
Zasady trzeciego naboru wniosków 
16 lutego – 14 czerwca 2012 

  



   Priorytet 3: Współpraca sieciowa  

oraz inicjatywy społeczności lokalnych 

   Działanie 3.2: Inicjatywy społeczności 

 lokalnych   

 

 
 

„Działanie 3.2 będzie wdrażane 

poprzez projekty parasolowe” 

(PWT) 
 

Szczegółowy opis – p.4.4.2 PWT 

26/02/2012 – 14/06/2012 



 Strategia Współpracy Transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 (dalej – Strategia); 

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 – przepisy wykonawcze); 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 435/2011 z 5 maja 2011 roku 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2007 ustanawiające zasady 

stosowania programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach 

rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady; 

Decyzja Komisji K(2008) 6411 z dnia 6 listopada 2008 roku zatwierdzająca 
Program  Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina; 

 
 



 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; 

 Praktyczny przewodnik po procedurach zawierania umów dla zewnętrznych 

działań   Unii Europejskiej  (dalej – PRAG) – 3 listopada 2010; 

 Regulamin Organizacyjny Wspólnego Komitetu  Monitorującego; 

 Regulamin Organizacyjny Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu; 

 Pakiet dokumentów aplikacyjnych (np. Wytyczne dla wnioskodawców  

wraz z wszystkimi załącznikami, wzorem umowy i innymi dokumentami). 

 



 

Definicja PP znajduje się w PWT, w punkcie 2.4: 

 Projekt parasolowy to projekt, w którym jest jeden partner 
wiodący (beneficjent) i wielu innych partnerów. Każdy z partnerów 
wdraża określoną część projektu (tzw. mikroprojekt);  

 Wszystkie działania mikroprojektów w projekcie parasolowym 
muszą tworzyć ogólnie zgodny projekt mający wspólne cele. 
Działania realizowane w ramach mikroprojektów będą opisane we 
wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego. 



Środki dostępne w naborze:   6 654 291,98 EURO 

Wszelkie dofinansowanie przyznane w ramach trzeciego naboru wniosków 
musi mieścić się w następujących limitach kwotowych: 

 minimalna kwota dofinansowania:    225 000 EUR   

 maksymalna kwota dofinansowania:   900 000 EUR  

Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych. 

Wkład własny partnera wiodącego i/lub partnerów do budżetu projektu 
powinien wynosić przynajmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

UWAGA: Projekty parasolowe o całkowitym koszcie kwalifikowalnym 
przekraczającym 350 000 EURO i o zrównoważonym podziale kosztów 
pomiędzy partnerów będą traktowane priorytetowo. 



 Lokalizacja: obszar wsparcia Programu; 

 Nie przyznaje się dofinansowania grantowego przekraczającego 90% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu parasolowego ani 
mikroprojektu; 

 Liczba mikroprojektów wchodzących w skład jednego projektu 
parasolowego:  

 minimalnie 5 – maksymalnie 20; 

 Każdy z mikroprojektów musi znacząco wspierać osiągnięcie wspólnego 
celu projektu parasolowego; 

 Długość trwania projektu parasolowego: maksymalnie 24 miesiące; 

 Długość trwania mikroprojektu: maksymalnie 12 miesięcy. 



 Całkowity budżet pojedynczego mikroprojektu: 

 10 000 EUR – 50 000 EUR 

 Każdy mikroprojekt powinien zawierać partnerstwo transgraniczne 
ponad granicą UE, tj. powinien być wdrażany wspólnie przez partnerów 
z Polski i Białorusi lub/i Ukrainy; 

 Partnerstwo transgraniczne w projekcie parasolowym; 

 Budżet partnera wiodącego na zarządzanie projektem parasolowym  

 nie może przekroczyć 10% sumy budżetów wszystkich mikroprojektów;  

  Transgraniczny charakter projektów; 

  Projekty nie nastawione na osiągnięcie zysku; 

  Bezpieczeństwo środowiskowe. 
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indywidualny sponsoring w zakresie udziału w warsztatach, seminariach, konferencjach, 

kongresach; 

indywidualne stypendia w zakresie odbywania studiów lub szkoleń; 

projekty, które zostały już uprzednio zatwierdzone do finansowania z innych źródeł, łącznie 

z innymi programami WE.  

