
Prezentacja wniosku aplikacyjnego 
Trzeci nabór wniosków 



Należy to pole 
zostawić puste. 

Proszę podać pełny tytuł 
projektu parasolowego. 

Proszę podać nazwę(y) 
państw(a), regionu(ów), 
obszaru(ów) lub miast(a) w 
których projekt będzie wdrażany. 

Proszę podać całkowity koszt 
kwalifikowalny projektu 
parasolowego. 

Wnioskowane dofinansowanie 
całego projektu parasolowego 
w EURO 

Dokładna i pełna oficjalna 
nazwa partnera wiodącego  
i państwo, w którym jest 
zarejestrowany. 

Całkowity czas trwania 
projektu parasolowego. 

Wnioskowane 
dofinansowanie projektu 
parasolowego w  %. 

Należy to pole 
zostawić puste. 



Dane kontaktowe osoby 
odpowiedzialnej za  bieżące 
zarządzanie projektem 
parasolowym. 



Należy podać dokładnie 
te same dane, co na 
pierwszej stronie 
wniosku. 

Należy wskazać całkowity koszt 
kwalifikowalny  
działań wdrażanych  
na  obszarze  przyległym  
wsparcia programu (C)  
w EURO i jako  % całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych 
projektu (C/A*100). 



 
DANE POWINNY BYĆ ZGODNE 
Z DANYMI W MATRYCY 
LOGICZNEJ (ZAŁĄCZNIK C) ! 

 Przybliżony termin rozpoczęcia  
i zakończenia oraz całkowity 
czas trwania projektu 
parasolowego  (jak na pierwszej 
stronie wniosku). 

CEL OGÓLNY powinien informować o 
długoterminowym oddziaływaniu 
projektu, podczas gdy CELE 
SZCZEGÓŁOWE powinny wynikać  
z problemów i potrzeb grup 
docelowych projektu  
i beneficjentów końcowych  
i powinny być powiązane  
z planowanymi rezultatami projektu. 

Należy wymienić  rezultaty, 
które zostaną osiągnięte dzięki 
wdrożeniu projektu 
parasolowego. 

Należy wymienić wszystkie mikroprojekty 
projektu parasolowego i podać koszt 
całkowity każdego z mikroprojektów  
w EURO oraz  jako  % całkowitego kosztu  
kwalifikowalnego projektu parasolowego.  
Należy używać tego samego numeru  
danego mikroprojektu we wszystkich 
dokumentach aplikacyjnych! 

Proszę wymienić partnerów 
wiodących mikroprojektów  
w projekcie parasolowym. 

Proszę wymienić wszystkie 
grupy/jednostki,  które odniosą 
bezpośrednie  korzyści  
z realizacji projektu.  

Proszę wymienić grupy/jednostki , które 
odniosą korzyści z realizacji projektu  
w dłuższej perspektywie czasowej na poziomie 
społeczeństwa lub sektora jako całości. 

Należy krótko  opisać  główne 
działania projektu 
parasolowego. 



Należy odpowiedzieć na 
podane pytania i opisać projekt 
parasolowy włącznie z  
działaniami na pierwszym 
poziomie partnerstwa 
(zarządzanie projektem 
parasolowym) oraz – krótko i 
treściwie – wszystkie 
mikroprojekty  (należy wziąć 
pod uwagę, że szczegółowy 
opis każdego z mikroprojektów 
znajduje się w Załączniku D).  
 
Należy opisać rolę każdego z 
mikroprojektów  w osiągnięciu 
oczekiwanych rezultatów oraz 
ogólnego, wspólnego celu 
projektu parasolowego. 

Należy odpowiedzieć na 
podane pytania (maksymalnie 
3 strony), wykazując  związek 
projektu z potrzebami 
regionów oraz  to,  jak projekt 
wpisuje się w  cele i założenia 
Programu – priorytetu 3, 
działania 3.2.  

