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KOMISJA EUROPEJSKA 
Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji 
 
Polityka i Strategia 
Dyrekcja A  
 

 

Zaproszenie do składania wniosków – 2013 r. 

 

SZKOLENIE SĘDZIÓW KRAJOWYCH W ZAKRESIE PRAWA KONKURENCJI UE 

ORAZ 

WSPÓŁPRACA SĄDOWA POMIĘDZY SĘDZIAMI KRAJOWYMI 

 

1. Wprowadzenie 

1.1 W dniu 25 września 2007 r. Parlament Europejski i Rada przyjęli decyzję nr 1149/2007/WE 

ustanawiającą na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w 

sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”. 

Jedno z działań objętych decyzją dotyczy szkolenia dla sędziów krajowych w zakresie prawa 

europejskiego. Dzięki temu mogą być udzielanie dotacje w celu wsparcia środków 

podejmowanych przez organy rozwijające współpracę sądową oraz innych środków mających 

na celu wspieranie szkoleń dla sędziów krajowych w zakresie europejskiego prawa 

konkurencji oraz współpracy między nimi. 

1.2 Środki mające na celu wspieranie szkoleń dla sędziów krajowych oraz współpracy sądowej 

zwane są dalej „projektami”.  

1.3 Organy, które składają wnioski, są zwane dalej „wnioskodawcami”. Wybranych 

wnioskodawców, którym przyznano dotację, określa się jako „beneficjentów”. 

2. Cele  

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest współfinansowanie projektów 

propagujących współpracę sądową sędziów krajowych w kontekście egzekwowania 

europejskiego prawa antymonopolowego oraz szkolenia dla tych sędziów. Obejmuje to art. 

101 i 102 TFUE, przepisy dotyczące pomocy państwa, w tym art. 107 i 108 TFUE, a także 

egzekwowanie na drodze prywatnoprawnej unijnych przepisów dotyczących konkurencji 

przed sądami krajowymi, również w sprawach o odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa 

ochrony konkurencji. Ostatecznym celem jest zapewnienie spójności prawa konkurencji UE 

poprzez wkład w jego prawidłowe przygotowanie i wdrażanie w państwach członkowskich.  

Dotacje w ramach niniejszego zaproszenia służą współfinansowaniu projektów, których 

zasadniczym celem jest: 
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 zapewnienie spójnego i konsekwentnego stosowania przez sądy krajowe europejskich 

przepisów dotyczących konkurencji, w tym art. 101 i 102 TFUE lub przepisów 

dotyczących pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE. Obejmuje to środki 

odwoławcze dla skutecznego egzekwowania przestrzegania praw i obowiązków 

wynikających z powyższych przepisów; 

 

 poprawa i wspieranie współpracy między sędziami krajowymi w dziedzinie 

europejskiego prawa konkurencji; obejmuje to stosowanie szczególnych mechanizmów 

współpracy między sędziami krajowymi a organami ochrony konkurencji (w tym Komisją 

Europejską i szczególne zasady współpracy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1/2003 lub 

na mocy komunikatu Komisji w sprawie egzekwowania prawa dotyczącego pomocy 

państwa
1
), a także tworzenia sieci kontaktów i wymiany pomiędzy sędziami krajowymi; 

 szczególne potrzeby szkoleniowe sędziów biorących udział w szkoleniach w przypadku 

projektów dotyczących szkolenia sędziów. Te potrzeby szkoleniowe są określone w 

odniesieniu do treści szkoleń, jak również w odniesieniu do osób biorących w nich udział.  

Cele te można najlepiej zrealizować poprzez projekty, które w szczególności koncentrują się 

na roli sędziów w stosowaniu wyżej wymienionego prawa konkurencji, na konkretnych 

funkcjach pełnionych przez sędziów (na mocy prawa UE oraz prawa krajowego), na ich 

potrzebach (w szczególności informacyjnych) oraz na ich konkretnym środowisku pracy z 

uwzględnieniem ich wcześniejszego szkolenia i wiedzy. Ogólne informacje o prawie 

konkurencji są mniej przydatne do realizacji tych celów.  

2.1 Zakres i spodziewane wyniki 

Projekty muszą obejmować stosowanie unijnych przepisów dotyczących konkurencji, w tym 

art. 101 i 102 TFUE lub zasad pomocy państwa lub egzekwowania na drodze 

prywatnoprawnej. 

Projekty muszą spełniać wyżej wymienione cele i należy jasno wykazać ich wartość dodaną 

dla UE. Treść projektów powinna być dostosowana do potrzeb grupy docelowej, przy 

zapewnieniu odpowiedniego udziału osób wykonujących zawody prawnicze. Projekty 

powinny być zaplanowane z użyciem metod nauczania zorientowanych praktycznie lub 

innowacyjnych metod nauczania (w tym nauczania mieszanego, e-uczenia się i symulacji). 

