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1. Wprowadzenie 

Celem niniejszego przewodnika jest wsparcie wnioskodawców w sporządzeniu skutecznego wniosku 

dotyczącego projektu oraz udzielenie im pomocy w zrozumieniu zasad administracyjnych i finansowych 

regulujących program szkolenia sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji UE prowadzony przez 

Komisję. 

Przewodnik ma także na celu wyjaśnienie szczegółów dotyczących procesu składania wniosków oraz 

dostarczenie wskazówek na temat sposobu wypełnienia formularza wniosku o przyznanie dotacji i 

odpowiednich załączników wymienionych w zaproszeniu do składania wniosków. 

W związku z powyższym zachęca się wnioskodawców do dokładnego zapoznania się z niniejszym 

przewodnikiem przed rozpoczęciem przygotowywania wniosku. 

2. Ogólne zasady regulujące przyznawanie dotacji na projekty 

2.1. Kto może złożyć wniosek?  

Komisja wspiera projekty, które wniosą wartość dodaną na szczeblu europejskim (zob. również pkt 2.1 

zaproszenia do składania wniosków). Przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji wnioskodawcy 

powinni rozważyć, czy krajowe lub regionalne źródła finansowania byłyby bardziej odpowiednie dla ich 

projektów niż finansowanie unijne. 

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 1382/2013: 

 

„1. Program jest otwarty dla wszystkich organów i podmiotów mających siedzibę w: 

a) państwach członkowskich; 

b) państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących stronami porozumienia o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z tym porozumieniem; 

c) państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących oraz państwach przystępujących do Unii, 

zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami uczestnictwa tych państw w programach Unii określonymi w odpowiednich 

umowach ramowych oraz decyzjach Rady Stowarzyszenia lub podobnych umowach. 

2. Organy i podmioty nastawione na osiąganie zysku mają dostęp do Programu wyłącznie w powiązaniu z 

organizacjami nienastawionymi na zysk lub organizacjami publicznymi. 

3. Organy i podmioty mające siedzibę w państwach trzecich innych niż państwa uczestniczące w Programie zgodnie z 

ust. 1 lit. b) i c), zwłaszcza w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa, mogą na własny koszt zostać włączone 

w działania w ramach Programu, jeśli służy to celom tych działań. 

4. Komisja może współpracować z organizacjami międzynarodowymi na warunkach określonych w odpowiednim 

rocznym programie prac. Program jest otwarty dla organizacji międzynarodowych działających w dziedzinach, 

których on dotyczy, zgodnie z rozporządzeniem finansowym i odpowiednimi rocznymi programami prac”. 

2.2. Wnioskodawca 

Wnioskodawca lub „promotor” może podjąć decyzję o utworzeniu zespołu partnerów. W zależności od 

stopnia zaangażowania tych partnerów zostaną oni sklasyfikowani jako współbeneficjenci lub partnerzy 

stowarzyszeni. 

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za zaplanowanie i opracowanie projektu oraz za złożenie wniosku. 
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Ponadto wnioskodawca będzie odpowiedzialny za ogólne zarządzanie projektem, koordynowanie zadań, 

współpracę z Komisją i zarządzanie budżetem. Wnioskodawca będzie jedynym punktem kontaktowym dla 

Komisji i będzie odpowiedzialny za całość komunikacji pomiędzy Komisją i wszystkimi partnerami 

biorącymi udział w projekcie. 

Wnioskodawca będzie działał w charakterze koordynatora oraz, jeżeli zostanie wybrany, stanie się 

beneficjentem i podpisze umowę w sprawie przyznania dotacji. Tym samym przyjmuje on 

odpowiedzialność prawną i finansową za realizację projektu zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie 

przyznania dotacji. 

W przypadku umowy w sprawie przyznania dotacji z wieloma beneficjentami wszyscy beneficjenci muszą 

podpisać umowę w sprawie przyznania dotacji albo jeden z beneficjentów musi podpisać umowę w 

sprawie przyznania dotacji w imieniu wszystkich współbeneficjentów. Podpisanie umowy przez jednego 

beneficjenta będzie możliwe dopiero po otrzymaniu od współbeneficjentów wszystkich niezbędnych 

pełnomocnictw. Określa się to mianem udzielenia „pełnomocnictwa”. Całkowita kwota dotacji zostanie 

przekazana na konto wyznaczonego do tego celu beneficjenta, który będzie odpowiedzialny za 

przydzielenie funduszy partnerom biorącym udział w projekcie. 

Wnioskodawca będzie także odpowiedzialny za całą sprawozdawczość związaną z projektem w trakcie 

jego trwania i przygotuje ostateczne sprawozdanie finansowe i sprawozdania wymagane przez Komisję, 

chyba że powierzy zarządzanie finansowe innej organizacji działającej w charakterze koordynatora. 

W celu zapoznania się ze szczegółowymi kryteriami kwalifikowalności wnioskodawców prosimy 

zapoznać się z treścią zaproszenia. 

2.3. Partnerzy i inne zaangażowane organizacje 

2.3.1. Współbeneficjenci 

W chwili składania wniosku współbeneficjenci muszą być zarejestrowani zgodnie z prawem w kraju 

kwalifikującym się do finansowania. 

Współbeneficjentami są organizacje i instytucje, które we współpracy z wnioskodawcą w charakterze 

koordynatora pomagają w projektowaniu i wdrażaniu działań związanych z projektem, dzieląc między 

sobą odpowiednie zadania i finansując je. Wnioskodawca i wszyscy współbeneficjenci będą stronami 

umowy w sprawie przyznania dotacji z wieloma beneficjentami i ponoszą wspólną odpowiedzialność 

prawną i finansową za należyte i terminowe wdrażanie projektu. Koszty poniesione przez 

współbeneficjenta stanowią koszty kwalifikowalne do celów finansowania (zob. pkt 5) w taki sam sposób, 

jak te poniesione przez wnioskodawcę. 

Niemniej jednak wnioskodawca zawsze będzie stanowił jedyny punkt kontaktu dla Komisji oraz jest 

odpowiedzialny za sprawozdawczość wymaganą przez Komisję. 