projekty, których celem lub skutkiem jest wytworzenie zysku dla beneficjenta lub któregokolwiek 

z partnerów; 

projekty związane wyłącznie lub głównie z imprezami charytatywnymi; 

projekty, w których koszty inwestycji (roboty, dostawy) przekraczają 20% całkowitych 

kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu parasolowego i mikroprojektów. 

projekty, w ramach których wnioskodawca i partnerzy wiodący mikroprojektów dokonują  

re-grantingu środków;  

imprezy organizowane regularnie. Należy zwrócić uwagę, że regularnie organizowane imprezy 

mogą być wspierane wyłącznie w zakresie ich początkowej fazy. Regularne edycje imprez są 

kwalifikowalne wyłącznie w przypadku zawarcia w planie projektowym elementów innowacyjnych. 

Tego typu projekty muszą być odpowiednio opisane i uzasadnione w formularzu wniosku 

aplikacyjnego. 

w których większość działań projektowych nie jest realizowana przez beneficjenta i jego 

partnera(ów). 

ŹRÓDŁO:  p.2.1.3 Wytycznych dla wnioskodawców 



Kryterium 
kwalifikowalności 

Projekt parasolowy Mikroprojekt 

Budżet (EUR) 10 000 – 50 000 EUR 

Maksymalna kwota 
dofinansowania (%) 

225 000 – 900 000 EUR 
90 % 

90% 

Długość trwania  
(miesiące) 

24 12 

Lokalizacja Obszar wsparcia Programu 

Re-granting Nie występuje Nie występuje 



Jak zapisano w PWT, w punkcie 2.4: 

 Jedynie beneficjenci z odpowiednimi kompetencjami i mający 
siedzibę w obszarze wsparcia programu mogą uczestniczyć  
w naborze wniosków o dofinansowanie projektów parasolowych;  

Dodatkowo, oprócz kryteriów ustanowionych w PWT, finansowa  
i organizacyjna zdolność do wdrożenia projektu parasolowego 
będzie oceniana na podstawie doświadczenia w zarządzaniu 
projektami współfinansowanymi ze środków UE (liczba podobnych 
projektów; lata; budżet itp.); 

Kryteria kwalifikowalności zostały przedstawione w Wytycznych  
dla wnioskodawców. 



 Partner wiodący projektu parasolowego (wnioskodawca) podpisuje 
umowy z partnerami wiodącymi mikroprojektów w projekcie  
parasolowym i odpowiada za przekazanie części dofinansowania  
na realizację mikroprojektów.  

 Partner partnera wiodącego projektu parasolowego odpowiedzialny  
za wdrażanie projektu parasolowego. 

 Partner wiodący mikroprojektu jest odpowiedzialny przed partnerem 
wiodącym projektu parasolowego (wnioskodawcą) za wdrażanie 
mikroprojektu i należyte wykorzystanie dofinansowania;  
może podpisywać umowy z innymi partnerami zaangażowanymi  
we wdrażanie pojedynczego mikroprojektu (partnerzy mikroprojektu). 

 Partnerzy uczestniczący we wdrażaniu mikroprojektów. 



  Partner wiodący składa wniosek o dofinansowanie projektu 
parasolowego, podpisuje umowę z WIZ  i ponosi pełną 
odpowiedzialność prawną i finansową za wdrażanie całego projektu 
parasolowego przed WIZ. 

Partner wiodący projektu parasolowego = wnioskodawca = beneficjent 

WIZ/WST 

PWM1 PWM3 PWM7 

PWP 

 Jest wyłącznie odpowiedzialny 
wobec WIZ oraz bezpośrednio 
odpowiedzialny wobec tego organu w 
zakresie operacyjnego i finansowego 
postępu podejmowanych działań. 



 
 
 
 

  wybrany spośród partnerów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie; 

  składa wniosek aplikacyjny w zakresie projektu parasolowego; 

  występuje jako jedyny bezpośredni kontakt pomiędzy projektem a wspólną 
strukturą wdrażającą program (WIZ i WST itp.); 

  podpisuje umowę partnerską z partnerami projektu; 

  podpisuje umowę o dofinansowanie z WIZ (w zakresie całego budżetu 
przedmiotowego projektu parasolowego); 

  przyjmuje wkład finansowy od WIZ i odpowiada za przekazanie części 
dofinansowania na rzecz partnerów; 

  jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem parasolowym, monitorowanie  
i raportowanie o postępach w ramach projektu parasolowego; 

  ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wdrożenie projektu 
parasolowego wobec WIZ; 

  ponosi finansową odpowiedzialność za środki EISP i za współfinansowanie 
wszystkich partnerów, w tym zobowiązanie wobec WIZ na całkowitą kwotę 
dofinansowania z EISP; 

  dokonuje zwrotu na rzecz WIZ kwot nienależnie wypłaconych. 