Wyniki projektów powinny przynosić szeroko zakrojone i długotrwałe skutki. 

2.2 Grupa docelowa 

Grupę docelową muszą stanowić krajowi sędziowie zajmujący się sprawami konkurencji na 

szczeblu krajowym, w tym prokuratorzy, krajowi aplikanci sędziowscy oraz personel prawny 

biur sędziowskich lub sądów krajowych kwalifikujących się krajów
2
. 

                                                 
1 
Komunikat Komisji w sprawie egzekwowania prawa dotyczącego pomocy państwa przez sądy krajowe (Dz.U. C 85 z 

9.4.2009, s. 1). 
2 Do celów niniejszego punktu określenie „kraje kwalifikujące się” oznacza państwa członkowskie UE z wyjątkiem 

Danii, jako że – jak wspomniano w motywie 19 decyzji nr 1149/2007/WE – Dania nie uczestniczyła w przyjęciu wyżej 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:EN:PDF
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 Grupa docelowa określona w pierwszym akapicie zwana jest dalej ogólnie „sędziami 

krajowymi”. 

Projekty mogą być skierowane do grupy docelowej w jednym lub większej liczbie 

kwalifikujących się krajów. Jednakże projekty powinny być zorganizowane w taki sposób, 

aby uczestniczyły w nich co najmniej dwa kraje (zob. pkt 6.1) 

 W projektach mogą uczestniczyć sędziowie z krajów niewymienionych jako kwalifikujące się 

oraz osoby inne niż sędziowie, pod warunkiem że znaczną część odbiorców stanowią 

sędziowie krajowi, o których mowa w pierwszym akapicie. Jednakże koszty związane z ich 

uczestnictwem nie mogą być uwzględniane jako koszty kwalifikowalne. 

3. Priorytety zaproszeń 

3.1 Obszary priorytetowe 

Wnioskodawcy muszą wyraźnie wskazać, które priorytety wymienione poniżej są 

przedmiotem ich wniosku. Przedmiotem projektów powinien być co najmniej jeden z 

następujących obszarów: 

a) doskonalenie wiedzy, stosowanie i interpretacja prawa konkurencji UE; 

projekty powinny obejmować działania szkoleniowe w formie konferencji, seminariów, 

warsztatów, spotkań i sympozjów, a także krótko- lub długoterminowe kursy 

szkoleniowe na temat unijnego prawa konkurencji dla grupy docelowej określonej w pkt 

2.2; 

b) wsparcie krajowych instytucji sądowych w zakresie wiedzy w dziedzinie prawa 

konkurencji; 

projekty złożone w ramach tej kategorii powinny być organizowane przez jedną lub 

większą liczbę krajowych instytucji sądowych – w szczególności w ramach szkolenia 

wstępnego sędziów i prokuratorów – w zakresie stosowania unijnego prawa konkurencji; 

c) poprawa lub tworzenie sieci kontaktów/współpracy; 

projekty powinny obejmować działania propagujące współpracę lub tworzenie sieci 

kontaktów między sędziami krajowymi, w szczególności między organami sądowymi lub 

innymi organizacjami publicznymi lub prywatnymi bądź stowarzyszeniami 

prowadzącymi działalność w zakresie stosowania unijnego prawa konkurencji przez 

sędziów krajowych lub osobami odpowiedzialnymi za wspieranie i monitorowanie 

prawidłowego stosowania unijnego prawa konkurencji przez sędziów krajowych. 

                                                                                                                                                                     
wymienionej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani nie podlega jej stosowaniu. W programie mogą również 

wziąć udział organizacje z krajów przystępujących i kandydujących do UE i krajów Bałkanów Zachodnich objętych 

procesem stabilizacji i stowarzyszenia, jednak przed przyznaniem finansowania kraje te muszą spełnić warunki 

szczególne (tj. kraje te muszą uprzednio podpisać protokół ustaleń w celu udziału w programie oraz wnieść wkład do 

budżetu Unii Europejskiej). Republika Chorwacji podpisała taki protokół dnia 15 grudnia 2011 r. 
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Projekty mogą obejmować również modernizację lub wzajemne powiązanie baz danych lub 

narzędzi internetowych o znaczeniu transgranicznym w UE, mających na celu nawiązanie lub 

wzmocnienie współpracy i rozpowszechnianie informacji wśród sędziów na szczeblu 

krajowym i europejskim. 