Aby udowodnić swoje zaangażowanie w projekt, współbeneficjenci muszą podpisać list intencyjny w 

chwili składania wniosku. Współbeneficjenci muszą wypełnić i podpisać odpowiedni formularz w pakiecie 

zgłoszeniowym (formularz deklaracji partnera). Współbeneficjenci mogą także podpisać pełnomocnictwo 

uprawniające wnioskodawcę do zawarcia umowy w sprawie przyznania dotacji z Komisją i do 

otrzymywania płatności w ramach dotacji, jeżeli program zostanie wybrany. Umowę w sprawie przyznania 

dotacji mogą ewentualnie podpisać wszyscy współbeneficjenci, ale tylko jeden z nich będzie mógł 
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otrzymywać płatności od Komisji. 

 

Wszyscy współbeneficjenci ponoszą łączną i solidarną odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z 

postanowieniami umowy w sprawie przyznania dotacji. Przedmiotowa wspólna prawna i finansowa 

odpowiedzialność za projekt oznacza także, że organizacje takie będą musiały uzgodnić warunki 

współpracy między sobą. Zazwyczaj dokonuje się tego w formie umowy o partnerstwie dotyczącej 

konkretnego projektu. Komisja nie ingeruje w umowę o partnerstwie ani nie jest jej stroną. Chociaż 

Komisja respektuje różne style zarządzania organizacji, podkreśla, że postanowienia takiej umowy nie 

mogą być dyskryminujące i muszą być zgodne zarówno z krajowymi wymogami prawnymi, jak i umową 

w sprawie przyznania dotacji regulującą dany projekt. Należy zauważyć, że w przypadku rozbieżności 

umowa w sprawie przyznania dotacji jest nadrzędna wobec jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy 

członkami partnerstwa. 

 

UWAGA: Ponieważ wszyscy współbeneficjenci ponoszą wspólną odpowiedzialność prawną i finansową, 

niektóre załączniki zawarte w formularzu wniosku muszą być dostarczone również przez każdego ze 

współbeneficjentów. Szczegóły dotyczące załączników można znaleźć w liście kontrolnej dla 

wnioskodawców. 

2.3.2. Partnerzy stowarzyszeni 

Osoby trzecie, które nie spełniają kryteriów dotyczących wnioskodawcy lub organizacji 

współbeneficjentów albo nie będą ponosiły kosztów, mogą uczestniczyć w projekcie w charakterze 

partnerów stowarzyszonych. 

Partnerami stowarzyszonymi mogą być na przykład organizacje z krajów, które nie kwalifikują się do 

finansowania, lecz których udział w projekcie jest uzasadniony, lub po prostu organizacje, które będą 

realizowały działania bezpośrednio związane z projektem bez następstw finansowych (np. będą wspierać 

wnioskodawcę, zapewniając kontakty lub nieodpłatnie udostępniając swoje lokale). 

Jeżeli ich udział w projekcie wiąże się z pewnymi kosztami (np. podróży i utrzymania), koszty te musi 

ponieść wnioskodawca lub współbeneficjent. 

Partnerzy stowarzyszeni mogą wnieść wkład finansowy na potrzeby projektu. Wysokość wkładu musi być 

określona we wniosku
1
. 

Partnerzy stowarzyszeni muszą podpisać list intencyjny w momencie składania wniosku. Jeżeli partner 

stowarzyszony pragnie współfinansować projekt, wysokość takiego wkładu finansowego powinna być 

wskazana w liście intencyjnym i odzwierciedlona w planowanym budżecie. 

Wnioskodawca i współbeneficjenci są odpowiedzialni za działania partnerów stowarzyszonych, ponieważ 

ich zaangażowane stanowi część proponowanego projektu oraz, w późniejszym okresie, element 

warunków umowy w sprawie przyznania dotacji. 

                                                 
1
 Kwota ta może ulec zmianie w trakcie trwania projektu, lecz ewentualny wzrost/spadek będzie miał także 

wpływ na całkowity wkład Komisji Europejskiej. 
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2.4. Jakiego rodzaju projekty mogą być finansowane przez Komisję? 

Każdego roku w następstwie zaproszenia do składania wniosków Komisja finansuje znaczną liczbę 

projektów. W ramach programu szkolenia sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji UE 

sfinansowane zostaną projekty, które realizują cele i są zgodne z priorytetami określonymi w zaproszeniu 

do składania wniosków. Dlatego też ważne jest bardzo dokładnie zapoznanie się ze szczegółami 

zaproszenia w celu ustalenia obszarów zainteresowania Komisji. 

Do każdego projektu można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie dotacji i powinien to zrobić 

wnioskodawca. Każda organizacja może złożyć wnioski dotyczące wielu projektów, które Komisja oceni 

oddzielnie. Organizacje mogą bez ograniczeń występować w charakterze partnerów lub wnioskodawców 

przy więcej niż jednym projekcie, dla którego złożono wniosek o finansowanie w ramach tego samego 

zaproszenia. 

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca i wszelkie organizacje partnerskie powinny zapoznać się z 

wykonaną pracą i obecnym stanem wiedzy w danym obszarze w celu stworzenia projektu, który jest 

innowacyjny i wnosi wartość dodaną. Projekty, które są jedynie powtórzeniem poprzednich projektów i nie 

uwzględniają istniejącej wiedzy, zdobędą mało punktów w ocenie Komisji. 

Dotacje mogą być udzielane w celu wsparcia środków podejmowanych przez organy, tak aby 

wesprzeć współpracę sądową lub zapewnić szkolenia dla sędziów krajowych w zakresie unijnego 

prawa konkurencji oraz zachęcić do współpracy między nimi, w tym między innymi do: 

 organizacji konferencji, seminariów, sympozjów lub spotkań dotyczących unijnego prawa 

konkurencji dla sędziów krajowych; 

 krótkoterminowych lub długoterminowych szkoleń w zakresie unijnego prawa konkurencji 

stanowiące element programów nauczania (wstępnych lub zaawansowanych) dla sędziów 

krajowych lub personelu prawnego; 

 programów wymiany wśród sędziów różnych narodowości 

  współpracy, w tym w zakresie tworzenia lub konserwacji sieci lub baz danych, między 

organami sądowymi lub innymi organizacjami publicznymi lub prywatnymi 

odpowiedzialnymi za wspieranie i monitorowanie prawidłowego stosowania unijnego 

prawa konkurencji przez sędziów krajowych. 