Opis celów projektu 
parasolowego: 

  Cel ogólny = maks. 1 

   Cele szczegółowe projektu 
parasolowego = cele ogólne 
mikroprojektów (maks. 1 dla 
każdego mikroprojektu). 



Opis pierwszego poziomu 
partnerstwa pomiędzy partnerem 
wiodącym projektu parasolowego  
i partnerem wspierającym 
wdrażanie projektu parasolowego 
– TYLKO jeśli ten poziom 
partnerstwa został zastosowany. 

Należy opisać  oczekiwany wpływ z 
realizacji projektu na regiony 
transgraniczne. Należy się odnieść 
głównie do stworzenia nowych 
podstaw dla późniejszej 
współpracy transgranicznej. 

Opisać szczegółowo  
i uzasadnić wybrane metody 
wdrażania projektu 
parasolowego.  Należy 
odpowiedzieć na pytania 
zadane w tej części wniosku. 
Należy opisać efekt synergii. 



Należy podać długość trwania 
projektu parasolowego  
(nie dłużej niż 24 miesiące). 

Należy wypełnić szablon planu działań, 
zgodnie z instrukcją podaną w polu 1.11.  
W planie działań należy wymienić  
i zaznaczyć: 
    czas trwania działań dotyczących 
zarządzania projektem parasolowym,  
a także:   
   długość trwania każdego  
       z mikroprojektów  
( nie należy  wymieniać poszczególnych 
działań  w mikroprojektach! ) 



Proszę wskazać, który z partnerów 
będzie odpowiedzialny  
za wdrażanie każdego z działań 
/poszczególnych mikroprojektów 
(lub będzie w nich uczestniczył). 



Należy wypełnić tabele, podając 
przewidywane koszty do poniesienia 
na zarządzanie projektem 
parasolowym (Lead Partner of the 
Umbrella Project) i wdrażanie każdego 
z mikroprojektów (Micro-Project Lead 
Partner). 

Należy opisać główne założenia w trakcie  
i po realizacji projektu. Należy podać 
szczegółową analizę ryzyka i ewentualne 
plany rezerwowe.  
Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zostanie 
zapewniona trwałość projektu  
(na poziomie finansowym, 
instytucjonalnym i  – jeśli dotyczy – polityk 
strategicznych) po jego zakończeniu. 



Należy wypełnić Załącznik C do 
„Wytycznych dla wnioskodawców” – 
po angielsku  i (jeśli  wniosek 
aplikacyjny nie jest wypełniony  
w języku angielskim) w języku 
wypełniania wniosku. 
Matryca logiczna powinna być spójna 
z całym formularzem wniosku –
zalecane jest WYPEŁNIENIE MATRYCY 
LOGICZNEJ PRZEZ WYPEŁNIENIEM 
FORMULARZA WNIOSKU . 

Należy wypełnić Załącznik B (arkusze B1-
B7) do „Wytycznych dla 
wnioskodawców”. Budżet należy 
wypełnić po angielsku i  (jeśli wniosek 
aplikacyjny nie jest wypełniony w języku 
angielskim) – w języku wypełniania 
formularza wniosku.  
Budżet należy wypełnić w EURO. 

W arkuszach B4 i B5 Załącznika B należy 
przedstawić  opisowe wyjaśnienie 
KAŻDEJ LINII BUDŻETOWEJ, 
udowadniając niezbędność poniesienia 
danego wydatku (kolumna B) i 
uzasadnienie metody obliczania  
szacowanych kosztów (kolumna C). 

Należy wypełnić Załącznik D do 
„Wytycznych dla wnioskodawców” – po 
angielsku i  (jeśli formularz wniosku nie 
został wypełniony w języku angielskim) 
w języku wypełniania formularza 
wniosku.  
Dla każdego mikroprojektu należy 
wypełnić oddzielny Załącznik D. 
 
Proszę używać tego samego numeru 
mikroprojektu we wszystkich 
dokumentach aplikacyjnych  – tak jak 
wskazano w punkcie 1.3 wniosku 
aplikacyjnego (mikroprojekt 1, 
mikroprojekt 2 itd.).  