Priorytetowo traktowane będą trzy wyżej wymienione aspekty. W przypadku dalszej 

dostępności środków finansowych komitet oceniający może podjąć decyzję o objęciu 

finansowaniem również projektów w następujących obszarach:  

d) rozwijanie znajomości języków obcych w dziedzinie prawa wśród personelu prawnego 

(zob. pkt 2.2); 

projekty powinny dotyczyć rozwijania znajomości języka związanej z terminologią 

prawniczą stosowaną w środowisku pracowników sądowych zajmujących się 

stosowaniem prawa konkurencji. Projekty powinny obejmować konkretne szkolenia 

językowe w zakresie prawa, w formie krótko- lub długoterminowych kursów 

szkoleniowych. Głównym celem projektów powinno być przezwyciężenie barier 

geograficznych/językowych, sprzyjające tworzeniu wspólnej europejskiej wiedzy 

prawnej.  

3.2 Zakres geograficzny 

Projekty powinny być skierowane do obywateli co najmniej jednego kraju (zob. pkt 2.2), 

jednak przyznawane będą dodatkowe punkty projektom skierowanym do obywateli różnych 

krajów (zarówno pod względem grupy docelowej, jak i partnerstwa) na szczeblu europejskim 

lub obywateli krajów rzadziej uwzględnianych we wcześniejszych projektach finansowanych 

z programu szkolenia sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji
3
. 

4. Harmonogram i dostępny budżet 

 Etapy Orientacyjny termin 

a) Publikacja zaproszenia do składania wniosków  16/02/2013 

b) Ostateczny termin składania wniosków 30/04/2013 

c) Okres oceny maj-lipiec 2013 r. 

d) Przekazanie informacji wnioskodawcom wrzesień-październik 2013 r. 

e) Podpisanie umów w sprawie przyznania dotacji  październik-listopad 2013 r. 

f) Data rozpoczęcia działania/programu roboczego styczeń 2014 r. 

 

                                                 
3Informacje na temat liczby przeszkolonych sędziów w podziale na obywatelstwo znajdują się na naszej stronie 

internetowej: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
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 Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów złożonych w ramach 

niniejszego zaproszenia wynosi 800 000 EUR. 

 Kwota ta jest ustalona z zastrzeżeniem dostępności środków w projekcie budżetu na 2013 r. 

po przyjęciu budżetu na 2013 r. przez władzę budżetową lub środków przewidzianych w 

dwunastych częściach środków tymczasowych. 

 Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać przyznana, wynosi 400 000 EUR, a minimalna 

10 000 EUR.  

 Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

5. Wymagania w zakresie dopuszczalności  

 Wnioski muszą zostać przesłane nie później niż w terminie składania wniosków, o którym 

mowa w pkt 4. 

 

 Wnioski należy składać na piśmie i przesyłać je pocztą (zob. pkt 8), wykorzystując 

formularze zgłoszeniowe i załączniki do nich dostępne na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

 

Nieprzestrzeganie tych wymagań będzie skutkować odrzuceniem wniosku. 

 

6. Kryteria wykluczenia, kwalifikowalności, wyboru i przyznania dotacji 

6.1 Kryteria kwalifikowalności 

 

Projekty muszą: 

 

a) być składane przez władze, organizacje publiczne lub prywatne mające siedzibę w jednym z 

kwalifikujących się krajów; organizacje krajów trzecich mogą uczestniczyć w charakterze 

partnerów stowarzyszonych, jednak nie mogą same składać projektów ani być 

współwnioskodawcami (współbeneficjentami). 

 

Organy utworzone przez Unię Europejską objęte art. 208 rozporządzenia finansowego nie są 

uprawnione do ubiegania się o dotację, ale mogą być powiązane z wnioskiem, o ile określono 

tak w warunkach zaproszenia do składania wniosków. Jednak ich koszty nie mogą być 

współfinansowane z dotacji;  

 

b)  mieć charakter transnarodowy i muszą w nich uczestniczyć organizacje z co najmniej dwóch 

państw członkowskich UE lub z jednego państwa członkowskiego i jednego kraju 

kwalifikującego się. Wymóg uczestnictwa może zostać zrealizowany w formie 

współorganizacji działania lub uczestnictwa na przykład w charakterze prelegentów, 

uczestników itp.;  

 

c) być skierowane do członków grupy docelowej określonej w pkt 2.2 niniejszego zaproszenia 

do składania wniosków; 

 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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d) zawierać zrównoważony budżet określający źródła współfinansowania inne niż budżet UE 

(współfinansowanie UE może wynosić maksymalnie 80% całkowitych kosztów 

kwalifikowanych); 

 

e) mieć na celu uzyskanie dotacji UE w wysokości co najmniej 10 000 EUR i nie wyższej niż 

400 000 EUR; 

 

f) mieć datę ukończenia lub zakończenia niepoprzedzającą datę złożenia wniosku o przyznanie 

dotacji. 