DOTYCZY ZAPROSZEŃ NA LATA 2014–2020 

 

3. Finansowe aspekty finansowania przez Komisję 

3.1. Zasady finansowe regulujące dotacje 

Finansowanie projektów opiera się na zasadzie współfinansowania. Dotacje przyznane w ramach programu 

nie mogą pokrywać całości kosztów związanych z projektem. 
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Wkład finansowy UE nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (zob. 
pkt. 5). 
 

Co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych musi zatem pokryć wnioskodawca lub 

współbeneficjenci i partnerzy stowarzyszeni. Źródłem tego wkładu nie może być budżet UE. 

Kwota współfinansowania musi być wskazana w formularzu wniosku o przyznanie dotacji i we wszystkich 

odpowiednich załącznikach (formularzu budżetu, liście lub listach intencyjnych itp.). Fundusze, które 

wniesie wnioskodawca, muszą znaleźć się na koncie bankowym wnioskodawcy oraz wszelkie fundusze 

obiecane przez współbeneficjenta lub partnera stowarzyszonego muszą być uwarunkowane otrzymaniem 

dotacji od Komisji. Jeżeli występują jakiekolwiek dodatkowe warunki, wkład będzie uznany za 

niezabezpieczony. W przypadku współfinansowania przez organy publiczne dopuszcza się jednak 

dodatkowy warunek polegający na zapewnieniu zgodności z odpowiednimi krajowymi przepisami. 

Wkłady niepieniężne można wpisać w określonym punkcie formularza budżetu, ale nie uznaje się ich za 

„koszty kwalifikowalne” do celów finansowania i nie są uznawane za współfinansowanie, chyba że należą 

do kategorii, o której mowa w motywie 7 rozporządzenia nr 1382/2013. Motyw ten stanowi, że: „Unia 

powinna ułatwiać szkolenia na temat wdrażania prawa Unii, uznając wynagrodzenia uczestniczących 

pracowników wymiaru sprawiedliwości wypłacane przez państwa członkowskie za koszty kwalifikowalne 

lub współfinansowanie w formie wkładu rzeczowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (1) (zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”)”
2
. 

Jeżeli kwota przyznana przez Komisję jest niższa niż kwota wnioskowana przez wnioskodawcę, zadaniem 

wnioskodawcy jest znalezienie dodatkowej wymaganej kwoty lub zmniejszenie całkowitego kosztu 

projektu. 

Komisja przyznaje dotacje wyłącznie na cele niekomercyjne i projekty bezwzględnie nie mogą być 

nastawione na osiągnięcie zysku. Wszelkie zyski zostaną odliczone od ostatecznej kwoty wypłaconej przez 

Komisję Europejską. Dotacje o wartości równej 60 000 EUR lub niższej są jednak wyłączone z zasady 

nieosiągania zysku. 

Pakiet zgłoszeniowy powinien zawierać prognozę budżetu w euro, w której zachowana jest równowaga 

przychodów i wydatków. 

 

Koszty założone w budżecie nie powinny zawierać VAT, chyba że organizacja, która poniesie koszty, nie 

może odzyskać VAT zapłaconego od kosztów towarów i usług wykazanych w ramach projektu. VAT 

zapłacony przez organ publiczny kwalifikuje się do finansowania, jeżeli działanie wykracza poza zakres 

normalnej działalności organu publicznego. 

 

Co do zasady, wybrane projekty rozpoczną się po podpisaniu umowy w sprawie przyznania dotacji przez 

obie strony. Do finansowania kwalifikują się jedynie wydatki od daty rozpoczęcia projektu. Wszelkie 

koszty poniesione przed taką datą nie są kwalifikowalne. 

Komisja nie może zwrócić żadnych kosztów, które poniesiono w niekwalifikujących się krajach. W celu 

uzyskania informacji na temat tego, które kraje są kwalifikującymi się krajami, należy zapoznać się z 

zaproszeniem. 

                                                 
2 Dotyczy jedynie zaproszeń publikowanych począwszy od 2014 r. 
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Szczegółowe zasady kwalifikowalności kosztów można znaleźć w pkt 5 niniejszego przewodnika. 

 

3.2. Procedury płatności 

Finansowanie jest zasadniczo wypłacane w dwóch ratach: 

- możliwe jest wypłacenie płatności zaliczkowej w wysokości do 50% kwoty dotacji. W stosownych 

przypadkach zostanie ona wypłacona po podpisaniu umowy w sprawie przyznania dotacji przez obie 

strony w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od otrzymania przez Komisję wniosku o płatność 

zaliczkową
3
. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem tego terminu, wnioskodawca jest 

uprawniony do otrzymania odsetek, które oblicza się i generuje automatycznie jako oddzielną 

płatność; 

- w formie płatności końcowej, tj. płatności pozostałej kwoty przyznanej dotacji. Kwota ta zostanie 

wypłacona po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Komisję zarówno sprawozdania końcowego
4
, jak i 

wniosku o płatność końcową
5
. 

Należy jednak zauważyć, że Komisja w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka może: 

- obniżyć wartość procentową zaliczki; 
- wprowadzić płatność okresową; lub 

- zażądać od wnioskodawcy dodatkowych gwarancji finansowych na pokrycie kwoty płatności 

zaliczkowych do czasu uruchomienia płatności końcowej. 

W stosownych przypadkach wspomniane warunki dodatkowe zostaną przekazane wnioskodawcy wraz z 

powiadomieniem o przyznaniu dotacji, a także określone w umowie w sprawie przyznania dotacji. 

W żadnym przypadku końcowa kwota dotacji nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wskazanej w 

umowie w sprawie przyznania dotacji. 

W chwili płatności salda dotacji końcowa kwota będzie proporcjonalna do kwalifikowalnych kosztów 

projektu i zostanie zmniejszona, gdy całkowite koszty kwalifikowalne okażą się niższe niż całkowite 

koszty szacowane. 

Komisja może także zmniejszyć końcową kwotę dotacji w celu zapewnienia, aby całkowity dochód z 

projektu nie przewyższył całkowitych kosztów projektu. 

Komisja Europejska wypłaci kwoty należne tytułem płatności końcowej w ciągu sześćdziesięciu dni 

kalendarzowych od otrzymania kompletnego sprawozdania końcowego i wniosku o płatność końcową. 