 
 
 
 

  zapewnia pomoc na rzecz partnera wiodącego w zakresie identyfikacji i wyboru 

mikroprojektów przeznaczonych do realizacji po swojej stronie granicy oraz pomoc  

w zakresie realizacji wybranych mikroprojektów;  

 odpowiada za zapewnienie realizacji części projektu parasolowego w ramach swoich 

kompetencji, zgodnie z planem działań projektu parasolowego oraz Umową partnerską; 

  współpracuje z partnerem wiodącym projektu parasolowego w zakresie realizacji 

projektu parasolowego, sprawozdawczości i monitorowania; 

  ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki wystąpienia nieprawidłowości  

w zakresie własnych zadeklarowanych wydatków oraz ma obowiązek dokonywania 

zwrotu na rzecz partnera wiodącego projektu parasolowego kwot nienależnie 

wypłaconych; 

  ułatwia przeprowadzanie kontroli według ścieżki audytu wszystkim właściwym organom 

Wspólnoty Europejskiej, WIZ i organom krajowym, z uwzględnieniem przechowywania 

dokumentów zgodnie z wymogami zawartymi  w PRAG. 



 
 
 
 

  jest odpowiedzialny za zapewnienie realizacji mikroprojektu w ramach swoich 

kompetencji, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wraz z załącznikami, planem 

działania mikroprojektu;  

 współpracuje z partnerem wiodącym projektu parasolowego oraz z innymi 

partnerami uczestniczącymi w realizacji projektu parasolowego / mikroprojektu,  

z uwzględnieniem sprawozdawczości i zapewnienia monitorowania; 

 ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki wystąpienia nieprawidłowości  

w zakresie własnych zadeklarowanych wydatków w ramach mikroprojektu, oraz ma 

obowiązek dokonywania zwrotu na rzecz wnioskodawcy (partnera wiodącego 

projektu parasolowego) kwot nienależnie wypłaconych; 

 ułatwia przeprowadzanie kontroli według ścieżki audytu wszystkim właściwym 

organom Wspólnoty Europejskiej, WIZ i organom krajowym, z uwzględnieniem 

przechowywania dokumentów zgodnie z wymogami zawartymi w Artykule 45 

Przepisów wykonawczych i w odpowiednich przepisach PRAG. 



 jest odpowiedzialny za zapewnienie realizacji określonej części mikroprojektu 

w ramach swoich kompetencji, zgodnie z opisem mikroprojektu i podpisaną 

deklaracją partnerską; 

 współpracuje z partnerem wiodącym mikroprojektu w zakresie realizacji 

przedmiotowego mikroprojektu, z uwzględnieniem sprawozdawczości  

i zapewnienia monitorowania; 

 ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki wystąpienia nieprawidłowości  

w zakresie własnych zadeklarowanych wydatków oraz ma obowiązek 

dokonywania zwrotu na rzecz partnera wiodącego projektu parasolowego  

kwot nienależnie wypłaconych; 

 ułatwia przeprowadzanie kontroli według ścieżki audytu wszystkim właściwym 

organom Wspólnoty Europejskiej, WIZ i organom krajowym, z uwzględnieniem 

przechowywania dokumentów zgodnie z wymogami zawartymi w Artykule 45 

Przepisów wykonawczych i w odpowiednich przepisach PRAG. 
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Pierwszy poziom partnerstwa 

Drugi poziom partnerstwa 

Trzeci poziom partnerstwa 



Kwalifikowalność wnioskodawców 
Wnioskodawca musi: 

 posiadać status osoby prawnej (lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej -tylko PL) i  

 działać na zasadzie non-profit  i 

 należeć do określonego typu organizacji, takich jak: organizacje pozarządowe, podmioty 

sektora publicznego, władze lokalne, podmioty prawa publicznego, organizacje  

międzynarodowe (międzyrządowe)  i 

 posiadać przynależność państwową polską, białoruską lub ukraińską (nie dotyczy organizacji 

międzynarodowych)  i  

 być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, zarządzanie i realizację projektu wraz 