 

6.2 Kryteria wykluczenia 

 

6.2.1  Wykluczenie z udziału w procedurze 

Z ubiegania się o dotację w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wyklucza 

się wnioskodawców, jeśli znajdują się oni w jednej z następujących sytuacji: 

a) znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza 

sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność 

gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, 

bądź też znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych; 

b) oni sami lub osoby uprawnione do reprezentacji, podejmujące decyzje lub pełniące 

funkcje kontrolne zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej 

prawomocnym wyrokiem (res judicata) właściwego organu państwa członkowskiego; 

c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich 

właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić, w 

tym poprzez decyzje EBI i organizacji międzynarodowych; 

d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płatności składek na ubezpieczenie 

społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym mają siedzibę, państwa 

regionalnego urzędnika zatwierdzającego, lub państwa, w którym ma zostać zrealizowana 

umowa w sprawie przyznania dotacji; 

e) wydany został w stosunku do nich lub osób uprawnionych do reprezentacji, 

podejmujących decyzje lub pełniących funkcje kontrolne prawomocny wyrok za 

nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, praniu pieniędzy lub 

jakąkolwiek inną nielegalną działalność, naruszającą finansowe interesy Unii; 

f) podlegają obecnie karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1. 

6.2.2 Wykluczenie z procedury przyznania dotacji: 

Wnioskodawcom nie zostanie przyznane wsparcie finansowe, jeśli w trakcie procedury 

przyznania dotacji: 

g) podlegają konfliktowi interesów; 
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h) są winni wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych przez Komisję 

jako warunek udziału w procedurze przyznania dotacji lub nie złożyli tych informacji; 

i) znajdują się w jednej z sytuacji powodujących wykluczenie, o których mowa w pkt 6.2. 

Można nałożyć kary administracyjne i finansowe na wnioskodawców – lub w stosownych 

przypadkach podmioty powiązane – którzy są winni złożenia fałszywych informacji. 

Wnioskodawcy muszą podpisać oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z 

sytuacji, o których mowa w pkt. 6.2, wypełniając odpowiedni formularz dołączony do 

formularza wniosku towarzyszącego zaproszeniu do składania wniosków i dostępny na naszej 

stronie internetowej (http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html). Certyfikacja 

nie jest wymagana w przypadku dotacji o niskiej wartości (≤ 60 000 EUR). 

 

6.3 Kryteria wyboru 

 

Wnioski, które spełniają kryteria kwalifikowalności i wykluczenia, będą oceniane na 

podstawie ich zdolności finansowej i operacyjnej. 

 

6.3.1  Zdolność finansowa
4
 

 

Wnioskodawcy muszą posiadać stałe i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania 

swojej działalności przez cały okres realizacji projektu i muszą uczestniczyć w jego 

finansowaniu. Zdolność finansowa będzie oceniana na podstawie następujących dokumentów 

towarzyszących, które należy złożyć wraz z wnioskiem (weryfikacja zdolności finansowej nie 

dotyczy organów publicznych i organizacji międzynarodowych): 

a) dotacje o niskiej wartości (≤ 60 000 EUR): oświadczenie;  

b) dotacje > 60 000 EUR: oświadczenie oraz 

ALBO 

rachunek zysków i strat, bilans za ostatni rok budżetowy, który został zamknięty; 

ALBO 

w przypadku nowo utworzonych podmiotów wyżej wymienione dokumenty można 

zastąpić biznesplanem. 

Na podstawie tych dokumentów, jeśli Komisja Europejska uzna, że zdolność finansowa nie 

została dowiedziona w sposób zadowalający, może: 

o zwrócić się o dalsze informacje; 

o zaproponować umowę o dotację bez zaliczki; 

o zaproponować umowę o dotację z zaliczką płatną w ratach; 

o zaproponować umowę o dotację z zaliczką zabezpieczoną gwarancją
5
; 

                                                 
4 Art. 131 ust. 3 - art. 132 ust. 1 rozporządzenia finansowego, art. 202 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania 

rozporządzenia finansowego. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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o odrzucić wniosek. 

6.3.2 Zdolność operacyjna
6
 

Wnioskodawcy muszą posiadać kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane do 

zrealizowania projektu lub programu prac. Wnioskodawcy muszą złożyć oświadczenie oraz 

następujące dokumenty potwierdzające: 

 sprawozdania z działalności danej organizacji (w stosownych przypadkach);  

 krótki opis, które istniejące kompetencje i kwalifikacje zawodowe lub zasoby zostaną 

wykorzystane w celu realizacji projektu lub życiorysy osób ponoszących główną 

odpowiedzialność za zarządzanie działaniem i jego realizację; 

 wyczerpujący wykaz poprzednich projektów i realizowanej działalności, związanych z 

dziedziną polityki danego zaproszenia lub z działaniami, które mają zostać 

przeprowadzone; 

 spis zasobów fizycznych lub gospodarczych zaangażowanych w projekt. 