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem tego terminu, wnioskodawcy będą uprawnieni do 

otrzymania odsetek. Ma to zastosowanie wyłącznie do ważnych i kompletnych wniosków o płatność. 
 

                                                 
3 Wniosek o płatność zaliczkową musi być pismem przesłanym pocztą, opatrzonym datą i podpisem, zawierającym 

odniesienie do numeru umowy w sprawie przyznania dotacji i numeru HT. Musi zawierać wyraźny wniosek o płatność 

zaliczkową i określać całkowitą wnioskowaną kwotę wyrażoną w euro. 
4 Sprawozdanie końcowe będzie kompletne, gdy spełni wszystkie wymogi określone w załącznikach do umowy w sprawie 

przyznania dotacji. 
5 Wniosek o płatność zaliczkową musi być pismem przesłanym pocztą, opatrzonym datą i podpisem, zawierającym 

odniesienie do numeru umowy w sprawie przyznania dotacji i numeru HT. Musi zawierać wyraźny wniosek o płatność 

zaliczkową i określać całkowitą wnioskowaną kwotę wyrażoną w euro. 
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4. Jak przygotować wniosek? 
 

4.1. Tryb składania wniosku i język 

Wnioski muszą być składane na standardowym formularzu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami 

wymienionymi w części F formularza zgłoszeniowego. 

Wszystkie dokumenty potwierdzające muszą być jasno uporządkowane i ponumerowane z 

wykorzystaniem stron tytułowych załączników zawartych w pakiecie zgłoszeniowym. 

Formularze można pobrać z następującej strony internetowej: 

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

Wnioski należy składać na piśmie i przesyłać je pocztą. Żadna inna forma złożenia nie zostanie 

zaakceptowana. Wnioski lub załączniki przesłane pocztą elektroniczną lub faksem nie będą 

akceptowane.  

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków można przesyłać pocztą elektroniczną 

na adres COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu 

Wnioski muszą być kompletne (obejmować wszystkie dokumenty określone w załączniku „Lista 

kontrolna dla wnioskodawców” w pakiecie zgłoszeniowym), podpisane i opatrzone datą. Należy 

złożyć dwa egzemplarze (podpisaną kopię w wersji papierowej i jedną kopię w formie elektronicznej – 

nośnik USB lub CD) pocztą lub przesyłką kurierską albo dostarczone osobiście (decyduje data 

stempla pocztowego lub potwierdzenia otrzymania przesyłki kurierskiej). Wnioski lub załączniki 

przesłane pocztą elektroniczną lub faksem nie będą akceptowane. 

Formularz musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiązań prawnych w 

imieniu wnioskodawcy.  

Wniosek i wszystkie załączniki można składać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej, 

chociaż preferowany jest język angielski. Jeżeli wnioski są składane w języku innym niż angielski, 

należy dodać streszczenie w języku angielskim (część B.2 formularza wniosku). 

4.2. Pakiet zgłoszeniowy 
Pakiet zgłoszeniowy składa się z formularza wniosku (A – F) i załączników (1–14). 

4.3. Formularz wniosku 
Formularz wniosku jest dokumentem programu Microsoft Word (.doc), w którym należy zawrzeć 

najważniejsze informacje dotyczące wnioskodawcy, projektu i ewentualnego odpowiedniego 

partnerstwa lub partnerstw. 

Na początku formularza wniosku znajduje się tytuł projektu i niewielkie pole zarezerwowane dla 

potwierdzenia otrzymania wniosku przez Komisję Europejską.  

Zaleca się dokładne przeczytanie wniosku i załączników. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu


Przewodnik dla wnioskodawców – zaproszenie do składania wniosków 

- 10 - 

 

 

4.3.1. Wnioskodawca – część A 

Prosimy o podanie danych dotyczących wnioskodawcy (zob. pkt 2.2.). 

Wszystkie powiadomienia/pisma związane z projektem będą adresowane do osoby, której imię i nazwisko 

podano jako „osobę wyznaczoną do kontaktów”, a wskazane w tym miejscu dane kontaktowe tej osoby 

zostaną także wpisane do umowy w sprawie przyznania dotacji. Należy zaznaczyć, że ze względów 

praktycznych Komisja zachęca, aby wszelka komunikacja między Komisją a osobą wyznaczoną do 

kontaktów odbywała się w języku angielskim. Adres do kontaktów może różnić się od oficjalnego adresu 

wnioskodawcy. 

Prosimy o wskazanie imienia i nazwiska oraz pozycji zajmowanej przez osobę składającą podpis w 

imieniu organizacji i złożenie przez tę osobę podpisu oraz opatrzenie dokumentu datą i pieczęcią. Osoba 

ta powinna być uprawniona do podejmowania zobowiązań finansowych i prawnych w imieniu 

wnioskodawcy. Należy zauważyć, że Komisja może zażądać przedłożenia kopii wspomnianego 

upoważnienia. 

Jeżeli po rozpatrzeniu wniosku zostanie przyznana dotacja, Komisja przygotuje umowę w sprawie 

przyznania dotacji do podpisania przez osobę określoną w niniejszej sekcji, chyba że zostanie wskazane 

inaczej. 

W przypadku gdy wnioskodawca przekazuje zarządzanie finansami innej organizacji, prosimy o 

dostarczenie informacji na temat organizacji koordynującej (zob. pkt 2.2.). 

4.3.2. Zarys projektu – część B 

4.3.2.1. Informacje ogólne – część B.1 

Ta część stanowi główny opis działań, które zostaną podjęte w ramach projektu. Dokument ten zapewni 

Komisji szczegółowe informacje na temat projektu, takie jak tytuł projektu, proponowane działania, cele, 

priorytety, liczba partnerów, okres realizacji itp., i będzie stanowił główną podstawę oceny Państwa 

wniosku. 

Projekt powinien mieć szczegółowy tytuł odzwierciedlający proponowane działania. Tytuł projektu nie 

powinien zawierać nazwy programu, w ramach którego przyzwana jest dotacja. 

Pełny tytuł projektu należy wskazać w polu „tytuł”. Skróconą formę tytułu można zawrzeć w polu „tytuł 

skrócony/akronim”. 