ze swoimi partnerami  i 

 być zarejestrowany i zlokalizowany na obszarze objętym programem  i 

 posiadać doświadczenie w realizacji (jako partner wiodący) co najmniej jednego projektu 

finansowanego przez UE i co najmniej jednego projektu transgranicznego o wartości każdego 

z nich co najmniej 150 000 EUR 

 
ŹRÓDŁO:  p.2.1.1 Wytycznych dla wnioskodawców 



Kryteria kwalifikowalności partnerów: 
Partner musi: 

 posiadać status osoby prawnej (lub jednostki nieposiadającej osobowości 

prawnej – tylko PL) i  

  działać na zasadzie non-profit i 

  należeć do określonego typu organizacji, takich jak: organizacje 

pozarządowe, podmioty sektora publicznego, władze lokalne, podmioty 

prawa publicznego, organizacje  międzynarodowe (międzyrządowe)  i 

  posiadać przynależność państwową polską, białoruską lub ukraińską (nie 

dotyczy organizacji międzynarodowych) i  

  być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, zarządzanie i 

realizację projektu wraz ze swoimi partnerami  i 

  być zarejestrowany i zlokalizowany na obszarze objętym programem. 

ŹRÓDŁO :  p.2.1.2 Wytycznych dla wnioskodawców 



Ogłoszenie naboru wniosków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

Sesja otwarcia 

Ocena administracyjna i weryfikacja kwalifikowalności 

Ocena jakości 

Wybór projektów –> Decyzja o przyznaniu dofinansowania 

Podpisanie umowy grantowej 

Wdrażanie projektu 



Wytyczne dla wnioskodawców 

z załącznikami 

UWAGA: Angielskojęzyczna wersja jest oficjalna i ma pierwszeństwo przed pozostałymi wersjami 
językowymi (tłumaczenie polskie/rosyjskie/ukraińskie służy wyłącznie celom informacyjnym). 

do wypełnienia/dostarczenia: 

Załącznik A 

Załączniki A1–A8 

Załącznik  B (B1-B7) 

Załącznik  C 

Załącznik  D (D1, D2, … Dn) 

Załącznik  E    
  

w celach informacyjnych: 

Załącznik F 

Załącznik G  

Załącznik H 

Załącznik I 

Załącznik J  

 

i 

!!!  Umieszczone na stronie internetowej: http://www.pl-by-ua.eu 

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


Wytyczne dla wnioskodawców 

UWAGA: Angielskojęzyczna wersja jest wersją oficjalną i ma pierwszeństwo przed pozostałymi wersjami 

językowymi (tłumaczenie polskie/rosyjskie/ukraińskie służy wyłącznie celom informacyjnym). 

Opisują zasady aktualnego naboru wniosków, w szczególności: 

  uczestników naboru, 

  podstawy prawne naboru, 

  wymagania wobec projektów (administracyjne, kwalifikowalności, wybór 

i kryteria przyznania dofinansowania) 

  proces….. (etapy) 

  procedury stosowane 

  prawa i obowiązki 

  ramy czasowe i terminy 

  wzory, których należy używać w aktualnym naborze (w załącznikach) 

  Umieszczone na stronie internetowej: http://www.pl-by-ua.eu 

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


Załączniki – DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY WYPEŁNIĆ: 
 

Załącznik A   Wniosek aplikacyjny 

Załączniki A1…A8  – dokumenty uzupełniające 

Załącznik B  budżet:  B1 – Budżet projektu: 

           B2 – Budżet kosztów zarządzania projektem, 

             B3 – Budżet każdego z mikroprojektów (B3.1; B3.2; … B3.20);, 

           B4 – Uzasadnienie kosztów zarządzania projektem, 

         B5 – Uzasadnienie kosztów każdego z mikroprojektów (B3.1; B3.2; … B3.20); 

       B6 – Źródła finansowania projektu, 

     B7 – Źródła finansowania każdego z mikroprojektów. (B3.1; B3.2; … B3.20); 

Załącznik C   Matryca logiczna (w PL/BY/UA/EN) projektu parasolowego 

Załącznik D    Opis mikroprojektu (dla każdego mikroprojektu  D1, D2, … D20) 

Załącznik E    Streszczenie projektu parasolowego w języku angielskim  

  (włącznie z matrycą logiczną w języku angielskim) 

 UWAGA:  Angielskojęzyczna wersja Wytycznych dla wnioskodawców jest wersją 

oficjalną. Należy wypełnić angielskojęzyczne szablony dokumentów. 