 

6.4 Kryteria przyznania dotacji 

 

Ocenie poddane zostaną jedynie wnioski spełniające powyższe kryteria wyboru. Kryteria 

przyznania dotacji mają na celu zapewnienie wyboru projektów o rzeczywistej wysokiej 

jakości i spełniających w możliwie najwyższym stopniu cele i priorytety niniejszego 

zaproszenia w sposób opłacalny. Należy zadbać o osiągnięcie efektu synergii z innymi 

unijnymi instrumentami i programami oraz o uniknięcie nakładania się i powielania działań z 

trwającymi działaniami. Wszystkie projekty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 

 

1) adekwatność w odniesieniu do celów i priorytetów zaproszenia do składania wniosków (30 

punktów): 

a) w jakim stopniu wniosek jest zgodny z celami zaproszenia (10 punktów); 

b) w jakim stopniu wniosek jest zgodny z obszarami priorytetowymi określonymi w 

zaproszeniu (10 punktów); 

c) istotność działań/potrzeb szkoleniowych realizowanych przez projekt lub istotność 

oczekiwanych wyników i wpływ na grupę docelową (10 punktów); 

2) rzeczywista jakość projektu pod względem jego koncepcji, prezentacji, organizacji i 

realizacji (30 punktów): 

                                                                                                                                                                     
5 Art. 134 rozporządzenia finansowego, art. 206 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania rozporządzenia 

finansowego. 
6 Art. 131 ust. 3 rozporządzenia finansowego, art. 202 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania rozporządzenia 

finansowego. 
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a) Czy metodyka (podejście, szczegółowość i konkretny charakter proponowanych działań, 

jakość prelegentów, systemów monitorowania, strategii marketingowych itp.) oraz 

harmonogram są odpowiednie do osiągnięcia pożądanych wyników projektu? (10 punktów) 

b) Czy proponowane działania są odpowiednio zaprojektowane dla oczekiwanej grupy 

docelowej (10 punktów)? 

c) w jakim stopniu przy organizacji projektu zapewniono zrównoważony podział zadań i 

najlepszy wybór wiedzy specjalistycznej (10 punktów)? 

3) korzyści ekonomiczne/efektywność pod względem kosztów (20 punktów) 

a) czy planowany budżet jest uzasadniony, biorąc pod uwagę oczekiwane wyniki (10 

punktów)? 

b) Czy planowane koszty projektu zapewniają odpowiednie korzyści ekonomiczne (10 

punktów)? 

4) rozpowszechnianie wyników i trwałość (10 punktów):  

a) Czy wprowadzono skuteczne plany dotyczące odpowiedniego i terminowego 

rozpowszechniania/wymiany wyników? (5 punktów) 

b) czy wyniki te mogą przynieść trwałe skutki? (5 punktów) 

5) wymiar europejski: zakres geograficzny projektu pod względem partnerów, uczestników i 

grupy docelowej oraz jego wartość dodana na szczeblu europejskim (10 punktów): 

a) jak duża jest wartość dodana projektu (uczestnictwo obywateli różnych krajów pod 

względem grupy docelowej lub partnerstwa) na szczeblu europejskim? (5 punktów) 

b) czy wniosek jest zgodny z zasięgiem geograficznym określonym w zaproszeniu (5 punktów)  

Punkty zostaną przyznane projektom skierowanym do obywateli krajów rzadziej 

uwzględnianych we wcześniejszych projektach finansowanych z programu szkolenia 

sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji
7
. 

 

Aby zakwalifikować się do przyznania dotacji, projekt musi uzyskać co najmniej 60 na 100 

możliwych punktów oraz co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania w odniesieniu do 

kryteriów 1, 2 i 3. 

W trakcie procedury oceny Komisja może zażądać dodatkowych dokumentów/wyjaśnień, w 

tym rozmów z wnioskodawcą dotyczących wszelkich koniecznych dostosowań technicznych i 

finansowych. Po zakończeniu procedury oceny, w tym po uzyskaniu opinii komitetu 

programowego oraz przyjęciu decyzji Komisji, Komisja poinformuje każdego wnioskodawcę o 

ostatecznej decyzji i dalszych etapach. Następnie Komisja uruchomi procedury niezbędne do 

przygotowania umowy o dotację dla wybranych wniosków. 