Informacje należy przedstawiać w sposób jak najbardziej szczegółowy i dokładny oraz nie należy załączać 

informacji, które są nieistotne, na przykład na temat poprzednich projektów, zwykłej działalności 

organizacji i innych informacji, które nie są bezpośrednio związane z wnioskiem. 

Należy pamiętać, aby w tym miejscu wyraźnie wskazać liczbę i narodowości (w razie potrzeby podając 

dane szacunkowe) partnerów, uczestników i prelegentów. Liczby te będą stanowiły punkt odniesienia na 

potrzeby każdego następnego etapu tego procesu, w tym sprawdzenia wniosku w celu upewnienia się o 

jego kwalifikowalności, oceny wniosku przez eksperta oraz, w stosownych przypadkach, oceny na koniec 

trwania projektu w celu sprawdzenia, czy projekt osiągnął wyznaczone cele. 
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Okres realizacji projektów nie może być dłuższy niż dwa lata (24 miesiące). Planując projekt, należy 

wziąć ten fakt pod uwagę i odpowiednio zaplanować swoje działania. 

Należy wskazać planowaną datę rozpoczęcia proponowanego projektu. Do celów planowania należy 

zwrócić uwagę, że ocena wniosków zajmuje około trzech miesięcy od momentu upływu terminu składania 

wniosków. Zazwyczaj umowy w sprawie przyznania dotacji podpisuje się po 6-9 miesiącach od upływu 

terminu zaproszenia, zatem należy uwzględnić to przy planowaniu działań. 

WAŻNE: w przypadku złożenia wniosku w sprawie projektu, który rozpocznie się lub zakończy się przed 

upływem terminu składania wniosków, wniosek zostanie odrzucony, ponieważ dofinansowania unijnego 

nie można przyznać wstecznie. 

Kwoty wskazane w tej sekcji powinny być identyczne z kwotami wskazanymi w planowanym budżecie – 

załącznik 3 formularza wniosku – sugeruje się zatem wypełnienie tych pól dopiero po opracowaniu 

prognozy budżetu. 

4.3.2.2. Podsumowanie – część B.2 

Podsumowanie musi zapewnić czytelnikowi wyraźne informacje (kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego) na 

temat celów wniosku oraz tego, w jaki sposób wniosek spełnia cele zaproszenia do składania wniosków, w 

ramach którego został złożony. Musi także określać treści i działania, które zostaną przeprowadzone, aby 

osiągnąć te cele. Ponadto wnioskodawca powinien wskazać, dlaczego projekt jest innowacyjny oraz w jaki 

sposób projekt będzie opierał się na istniejącej wiedzy i stworzy wartość dodaną na szczeblu europejskim. 

Należy pamiętać, że eksperci oceniający wniosek nie wiedzą, kim jest wnioskodawca, czym zajmował się 

w przeszłości i jaka jest specyficzna sytuacja kraju wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na 

szkolenie sędziów. Należy to uzasadnić w sposób jasny i wyczerpujący, podkreślając specyfikę wniosku. 

Należy zauważyć, że inne kluczowe elementy, w tym oczekiwane wyniki, strategie marketingowe itp., 

określa się w sekcji C, należy zatem unikać powtarzania tych informacji. Przedmiotowa sekcja oraz sekcja 

C będą stanowiły „wizytówkę” projektu, a jeżeli projekt otrzyma dotację, będzie ona służyła do 

publikacji/rozpowszechniania. 

Podsumowanie nie może być dłuższe niż jedna strona i musi być sporządzone w języku angielskim. 

Należy dołączyć życiorysy (załącznik 9), które zostaną wykorzystane podczas oceny wniosku w celu 

sprawdzenia, czy wniosek spełnia kryteria wyboru na podstawie oceny zdolności operacyjnej i kwalifikacji 

zawodowych w ramach projektu. Należy dołączyć aktualne życiorysy najważniejszych członków 

personelu, w tym koordynatora/zarządcy operacyjnego projektu, osoby odpowiedzialnej za zarządzanie 

finansowe i głównych ekspertów. 

Komisja zdecydowanie zachęca do przedstawienia życiorysu w formacie Europass CV, chociaż organizacje 

mogą przekazać życiorysy w dowolnym formacie. Każdy życiorys powinien być na tyle szczegółowy, aby 

umożliwić Komisji ocenę, czy dana osoba posiada kwalifikacje wymagane na proponowanym stanowisku i 

wystarczające doświadczenie w danym obszarze lub na danym stanowisku. 

 

Formularz Europass CV można pobrać z następującej strony internetowej: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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4.3.2.3. Inne projekty związane bezpośrednio z niniejszym wnioskiem – część B.3 

Należy wymienić dotacje unijne (zarówno dotacje na działalność, jak i na projekty) oraz zamówienia 

otrzymane przez wnioskodawcę, współbeneficjentów i wszelkie organizacje partnerów 

stowarzyszonych z ostatnich trzech lat. 

Należy wskazać rolę Państwa organizacji w tych projektach (czy występowali Państwo w charakterze 

wnioskodawcy lub organizacji partnerskiej). 

Należy niezwłocznie powiadomić Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji o wszelkich dalszych wnioskach o 

dofinansowanie złożonych do innych instytucji lub agencji unijnych lub o wszelkim dofinansowaniu 

przyznanym przez inne instytucje lub agencje unijne po złożeniu danego wniosku. 

4.3.3. Uzasadnienie, wpływ i wyniki projektu – część C 

4.3.3.1. Uzasadnienie wniosku – część C.1. 

W tej części należy wyjaśnić wymogi, cel i oczekiwany wpływ projektu oraz powód, dla którego ważne 

jest, aby Komisja wybrała Państwa wniosek. 

Należy także przedstawić strategię marketingową. (Na przykład w jaki sposób zamierzają Państwo 

przyciągnąć uczestników? Czy posiadają Państwo strategię metodyczną? Czy posiadają Państwo listy 

adresowe?) 

4.3.3.2. Wyniki i wpływ – część C.2. 

Należy wyszczególnić oczekiwane wyniki projektu, rezultaty i produkty oraz strategię ich 

rozpowszechniania. Strategię realizacji wyników należy zawrzeć w niniejszej części i można ją także podać 

w sekcji E (zob. pkt 4.3.5). Należy pamiętać, że podmioty oceniające będą korzystały z tej sekcji, aby 

ocenić, w jakim stopniu Państwa projekt spełnia kryteria przyznania dotacji związane z 

„rozpowszechnianiem wyników i trwałością”. Należy jasno i wyczerpująco określić szczegóły 

oczekiwanego rezultatu i jego trwałe efekty. 