 Formularz wniosku (Załącznik A – szablon w języku angielskim!) należy 

wypełnić:  

W JEDNYM z języków narodowych (polskim, ukraińskim lub rosyjskim)  

LUB 

PO ANGIELSKU 

  Załącznik B, Załącznik C and Załącznik D należy wypełnić w dwóch 

językach:  

języku w którym wypełniono załącznik A +  po ANGIELSKU 

  Załącznik E  należy wypełnić po ANGIELSKU 

  Załączniki A1-A8 (dokumenty uzupełniające) należy przedłożyć 

w językach narodowych 
 
 

 
 
 

 
 

 UWAGA:   Szablony – należy wypełnić szablony/formularze w języku angielskim 
(Załącznik A, Załącznik C, Załącznik D, Załącznik E). 



 

ZAŁĄCZNIKI – DOKUMENTY INFORMACYJNE: 

 

Załącznik F   Standardowa umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami 

Załącznik G   Stawki diet dziennych 

Załącznik H   Założenia do umowy partnerskiej 

Załącznik I    Mapa obszaru objętego programem 

Załącznik J   Standardowa umowa współfinansowania (dla projektów 

 organizacji międzynarodowych) 

UWAGA: Angielskojęzyczna wersja jest wersją oficjalną i ma pierwszeństwo przed wersjami w 

językach narodowych (tłumaczenie polskie/rosyjskie/ukraińskie – służą JEDYNIE celom 

informacyjnym). Umowa o dofinansowanie grantowe będzie podpisana w języku angielskim 



 Wniosek: 

  formularze/szablony załączone do Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujących 

 dla trzeciego naboru wniosków 

 oryginał i dwie kopie (formularz wniosku łącznie ze wszystkimi załącznikami) 

 (oryginał powinien być opatrzony napisem „oryginał” na pierwszej stronie;  

 kopia powinna być opatrzona napisem „kopia” na pierwszej stronie)  

 w wersji papierowej (format A4)  

 wypełniony komputerowo  
 

Wersje elektroniczne (np. na CD/DVD) następujących załączników muszą zostać załączone:  

1. Wniosek aplikacyjny (Załącznik A),  

2. Budżet (Załącznik B),   

3. Matryca logiczna (Załącznik C),  

4. Opis mikroprojektu (Załącznik D), 

5. Streszczenie projektu parasolowego w języku angielskim (Załącznik E). 

UWAGA:   Wersja papierowa jest traktowana jako oficjalny wniosek. Wersja elektroniczna musi 

zawierać dokładnie te same dokumenty aplikacyjne,co przedłożona wersja papierowa. 



 Każdy oryginał i każda kopia wniosku aplikacyjnego musi być 

oprawiona/zszyta oddzielnie. 

  Oryginał wniosku aplikacyjnego ma być opatrzony napisem "oryginał" na 

swojej pierwszej stronie. Kopia wniosku aplikacyjnego ma być oznaczona 

słowem "kopia" na swojej pierwszej stronie. 

  Każda ze stron musi być numerowana.  

  Następujące informacje muszą być umieszczone na ostatniej stronie pakietu 

wniosku aplikacyjnego: ogólna liczba stron, imię i nazwisko, stanowisko i podpis 

osoby kierującej jednostką wnioskodawcy lub jej upoważnionego 

przedstawiciela, data i pieczęć organizacji. Dodatkowo, w przypadku kopii 

wniosku aplikacyjnego, należy dodać napis "treść kopii jest zgodna z treścią 

oryginału".  

  Dokumenty uzupełniające muszą być dostarczone w oryginale lub jako 

uwierzytelnione kopie. W przypadku gdy dostarczane są fotokopie lub kopie 

zeskanowane, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

osobę upoważnioną w organizacji wnioskodawcy/partnera. 

 
 



  należy sprawdzić wniosek z listą sprawdzającą 

  zapakować w jedną kopertę; koperta musi być zamknięta;  

  na kopercie należy umieścić:  

 - numer referencyjny i tytuł naboru wniosków,  

 - tytuł i numer priorytetu,  

 - pełną nazwę i adres Wnioskodawcy, 

- słowa "Not to be opened before the opening session“  

 i „Proszę nie otwierać przed sesją otwarcia” 

 należy wysłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres:  
 

Wspólny Sekretariat Techniczny 
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 

Centrum Projektów Europejskich    

ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, Polska 

 
 
 
 

 
 

 

UWAGA: Wnioski aplikacyjne przesłane w inny sposób (np. faksem lub e-mail) lub dostarczone 

na inne adresy będą ODRZUCONE. 