                                                 
7
 Informacje na temat liczby przeszkolonych sędziów w podziale na obywatelstwo znajdują się na naszej stronie 

internetowej: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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7. Przepisy finansowe
8
 

7.1 Podczas realizacji projektów beneficjenci powinni przestrzegać przepisów rozporządzenia 

finansowego (w szczególności część pierwsza tytuł VI) i zasad stosowania tego 

rozporządzenia przyjętych w 2012 r.
9
. 

7.2 Dotacja przyznana w ramach programu nie powinna obejmować całości kosztów działania; 

wkład UE jest ograniczony do maksymalnie 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

działania. W związku z tym, co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych musi 

być pokryte przez wnioskodawcę, partnerów lub przez inny podmiot finansujący.  

7.3 Zasada niełączenia dotacji: Współfinansowania projektu w ramach niniejszego programu nie 

można łączyć z innymi rodzajami współfinansowania w ramach innych programów 

finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 

7.4 Zasada niedziałania prawa wstecz: Nie można przyznać z mocą wsteczną dotacji na działania 

już zakończone. Dotację można przyznać na działanie, które już się rozpoczęło jedynie w 

przypadku, gdy wnioskodawca wykaże konieczność rozpoczęcia działania przed podpisaniem 

umowy w sprawie przyznania dotacji lub przed powiadomieniem o decyzji o przyznaniu 

dotacji. W takich przypadkach wydatki kwalifikujące się do finansowania nie mogą być 

poniesione przed dniem przedłożenia wniosku o przyznanie dotacji, z wyjątkiem należycie 

uzasadnionych, wyjątkowych przypadków przewidzianych w akcie podstawowym (decyzja nr 

1149/2007/WE). 

7.5 Wkłady rzeczowe nie mogą być ujęte w budżecie projektu jako koszt i nie są uznawane za 

współfinansowanie. 

7.6 Zasady dotyczące kosztów kwalifikowanych są określone w warunkach ogólnych projektu 

umowy w sprawie przyznania dotacji, załączonych do niniejszego zaproszenia do składania 

wniosków. 

7.7 Wnioskodawca musi przedłożyć prognozy budżetu w euro. 

7.8 Koszty zakwaterowania i posiłków/napojów są zwracane jako stała kwota ryczałtowa 

przypadająca na dzień, na podstawie skali wydatków na zakwaterowanie i diet dziennych 

związanych z wyjazdami służbowymi pracowników Komisji Europejskiej. Stawka w 

wysokości 50% stawki dziennej będzie miała zastosowanie w przypadku seminariów 

trwających pół dnia. 

                                                 
8 Dodatkowe przepisy znajdują się we wzorze umowy w sprawie przyznania dotacji dostępnym na naszej stronie 

internetowej. 
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 r. z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:PL:PDF. 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:PL:PDF#page=3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:PL:PDF%23page=3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:PL:PDF%23page=3
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7.9 Beneficjent (lub współbeneficjenci w przypadku wielu beneficjentów) jest liderem, któremu 

dotacja zostanie wypłacona. Wszystkie koszty muszą zostać poniesione przez beneficjenta, 

aby mogły być uznane za kwalifikowalne. Usługi/produkty powinny być zamawiane przez 

beneficjenta, a faktury wystawione na niego. Jeśli usługi/towary są zamówione i opłacone 

przez innych partnerów, uznaje się je za wkłady rzeczowe, a zatem nie można ich ująć jako 

koszty kwalifikowalne. 

7.10 Projekty nie mogą być nastawione na osiągnięcie zysku. Zysk jest zdefiniowany jako wszelka 

kwota, o jaką całkowite rzeczywiste przychody projektu przekraczają całkowite koszty 

rzeczywiste. Ewentualny ustalony zysk pociągnie za sobą równoważne zmniejszenie kwoty 

dotacji. 

7.11 Komisja może przyznać dotację w kwocie niższej niż ta, o którą ubiega się wnioskodawca. 

Jeżeli kwota przyznana przez Komisję jest niższa od wielkości pomocy finansowej, o jaką 

ubiega się wnioskodawca, zadaniem tego ostatniego jest znalezienie niezbędnych 

dodatkowych zasobów finansowych lub zmniejszenie całkowitego kosztu projektu, tak aby 

zapewnić jego rentowność, nie ograniczając jego celów ani treści. W innych przypadkach 

może być podjęta decyzja o przyznaniu pomocy tylko dla części proponowanego działania. 

Komisja nie będzie przyznawać podwójnego finansowania dla jednego i tego samego 

projektu. 

7.12 Kwota przyznana przez Komisję będzie proporcjonalna do szacowanego całkowitego kosztu 

projektu i zostanie proporcjonalnie zmniejszona, gdy całkowite koszty rzeczywiste będą 

niższe od całkowitych kosztów szacowanych. 