 
 
W arkuszu B6 Załącznika B 
należy przedstawić  źródła 
finansowania projektu 
parasolowego.  
 
W arkuszu B7 Załącznika B 
należy przedstawić źródła 
finansowania każdego  
z mikroprojektów. 
 
 

W arkuszach B3, B5 i B7 Załącznika B  należy 
wypełnić oddzielne tabele dla każdego 
mikroprojektu. 

Należy wypełnić  Załącznik E – 
opis projektu parasolowego  
w języku angielskim. 



Należy przedstawić całkowity 
podział środków w budżecie 
(dofinansowanie EISP i koszty 
całkowite) pomiędzy partnera 
wiodącego projektu parasolowego 
(koszty zarządzania)  
i wszystkich partnerów wiodących 
mikroprojektów (koszty każdego  
z mikroprojektów). 

Należy dodać tyle rzędów, ile 
potrzeba (dla wszystkich 
mikroprojektów). 

Należy przestawić szczegółowy opis 
projektów (maksymalnie 1 str. na 
projekt), którymi jednostka 
zarządzała w ciągu ostatnich trzech 
lat.  

Należy odpowiedzieć na pytanie, 
czy projekt parasolowy nie będzie 
finansowany z innych środków 
pomocowych. W przypadku 
wnioskowania o jakiekolwiek inne 
dofinansowanie na ten sam projekt 
lub część z jego działań składowych 
z innych źródeł (ale:  ww. wniosek 
jest w trakcie oceny, 
dofinansowania jeszcze nie 
przyznano), proszę zaznaczyć to w 
Oświadczeniu Wnioskodawcy. 

Należy określić, czy projekt 
parasolowy (tj. działania wdrażane 
przez polskiego wnioskodawcę lub 
partnera(ów)) stanowią pomoc 
publiczną. 



Przedstawione informacje muszą być 
spójne z wyciągiem z rejestru załączonym 
do wniosku jako załącznik A6.  
 
W przypadku polskich partnerów należy 
podać numery NIP i REGON jako numery 
rejestracyjne. W przypadku partnerów  
z Białorusi i Ukrainy – podatkowy numer 
rejestracyjny. 

Należy zaznaczyć 
odpowiednie pola. 

Dane kontaktowe osoby  
upoważnionej do kontaktów z WST  
w czasie wdrażania projektu 
parasolowego.  
Powinna to być osoba 
odpowiedzialna za bieżące 
zarządzanie projektem parasolowym. 



Należy wskazać rok  
i zaznaczyć odpowiednie 
źródła finansowania 
jednostki w procentach 
(100%=całkowity 
przychód). 

Proszę podać wyszczególnione 
w tabeli dane finansowe,  
na podstawie rachunku zysków 
 i strat oraz bilansu organizacji. 

Należy wskazać sektor , w którym 
zostały wdrożone projekty 
(turystyka, MSP, rozwój 
regionalny, innowacje itd.) 

Należy podać informacje dotyczące 
umiejętności i odpowiedniego 
doświadczenia Partnera Wiodącego 
do wdrożenia projektu 



Tylko w przypadku jeśli wnioskowane 
dofinansowanie przekracza 500 000 
EUR:   
w tabeli należy podać  nazwisko(a) 
audytora(ów) zewnętrznego(ych) 
który(zy) zaakceptował(li) raport za 
ostatni dostępny rok finansowy.  
 
Ten wymóg nie dotyczy instytucji 
publicznych. 

Należy wskazać OBECNY stan 
zatrudnienia w instytucji wnioskodawcy 
(podać typ stanowiska i liczbę osób).  
Proszę wpisać tylko osoby opłacane 
przez organizację (regularnie lub nie)  
i nie wpisywać wolontariuszy. 

Należy podać  odpowiednie 
informacje dotyczące 
członków zarządu instytucji 
wnioskodawcy. 



W tym polu należy wskazać liczbę 
opłacanych pracowników 
(ekwiwalent pełnego etatu). 