4.3.4. Partnerzy – część D 

4.3.4.1. Przegląd partnerów – część D.1. 

W tej sekcji formularza wniosku należy przedstawić podstawowe informacje dotyczące wszystkich 

partnerów biorących udział w projekcie (w tym organizacji wnioskodawcy i współbeneficjentów). Wykaz 

partnerów należy także zawrzeć w formularzu planu finansowego i szczegółowego planowanego budżetu 

(zob. załącznik 3 pakietu zgłoszeniowego). 

4.3.4.1. Cechy szczególne partnerstwa – część D.2. 

Należy podać dodatkowe informacje dotyczące organizacji partnerskich i ich roli w projekcie (kim jest 

każda organizacja i czym się zajmuje). Należy zapewnić, aby organizacje były wymienione w takiej samej 

kolejności jak w tabeli D.1 

4.3.5. Organizacja projektu i zarządzanie nim – część E 



Przewodnik dla wnioskodawców – zaproszenie do składania wniosków 2014 

 

- 13 - 

 

 

4.3.5.1. Plan prac i harmonogram realizacji – część E.1. 

Ta część formularza wniosku o przyznanie dotacji ma umożliwić Państwu opisanie aspektów projektu, 

których nie można było szczegółowo ująć w części B, a które są ważne dla pomyślnej realizacji każdego 

etapu projektu lub prac. Należy opisać plan prac i podzielić go na etapy. 

Wnioskodawca powinien wskazać całkowity okres realizacji, liczbę wymaganych członków personelu i 

oczekiwane metody pracy
6
. Ponadto należy objaśnić strategię rozpowszechniania wyników i plan 

zapewnienia jakości projektu. 

Ostatnia część pozwoli podmiotom oceniającym Komisji oszacować, jakie są szanse na trwałość rezultatów 

(lub skutków) po wygaśnięciu umowy. 

Należy unikać ponownego opisywania projektu i skupić się na udzieleniu zwięzłej odpowiedzi na każde 

pytanie. 

4.3.6. Załączniki – część F 

Wszystkie wymagane załączniki są wymienione w części F formularza wniosku. Należy wypełnić i 

załączyć te pliki do formularza wniosku w ich oryginalnym formacie (dokumenty Excel i Word) w 

formacie elektronicznym lub w formie papierowej, gdy wymagana jest podpisana wersja oryginalna. 

ZAŁĄCZNIK 1. Lista kontrolna dla wnioskodawców 

Niniejsza lista kontrolna pomoże w uzupełnieniu pliku. Po przygotowaniu wniosku można wypełnić i 

podpisać niniejszą listę kontrolną w celu sprawdzenia, czy zawarto w nim wszystkie wymagane informacje. 

ZAŁĄCZNIK 2. Kopia elektroniczna kompletnego wniosku 

W celu ukończenia składania wniosku należy dołączyć elektroniczną kopię formularza wniosku o 

przyznanie dotacji ze wszystkimi uzupełnionymi załącznikami. Kopia elektroniczna musi odzwierciedlać 

oryginał (co oznacza, że dokumenty oryginalne, które należy opatrzeć pieczęcią, datą i podpisem, powinny 

spełniać te warunki w wersji elektronicznej). W celu zapewnienia kompletności wersji elektronicznej 

zdecydowanie zaleca się przygotowanie tej wersji dopiero po przygotowaniu kompletnego formularza 

wniosku wraz z załącznikami, które są gotowe do złożenia. 

 

ZAŁĄCZNIK 3. Plan finansowy i szczegółowy planowany budżet 

 
W tej sekcji formularza wniosku o przyznanie dotacji należy określić prognozę budżetu projektu w podziale 
na kategorie kosztów i dochodów. 

Całkowita prognoza budżetu wskazana w tym miejscu powinna być taka sama jak w punkcie B.1 

niniejszego formularza wniosku (zarysie projektu). 

Wszystkie kwoty powinny być wyrażone w euro i podane z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. 

                                                 
6
 Praca w niepełnym/pełnym wymiarze godzin, zdalna/na miejscu, spotkania/warsztaty itd. 
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Plan finansowy i szczegółowy planowany budżet powinien zawierać szczegółowe i jasne informacje 

finansowe, które ułatwią ocenę wniosku. Dokument ten będzie analizowany łącznie z formularzem 

wniosku o przyznanie dotacji i innymi załącznikami, dlatego też należy pamiętać, że niespójności 

pomiędzy formularzami czy to w planowaniu działania (np. liczba lub miejsce spotkań itp.), czy w 

terminach użytych do opisania każdego działania, zostaną ocenione na niekorzyść wniosku. 

Plan finansowy i szczegółowy planowany budżet jest to dokument Excel, który ma być wykorzystywany w 

trakcie całego okresu realizacji projektu (w tym na etapach składania wniosku, oceny i wyboru oraz do 

celów przygotowania przez Państwa sprawozdania końcowego). Aby ułatwić dokonywanie korekt, należy 

pamiętać o włączeniu do elektronicznej kopii wniosku arkusza Excel (a nie jego skanu). 

 
Arkusz taki powinien obejmować wszystkie szczegółowe koszty niezbędne do wdrożenia projektu. 

Powinien także zawierać wszystkie źródła dochodów z projektu (fundusze), zarówno kwoty wniesione 

przez beneficjentów (wnioskodawca i współbeneficjenci), jak i fundusze wniesione przez każdą inną osobę 

trzecią (podmioty współfinansujące i partnerzy stowarzyszeni). 