W przypadku gdy wnioskodawca przesyła kilka wniosków aplikacyjnych, wówczas każdy z nich 

musi być przesłany OSOBNO. 



 - Termin- 
  Ostateczny termin składania wniosków to 14/06/2012 

  decyduje data wysyłki, data stempla pocztowego lub data dowodu 
nadania, 

 

 W przypadku doręczenia osobistego, ostatecznym terminem 
składania wniosków aplikacyjnych jest 14/06/2012 godzina 15:00 
czasu lokalnego (CET). 

 

 
 

 

 

 

 UWAGA 1:   Wnioski przesłane po terminie będą automatycznie ODRZUCANE. 

 UWAGA 2:  Z uwagi na wydajność administracyjną, WST ma prawo odrzucić 

jakikolwiek wniosek otrzymany po upływie rzeczywistej daty zakończenia pierwszego 

etapu oceny (kontrola administracyjna i weryfikacja kwalifikowalności). 



Po zakończeniu sesji otwarcia, WST informuje wszystkich wnioskodawców za 

pośrednictwem poczty e-mail, czy ich wnioski aplikacyjne zostały złożone przed upływem 

terminu oraz jakie numery referencyjne nadano ich wnioskom.  

Ocena administracyjna oraz weryfikacja kwalifikowalności przeprowadzana jest przez 

Wspólny Sekretariat Techniczny. 

Kryteria oceny administracyjnej/weryfikacji kwalifikowalności są wymienione w punkcie 2.3 

Wytycznych dla wnioskodawców  (dostępne na stronie internetowej: http://www.pl-by-ua.eu). 

WSZYSTKIE kryteria muszą być spełnione, aby wniosek mógł zostać poddany następnym 

etapom oceny. 

Jeżeli rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego wykazuje, że zgłoszony projekt nie spełnia 

kryteriów kwalifikowalności określonych w punkcie 2.1.3, wówczas wniosek aplikacyjny może 

zostać odrzucony wyłącznie na takiej podstawie. 
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 Jeśli brakuje niektórych informacji lub są one nieprawidłowe, 

wnioskodawca może dostać możliwość skorygowania dokumentów;  

w takim przypadku WST wyśle prośbę o przedłożenie wyjaśnień 

faksem i e-mailem. 

 Wnioskodawca powinien wysłać odpowiedź (wyjaśnienia) faksem  

i e-mailem, a oryginały pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście. 

 Wnioskodawca powinien wysłać wyjaśnienia w terminie ustalonym 

przez WST (nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od 

momentu wysłania przez WST prośby o przedłożenie wyjaśnień)  

 Decyduje data stempla pocztowego na kopercie. 

UWAGA: Wniesione poprawki mogą odnosić się jedynie do wyjaśnienia 

kontrowersyjnych kwestii, wprowadzenia formalnych korekt / uzupełnienia 

brakującego dokumentu i nie mogą być traktowane jako szansa na poprawę 
jakości projektu. 



Wniosek aplikacyjny będzie automatycznie odrzucony bez żądania dodatkowych wyjaśnień  
w jednym z następujących przypadków:  

 1) Istotne punkty  Wniosku (Załącznika A) nie zostały wypełnione:   

 1.4 - „Streszczenie”,  

 1.5 -  „Cele”,  

 1.6 - „Znaczenie przedmiotowego projektu dla Programu”,  

 1.7 - „Opis projektu i jego skuteczności”,  

 1.8 - „Wpływ transgraniczny“,  

 1.9 - „Opis pierwszego poziomu partnerstwa” (jeśli dotyczy), 

 1.10 - „Metodologia”,   

 1.11 - „Okres realizacji i plan działań indykatywnych dotyczące projektu parasolowego”,  

 1.12 - „Trwałość”. 
 

2)  Model partnerstwa nie zachowuje zgodności z punktem 2.1.2 Wytycznych dla 
wnioskodawców; 

 

3)   Załącznik B (arkusz B1) lub Załącznik D (opis każdego mikroprojektu) nie zostały załączone; 
 

4)  Projekt lub partner są niekwalifikowalni; 
 

5)   Wniosek został złożony po terminie. 