Przedstawione informacje muszą 
być spójne z wyciągiem z rejestru 
załączonym do wniosku jako 
załącznik A6.  

Należy wypełnić tę część (1.1)  
DLA KAŻDEGO MIKROPROJEKTU  
I DLA KAŻDEJ INSTYTUCJI PARTNERA  
W MIKROPROJEKCIE (zaczynając od 
partnera wiodącego mikroprojektu),  
W tym celu należy wstawić 
dodatkowe tabele i deklaracje  
partnerskie (część 2), 
 zgodnie z liczbą mikroprojektów  
i partnerów w mikroprojekcie. 

Osoba z organizacji partnera, 
odpowiedzialna za bieżące 
zarządzanie projektem/ 
przydzielonymi  w projekcie 
działaniami. 

Opisać doświadczenie partnera  
we wdrażaniu podobnych projektów 
/działań, uwzględniając jego rolę  
i zadania w przedmiotowym 
projekcie. 



Przedstawione informacje 
muszą być spójne z wyciągiem 
z rejestru załączonym do 
wniosku jako załącznik A6.  

W tym polu należy wskazać liczbę 
opłacanych pracowników 
(ekwiwalent pełnego etatu). 

Należy wypełnić tę część (1.2) DLA 
INSTYTUCJI PARTNERA 
ODPOWIEDZIALNEGO ZA 
WDRAŻANIE PROJEKTU 
PARASOLOWEGO (pierwszy poziom 
partnerstwa) – TYLKO jeśli ten 
poziom partnerstwa został 
zastosowany. 

Osoba odpowiedzialna za bieżące 
zarządzanie projektem w instytucji 
partnera. 

Opisać doświadczenie partnera we 
wdrażaniu podobnych 
projektów/działań, uwzględniając  
jego rolę i zadania w przedmiotowym 
projekcie. 

Należy przedstawić informacje 
na podstawie rachunku 
zysków i strat i bilansu 
jednostki partnera, kwoty w 
tysiącach euro. 
 
 (należy wypełnić, jeśli partner 
wnosi  finansowy wkład we  
wdrażanie projektu – pierwszy 
poziom partnerstwa) 



 
 
Należy wskazać rok, zaznaczyć 
odpowiednie źródła finansowania 
organizacji partnera  oraz podać je  
w procentach (100%=całkowity przychód). 
 
 (należy wypełnić, jeśli partner wnosi  
finansowy wkład we  wdrażanie projektu  
– pierwszy poziom partnerstwa) 
 
 



Deklaracja partnerska musi być 
należycie ostemplowana (oficjalną 
pieczęcią organizacji)  
i podpisana przez osobę upoważnioną  
reprezentującą właściwego partnera. 

Oddzielne deklaracje partnerskie 
powinny być wypełnione, podpisane  
i opatrzone datą  
przez każdego z partnerów. 



Należy wpisać dane 
administracyjne. 
 
Należy dodać tyle rzędów, ile jest 
mikroprojektów i parterów. 
 
Jeśli dotyczy, należy wpisać 
również pierwszy poziom 
partnerstwa. 

Proszę wypisać numer, nazwę 
naboru (te informacje znajdują się 
na pierwszej stronie właściwych 
„Wytycznych dla 
Wnioskodawców”).  







Deklaracja musi być właściwie 
ostemplowana  (oficjalną pieczęcią 
organizacji) i podpisana przez osobę 
upoważnioną  reprezentującą 
wnioskodawcę (jeśli inna osoba 
podpisuje dokument, należy dołączyć 
upoważnienie do podpisywania 
dokumentów dla tej osoby, wydane 
przez upoważnioną osobę). 



Należy wypełnić szablon będący 
załącznikiem do „Wytycznych dla 
wnioskodawców”. 



Oświadczenie o prawie do 
odzyskania podatku VAT (dotyczy 
tylko polskich partnerów).  
Należy wypełnić szablon będący 
załącznikiem do „Wytycznych dla 
wnioskodawców”. 



 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
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