 
Plan finansowy i szczegółowy planowany budżet składa się z 15 arkuszy. 

 plan finansowy (podsumowanie planowanego budżetu); 

 część A.a) – personel z podziałem na kategorie; 

 część A.b) – koszty podróży i zakwaterowania dla personelu zaangażowanego w działanie; 

 część A.c) – koszty podróży i zakwaterowania dla prelegentów; podróż i zakwaterowanie dla 
uczestników; 

 część A.d) – koszty wyżywienia/poczęstunku dla personelu zaangażowanego w działanie oraz dla 
uczestników, prelegentów i tłumaczy ustnych; 

 część A.e) – wynagrodzenie dla tłumaczy ustnych; 

 część A.f) – koszty sprzętu, gruntu i nieruchomości; 

 część A.g) – koszt materiałów eksploatacyjnych i zaopatrzenia; 

 część A.h) – koszt publikacji i sprawozdań; 

 część A.i) – inne koszty bezpośrednie; 

 część A.j.) – ogólne koszty związane z działaniem; 

 wkłady niepieniężne; 

 tabela dochodów (inne wkłady); 

 podpis; 

 kategoria personelu. 

 

Planowany budżet zostanie przyjęty wyłącznie, jeśli: 

 zastosowano standardowy wzór; 

 arkusze wypełniono, podając szczegółowy podział szacowanych wydatków związanych z 

projektem w euro. 
 

ZAŁĄCZNIK 4. Arkusz identyfikacji finansowej 

 
Należy przedstawić szczegóły dotyczące rachunku bankowego, który powinien być używany do celów 
niniejszego projektu, jeżeli zostanie on wybrany, i wypełnić wszystkie odpowiednie pola: 
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 nazwa prawna beneficjenta, który będzie koordynował projekt (informacja ta powinna pokrywać się z 

informacją podaną w części A formularza wniosku); 

 adres urzędowy organizacji wnioskodawcy, która będzie koordynowała projekt; 

 dane dotyczące rachunku bankowego beneficjenta lub współbeneficjenta wyznaczonego do 

otrzymywania płatności (zwykle wnioskodawcy) w przypadku umowy w sprawie przyznania dotacji z 

wieloma beneficjentami; 

 pieczęć banku wraz z datą LUB wyciąg z rachunku bankowego, na którym wyraźnie zaznaczono kod 

IBAN, kod BIC i nazwę banku. 

 

  ZAŁĄCZNIK 5. Formularz podmiotu prawnego 

 

Należy pamiętać o przedstawieniu następujących informacji w odniesieniu wnioskodawcy i każdego 

ewentualnego współbeneficjenta, korzystając z oddzielnych formularzy dla każdego z nich. Nie jest to 

konieczne w przypadku partnerów stowarzyszonych. Informacje te powinny obejmować: 

 nazwę prawną wnioskodawcy (informacja ta powinna pokrywać się z informacją podaną w części A 

formularza wniosku) lub współbeneficjenta; 

 adresu urzędowego beneficjenta/współbeneficjenta. 

 

ZAŁĄCZNIK 6. Oświadczenie wnioskodawcy (kryteria wykluczenia i brak konfliktu 

interesów) 

 

Wnioskodawcy są zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego kryteriów wykluczenia jedynie w 

przypadku, gdy wartość wnioskowanej dotacji jest równa 60 000 EUR lub wyższa. Oświadczenie powinno 

odzwierciedlać fakt, że wnioskodawcy posiadają stabilne źródła finansowania, które są wystarczające do 

utrzymania działalności w trakcie trwania projektu, oraz że wyrażają zgodę na pomoc w finansowaniu 

projektu. 

 

ZAŁĄCZNIK 7. Dowody potwierdzające status prawny 

 

Wymienione poniżej dokumenty są wymagane wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawcy i 

współbeneficjenta; nie są wymagane w odniesieniu do partnerów stowarzyszonych. Komisja zaakceptuje 

jedynie kopie dokumentów urzędowych. Dokumenty te są konieczne to zarejestrowania beneficjenta w 

systemie rachunkowości Komisji, lecz będą także używane w trakcie sprawdzania kwalifikowalności 

wnioskodawcy. 
 

Nie należy składać załącznika 7, jeżeli wnioskodawca jest organem rządowym (np. ministerstwem, 

lokalnym, krajowym lub federalnym organem rządowym, gminą lub innym organem publicznym) lub 

uniwersytetem. Podmioty te powinny być jednak przygotowane do przekazania odpowiedniej 

dokumentacji na wniosek Komisji. 
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W zależności od statusu prawnego organizacji wnioskodawcy wymagane dokumenty mogą obejmować: 

 

w przypadku organów prywatnych: 

1. umowa lub statut organizacji; 

2. dowód rejestracji organizacji w odpowiednim rejestrze: kopię dowolnego dokumentu 

urzędowego (np. Dziennika Urzędowego, krajowego rejestru przedsiębiorstw itp.) wskazującą 

oficjalną nazwę i adres siedziby statutowej (siedziby zarządu) organizacji i numer rejestracji 

wydany przez organy krajowe; 

3. kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru VAT (podatku od wartości dodanej) w stosownych 

przypadkach i jeżeli numer VAT nie widnieje na wyżej wymienionych dokumentach urzędowych; 

 

W przypadku organów publicznych: 

  1. kopię uchwały, ustawy, dekretu, decyzji lub dowolnego innego dokumentu urzędowego 

poświadczającego utworzenie organizacji; 

  2. statut organizacji, jeżeli ma zastosowanie; 

  3. jeżeli organizacja posiada numer VAT, kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru VAT. 

 

ZAŁĄCZNIK 8. Ocena zdolności finansowej 
 

Jeżeli całkowita wnioskowana kwota dotacji wynosi mniej niż 60 000 EUR, wnioskodawca musi 

jedynie złożyć oświadczenie o zdolności finansowej do realizacji projektu. 

 

Jeżeli całkowita wnioskowana kwota dotacji wynosi 60 000 EUR lub więcej, wnioskodawca musi 

dostarczać oficjalne roczne sprawozdanie finansowe (bilans lub rachunek zysków i strat) za 

ostatni zakończony rok w celu wykazania swojej zdolności finansowej. W przypadku nowo 

utworzonych organizacji można przedstawić biznesplan zamiast tych dokumentów. 

 

Nie należy składać załącznika 8, jeżeli wnioskodawca jest organem rządowym (np. 

ministerstwem, lokalnym, krajowym lub federalnym organem rządowym, gminą lub innym 

organem publicznym) lub uniwersytetem publicznym. 

 

ZAŁĄCZNIK 9. Ocena zdolności operacyjnej 

 

Należy przedstawić informacje na temat projektów ukończonych w przeszłości. Jeżeli informacje 

zostały już zawarte w części B.3 formularza wniosku o przyznanie dotacji, w tym załączniku 

można dołączyć dokumenty potwierdzające i wszelkie dodatkowe informacje. 