7.13 Przyznane dotacje będą objęte pisemną umową obejmującą warunki zwrotu określonej części 

faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Umowa w sprawie przyznania dotacji na 

działanie z jednym beneficjentem lub z wieloma beneficjentami będzie wykorzystywana 

indywidualnie w poszczególnych przypadkach, w zależności od sytuacji. Umowa jest 

standardową umową, a jej warunki mogą być zmieniane lub być przedmiotem negocjacji. 

7.14 Warunki płatności: dotacja Komisji jest zasadniczo wypłacana w dwóch ratach: płatność 

zaliczkowa (do 50% całkowitej kwoty dotacji) przy podpisywaniu umowy o dotację, na 

wniosek beneficjenta; oraz pozostała kwota po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Komisję 

sprawozdania końcowego i ostatecznego sprawozdania finansowego projektu.  

8. Składanie wniosków 

8.1 Wnioski powinny być składane za pośrednictwem standardowego formularza wniosku wraz z 

wymaganymi załącznikami wymienionymi w części F formularza.  

8.2 Formularz musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiązań 

prawnych w imieniu wnioskodawcy.  

8.3 Formularze można pobrać z następującej strony internetowej: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html 

 Pomoc techniczna: pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków mogą 

być przesyłane pocztą elektroniczną na adres COMP TRAINING JUDGES@ec.europa.eu. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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8.4 Wnioski muszą być kompletne (obejmować wszystkie dokumenty określone w załączniku 

„Check list for applicants”), być podpisane, opatrzone datą i złożone w dwóch 

egzemplarzach (podpisany oryginał i jedna kopia w formie elektronicznej) najpóźniej do 

wtorku 30 kwietnia 2013 r. pocztą lub przesyłką kurierską (decyduje data stempla 

pocztowego lub potwierdzenia otrzymania przesyłki kurierskiej):  

Adres w przypadku złożenia wniosku drogą pocztową: 

European Commission 

Directorate General Competition – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
MADO 06/08 

1049 Brussels 

Belgia 

Adres w przypadku dostarczenia wniosku osobiście lub przesyłką kurierską: 

European Commission 

Competition Directorate General – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgia 

 

Należy dopilnować, by na kopercie umieszczony być wyraźnie dopisek: „CALL FOR 

PROPOSALS – NOT TO BE OPENED BY THE REGISTRY”. 

 

 

8.5 Wnioski można składać w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, najlepiej w 

języku angielskim, korzystając z formularza wniosku. Jeżeli wnioski są składane w języku 

innym niż angielski, należy dodać streszczenie w języku angielskim.  

8.6 Wnioskodawcy zostaną bezzwłocznie powiadomieni o wynikach oceny ich projektów. 

Jednakże wnioskodawcy powinni być świadomi, że cała procedura przyznania dotacji trwa 

zwykle około 9-12 miesięcy od daty publikacji zaproszenia do składania wniosków. 

9.  Spotkanie inaugurujące 

 Budżet dotyczący wniosku musi obejmować koszty podróży do i z Brukseli i (w razie 

konieczności) jeden nocleg dla jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji 

koordynującej (w tym przynajmniej dla koordynata projektu, ale najlepiej również dla 

koordynatora finansowego, chyba że jest to ta sama osoba). Koszty te mają umożliwić 

wybranym wnioskodawcom udział w jednodniowym spotkaniu inaugurującym, którego 

tematem będzie zarządzanie projektem, aspekty administracyjne i obowiązki 

sprawozdawcze. 

10. Okres realizacji projektu oraz inne aspekty 

10.1 Projekty mogą trwać maksymalnie 24 miesiące. Jednakże ze względu na czas trwania 

procedury przyznania dotacji (zob. pkt 8.6) wnioskodawcy powinni dopilnować, by 
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działanie nie zostało rozpoczęte przed podpisaniem umowy w sprawie przyznania dotacji 

(zob. również pkt 7.4). 

10.2 Projekt umowy w sprawie przyznania dotacji stanie się prawnie wiążący dopiero po 

podpisaniu go przez Komisję.  

10.3 Po zakończeniu projektu i w okresie, który zostanie określony w umowie w sprawie 

przyznania dotacji, odbiorcy muszą przesłać do Komisji, na wyżej wymieniony adres, 

sprawozdanie końcowe z projektu obejmujące końcowe sprawozdanie techniczne i 

finansowe wraz z wnioskiem o płatność salda. W sprawozdaniu końcowym należy 

szczegółowo opisać napotkane przeszkody, ocenę dokonaną przez uczestników (np. za 

pośrednictwem formularzy informacji zwrotnej), osiągnięte wyniki, rozpowszechnienie 

tych wyników oraz wnioski, jakie należy wyciągnąć.  