 
   Ocena jakości będzie prowadzona przez Komisję Oceniającą  
 pod przewodnictwem WIZ przy ewentualnym udziale asesorów 
 zewnętrznych. 

 
   Regulamin organizacyjny Komisji Oceniającej jest zatwierdzony przez 
 WKM. 

 
   Członkowie Komisji Oceniającej są wyznaczani przez instytucje krajowe  
 i  zatwierdzani przez WKM. 

 
   Projekty zostaną ocenione zgodnie z kryteriami i procedurą opisaną  
 w Wytycznych dla wnioskodawców (punkt.2.3 of GfA; patrz: etap 2). 
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KROK 1: OCENA KAŻDEGO MIKROPROJEKTU 

KROK 2: OCENA PEŁNEGO WNIOSKU APLIKACYJNEGO 
(projektu parasolowego) 

KROK 3: LISTA RANKINGOWA  
i REKOMENDACJE 



Składa się z 5 części: 

1. Znaczenie – minimum 24 punkty! 

2. Metodologia 

3. Trwałość 

4. Budżet i efektywność kosztów 

5. Partnerstwo 

 

Niektóre kryteria są mnożone 
przez 2 ze względu na swoją wagę: 
 znaczenie projektu dla celów  
i priorytetów naboru; 
 wpływ transgraniczny; 
 partnerstwo. 

Maksymalna punktacja:  75  

Minimalny próg:   50 

UWAGA:   Siatka oceny jest przedstawiona w punkcie 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców 

 (umieszczonych na stronie: http://www.pl-by-ua.eu). 
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Składa się z 6 części: 

1. Zdolność finansowa i operacyjna – minimum 9 punktów!  

2. Znaczenie – minimum 28 punktów! 

3. Metodologia 

4. Trwałość 

5. Budżet i efektywność kosztów 

6. Partnerstwo 

 

UWAGA:   Siatka oceny jest przedstawiona w punkcie 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców 

 (umieszczonych na stronie: http://www.pl-by-ua.eu). 

Maksymalna punktacja:  115  

Minimalny próg:   70 
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Asesorzy 

Komisja Oceniająca 

Wspólny Komitet Monitorujący 

Asesorzy Asesorzy 

siatki oceny 

ranking i 
rekomendacje 

Decyzja o przyznaniu 
dofinansowania 

siatki oceny 
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Więcej informacji – punkt 
2.4.1 Wytycznych dla 

wnioskodawców 

Wnioskodawcy uważający, że zostali pokrzywdzeni na skutek błędu lub 

nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania oceny lub gdy wnioskodawca 

nie zgadza się z decyzją ostateczną WKM, uprawnieni są do złożenia 

odwołania. 

Odwołanie można złożyć w przypadku takiej decyzji, która: 

- narusza prawa określone w Regulacjach UE i przepisach PRAG; 

- stanowi naruszenie zasad  ogłoszonego naboru wniosków lub procedur 

 regulujących proces oceny. 

 

Odwołanie składane jest do WIZ za pośrednictwem WST zgodnie  

z procedurą opisaną w Wytycznych dla wnioskodawców. 
 

 



 

  Pytania dotyczące naboru: 

1) należy przygotować w formie pisemnej (e-mail)    

2) wskazać numer naboru wniosków (EuropeAid/132-575/M/ACT/Multi) 

3) wysłać do WST e-mailem na adres: pbu@cpe.gov.pl  

nie później niż 21 dni przed terminem zakończenia naboru wniosków 
(WIZ/WST nie ma obowiązku odpowiadać na pytania otrzymane po tym terminie) 
 

 Odpowiedzi w formie pisemnej (e-mail) będą przekazywane nie później niż  
na 11 dni przed upływem terminu składania wniosków aplikacyjnych 

 

 Pytania, które mogą okazać się istotne dla innych wnioskodawców zostaną wraz 
z odpowiedziami opublikowane na stronie internetowej WST: 

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

 
 
 

 
 

 UWAGA: W celu zapewnienia równego traktowania wnioskodawców, WIZ / WST nie mogą 

wydawać żadnych opinii na temat kwalifikowalności wnioskodawców, partnerów, 

projektów, mikroprojektów lub działań w ramach projektów.  

* Zgodnie z punktem 2.2.4 Wytycznych dla wnioskodawców; i punktem 6.4.4. PRAG    
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