projekt musi być wdrażany na obszarze wsparcia programu, 
natomiast działania infrastrukturalne muszą być realizowane w 
głównych obszarach wsparcia, 

• Działania nie mogą generować zysku, 

• Projekty zintegrowane będą traktowane priorytetowo, 

• Minimalna wartość wkładu własnego beneficjenta nie może być 
mniejsza niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 
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Partner Wiodący = Wnioskodawca 
- partner wiodący jest wyznaczany przez wszystkich partnerów przed 
złożeniem wniosku; 
- składa wniosek projektowy; 
- podpisuje Deklarację wnioskodawcy i Oświadczenie o zapewnieniu 
współfinansowania; 
- podpisuje Umowę o dofinansowanie z WIZ; 
- jest odpowiedzialny prawnie i finansowo za zapewnienie realizacji całości 
projektu wobec WIZ; 
- przyjmuje wkład finansowy od WIZ i odpowiada za przekazanie części 
dofinansowania na rzecz partnerów; 
- dokonuje zwrotu na rzecz WIZ kwot nienależnie wypłaconych w ramach 
realizacji projektu; 
- zapewnia monitoring i sprawozdawczość projektu; 
- działa jako jedyny bezpośredni kontakt między projektem a instytucjami 
wdrażającymi program (WIZ, WST itd.)  
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Struktury instytucjonalne programu (1) 
 

 
Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programu: 
 

Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) 

Wspólna Instytucja Zarządzająca (WIZ) – Polskie Ministerstwo 
    Rozwoju Regionalnego   

Wspólny Sekretariat Techniczny  (WST) 

Biura zamiejscowe WST 
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Struktury instytucjonalne programu (2) 
 

Dodatkowo na Białorusi i Ukrainie wyznaczono Instytucje Krajowe jako 
organy wspierające Wspólną Instytucję Zarządzającą w celu koordynowania 
procesu programowania i wdrażania w tych krajach  
 
Instytucje Krajowe:  
   
na Białorusi:  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi wraz z Jednostka 

Koordynująca Białorusi ds. Programu Unii Europejskiej TACIS. 
 
na Ukrainie:  Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu (wcześniej – 

Ministerstwo Gospodarki Ukrainy). 
 
 



 
 
 
 
 

Wspólna Instytucja Zarządzająca (WIZ) 

 Wspólna Instytucja Zarządzająca jest organem 
odpowiedzialnym za realizację Programu zgodnie z zasadami 
należytego zarządzania finansami, gospodarności, 
skuteczności i efektywności oraz odpowiada za zapewnienie 
legalności i prawidłowości realizowanych działań.  

 Funkcję WIZ pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Minister Rozwoju Regionalnego stoi na czele Wspólnej 
Instytucji Zarządzającej. 
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Wspólny Sekretariat Techniczny (1)  
 

Wspólny Sekretariat Techniczny został utworzony przez WIZ w celu wsparcia 
WIZ w codziennym zarządzaniu programem. WST jest zlokalizowany w 
Centrum Projektów Europejskich w Warszawie. CPE jest jednostką 
budżetową podlegającą bezpośrednio Ministrowi Rozwoju Regionalnego.  

 

Do głównych zadań Sekretariatu należą:  

• Organizacja i prowadzenie sekretariatu posiedzeń Wspólnego Komitetu 
Monitorującego, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń, 

• Prowadzenie szkoleń dla beneficjentów, 

• Przygotowanie pakietu aplikacyjnego oraz innych dokumentów zgodnie 
ze wzorami zamieszczonymi w  Praktycznym przewodniku po procedurach 
zawierania umów dla zewnętrznych działań  Unii Europejskiej.  
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Wspólny Sekretariat Techniczny (2)  
• Ogłaszanie naborów wniosków, przyjmowanie i rejestracja 

wniosków, 

• Przygotowanie umów do podpisania przez WIZ i weryfikacja 
niezbędnej dokumentacji,  

• Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność i raportów, 

• Przeprowadzenie kontroli projektów na miejscu, 

• Bezpośredni kontakt z beneficjentami i bezpośrednia kontrola 
realizacji projektów,  

• Przygotowywanie raportów dla WIZ, Komisji Europejskiej oraz dla  
instytucji ukraińskich i białoruskich. 
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SCHEMAT PROCEDURY WNIOSKOWANIA I 
KONTRAKTOWANIA  

Wspólny Sekretariat Techniczny/ Wspólna Instytucja 
Zarządzająca 

Wspólny Komitet Monitorujący  

Umowa  
grantowa 

Wspólny Sekretariat Techniczny 

Partner Wiodący (aplikant) - zlokalizowany 

w Państwie Członkowskim UE lub 

państwie partnerskim  
 

Komisja Oceniająca/asesorzy  
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                 SCHEMAT PRZEPŁYWU FINANSÓW  
 

 
Wspólna Instytucja Zarządzająca 

Joint Technical 
Secretariat 

Komisja Europejska  

Reporty, wnioski o płatność 
Płatności  

Partner Wiodący 

(aplikant)  
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    Dziękuję za uwagę !  
 
 

Wspólny Sekretariat Techniczny 
Program Współpracy Transgrannicznej 

 Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 
Centrum Projektów Europejskich 

ul. Domaniewska 39a  
02-672 Warszawa, Polska  

www.pl-by-ua.eu 

 
 

 

http://www.pl-by-ua.eu/