10.4 Beneficjenci mogą zostać poproszeni o udostępnienie wyników Komisji w formie, która jest 

przydatna i nadająca się do ich rozpowszechnienia oraz nieobciążona prawami autorskimi, 

tj. podręczników, publikacji, oprogramowania i stron internetowych. 

11. Promocja 

11.1 Informacje o wszelkich dotacjach przyznanych w ciągu danego roku budżetowego muszą 

zostać opublikowane na stronie internetowej instytucji unijnych w ciągu pierwszego 

półrocza od zamknięcia roku budżetowego, w ramach którego zostały przyznane. 

Informacje te mogą zostać również opublikowane za pośrednictwem innego środka 

przekazu, w tym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja będzie publikować 

następujące informacje: 

 - nazwę i adres beneficjenta; 

 - przedmiot dotacji i punktację końcową; 

 - przyznaną kwotę dotacji. 

 

 Na racjonalną i odpowiednio uzasadnioną prośbę beneficjenta w momencie składania 

wniosku
10

, odstępuje się od publikacji, jeżeli takie ujawnienie informacji stwarza ryzyko 

naruszenia określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej praw i swobód 

odnośnych osób lub przynosi szkodę interesom handlowym beneficjentów. 

 

11.2 Beneficjenci muszą wyraźnie potwierdzić wkład Unii Europejskiej we wszystkich 

publikacjach lub w związku z działaniami, na które wykorzystuje się dotację. W związku z 

tym beneficjenci są zobowiązani do uwypuklenia nazwy i godła Komisji Europejskiej we 

wszystkich swoich publikacjach, plakatach, programach i innych produktach 

zrealizowanych w ramach współfinansowanego projektu.  

W tym celu muszą oni wykorzystać tekst, godło i klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności 

dostępne na stronie internetowej: http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/flag/index_pl.htm. 

                                                 
10 Art. 35 i art. 128 ust. 3 rozporządzenia finansowego, art. 21 i art. 191 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania 

rozporządzenia finansowego. 
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 Jeżeli wymóg ten nie został w całości dopełniony, dotacja beneficjenta może zostać 

zmniejszona zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu dotacji lub decyzji o 

przyznaniu dotacji. Ponadto beneficjent powinien przedłożyć wszystkim uczestnikom 

projektu formularz oceny, którego wyniki należy przekazać Dyrekcji Generalnej ds. 

Konkurencji Komisji Europejskiej. 

12. Ochrona danych 

 Odpowiedź na każde zaproszenie do składania wniosków wiąże się z rejestracją i 

przetwarzaniem danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i życiorys). Dane te 

są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i 

o swobodnym przepływie takich danych. O ile nie wskazano inaczej, pytania oraz inne 

wymagane dane osobowe są konieczne do oceny wniosku, zgodnie ze specyfikacją zawartą 

w zaproszeniu do składania wniosków i będą one przetwarzane wyłącznie w tym celu przez 

pełniącą funkcję administratora danych Dyrekcję Kancelaria i Zasoby Dyrekcji Generalnej 

ds. Konkurencji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

można znaleźć na stronie dotyczącej oświadczenia o ochronie prywatności: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.  

 Dane osobowe mogą być rejestrowane przez księgowego Komisji albo wyłącznie w bazie 

danych systemu wczesnego ostrzegania (EWS), albo zarówno w EWS, jak i w centralnej 

bazie danych o wykluczeniach (CED), jeśli beneficjent znajduje się w jednej z sytuacji 

wymienionych w:  

 - decyzji Komisji 2008/969 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie systemu wczesnego 

ostrzegania (dodatkowe informacje można uzyskać na stronie dotyczącej oświadczenia o 

ochronie prywatności: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cf

m) lub 

- rozporządzeniu Komisji nr 2008/1302 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie centralnej bazy 

danych o wykluczeniach (dodatkowe informacje można uzyskać na stronie dotyczącej 

oświadczenia o ochronie prywatności 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm).  

13. Wnoszenie skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 

 Na dowolnym etapie administracyjnego rozpatrywania dokumentacji wniosku o dotację, 

gdy zainteresowane osoby fizyczne lub podmioty uznają, że doszło do niewłaściwego 

administrowania, to niezależnie od wykorzystania innych środków odwoławczych mogą 

one wnieść skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z art. 228 ust. 

1 TFUE oraz warunkami określonymi w decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 

1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji 

Rzecznika Praw Obywatelskich, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym L 113 z dnia 4 

maja 1994 r. 

 