 

Jeżeli całkowita wnioskowana kwota dotacji wynosi mniej niż 60 000 EUR, należy jedynie złożyć 

oświadczenie o zdolności operacyjnej do realizacji projektu. 

 

ZAŁĄCZNIK 10. Siatki wynagrodzeń dla personelu 

 

Przedział wynagrodzeń dla personelu można dostarczyć na przykład w formie odcinków płacowych. 

Dzienne wynagrodzenie personelu nie powinno przekraczać maksymalnych kwalifikowalnych stawek 

dziennych dla kosztów personelu. 

 

ZAŁĄCZNIK 11. Formularz deklaracji partnera(-ów) 
 

W stosownych przypadkach należy przedstawić listy intencyjne od organizacji partnerskich 

potwierdzające ich udział w projekcie. Jeżeli Państwa organizacja lub organizacje partnerskie są 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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współbeneficjentami (2.3.1) i będą ponosiły koszty (określone w budżecie), należy również 

dołączyć kopie załączników 6 i 7. 

 

ZAŁĄCZNIK 12. Wyraźne zobowiązanie wnioskodawcy do przyjęcia 

odpowiedzialności za finansowanie 

 

W stosownych przypadkach należy dostarczyć wyraźne zobowiązanie do przyjęcia 

odpowiedzialności za finansowanie, jeżeli inne strony nie są w stanie tego zrobić. Dokument taki 

może mieć formę oświadczenia. 

 

ZAŁĄCZNIK 13. Zaświadczenie o rejestracji podmiotu jako podatnika VAT 

 

Należy przedstawić dokument urzędowy wskazujący Państwa numer VAT lub, w stosownych przypadkach, 

dowód zwolnienia z VAT. Od 2014 r. dokument ten należy przedstawić wyłącznie w charakterze 

dokumentu potwierdzającego do załącznika 5. 

 

 

 
5. Kwalifikowalność kosztów – jakiego rodzaju koszty będą 
akceptowane 
 
Koszty kwalifikują się do finansowania, jeżeli są faktycznie poniesione przez beneficjenta dotacji i 

spełniają wszystkie następujące kryteria: 

 są ponoszone w trakcie trwania projektu lub programu prac, z wyjątkiem kosztów związanych ze 

sprawozdaniami końcowymi i poświadczeniami z kontroli. 

Należy zauważyć, że okres kwalifikowalności kosztów rozpocznie się zgodnie z postanowieniami 

umowy w sprawie przyznania dotacji lub decyzji o przyznaniu dotacji. 

Jeżeli beneficjent jest w stanie wykazać potrzebę rozpoczęcia projektu przed podpisaniem umowy, 

wydatki mogą być zatwierdzone przed przyznaniem dotacji. W żadnym wypadku okres 

kwalifikowalności nie może rozpocząć się przed datą złożenia wniosku o przyznanie dotacji (zob. 

sekcja 4.3.2.1. powyżej); 

 są uwzględnione w prognozie budżetu (załącznik III) projektu lub programu prac; 

 są ponoszone w związku z projektem w sposób opisany w załączniku I i są niezbędne do jego 

realizacji; 

 można je zidentyfikować i zweryfikować, w szczególności są wykazane w księdze rachunkowej 

beneficjenta oraz ustalone zgodnie ze standardami rachunkowości mającymi zastosowanie w 

państwie, w którym beneficjent ma siedzibę, i zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi 

zwyczajowo przez beneficjenta; 

 spełniają wymogi mających zastosowanie przepisów podatkowych i socjalnych; 
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 są racjonalne, uzasadnione i zgodne z wymogami należytego zarządzania finansami, w 

szczególności tymi związanymi z oszczędnością i wydajnością. 

Procedury wewnętrzne beneficjenta w zakresie rachunkowości i audytu muszą zezwalać na bezpośrednie 

uzgadnianie kosztów i przychodów zadeklarowanych w związku z imprezą/projektem z odpowiednimi 

sprawozdaniami rachunkowymi i dokumentami potwierdzającymi. 

5.1. Kwalifikowalne koszty bezpośrednie 

Następujące koszty bezpośrednie są kwalifikowalne do finansowania, pod warunkiem że spełniają kryteria 

określone w pkt 5 powyżej. 

Kwalifikowalne koszty bezpośrednie projektu/programu prac to te koszty, które spełniają warunki 

kwalifikowalności określone powyżej, są możliwe do zidentyfikowania jako określone koszty bezpośrednio 

związane z realizacją projektu lub programu prac i które można zatem bezpośrednio z nim powiązać, takie 

jak: 

- koszty personelu zatrudnionego przez beneficjenta (na podstawie umowy lub równoważnego 

dokumentu powołującego) do pracy przy projekcie, obejmujące faktyczne wynagrodzenia oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia, 

pod warunkiem że koszty te odpowiadają polityce w zakresie wynagrodzeń zwyczajowo 

stosowanej przez beneficjenta; koszty te mogą obejmować także dodatkowe wynagrodzenia, w tym 

płatności na podstawie dodatkowych umów bez względu na charakter tych umów, pod warunkiem 

że są wypłacane konsekwentnie, zawsze ilekroć wymagana jest tego samego rodzaju praca lub 

wiedza specjalistyczna, niezależnie od wykorzystywanego źródła finansowania. 

Koszty osób fizycznych pracujących w ramach zawartej z beneficjentem umowy innej niż umowa 

o pracę mogą zostać uznane za koszty personelu, jak określono powyżej, pod warunkiem że 

spełniono następujące kryteria: 

(i) osoba fizyczna pracuje zgodnie z poleceniami beneficjenta oraz, o ile nie uzgodniono 

inaczej z beneficjentem, w pomieszczeniach beneficjenta; 

(ii) wynik pracy jest własnością beneficjenta; oraz 

(iii)  koszty nie różnią się znacząco od kosztów personelu wykonującego podobne zadania w 

ramach zawartej z beneficjentem umowy o pracę; 

- koszty personelu administracji krajowych w zakresie, w jakim są związane z kosztem działań, 

których dany organ sektora publicznego nie przeprowadziłby, gdyby nie podjęto realizacji 

przedmiotowego projektu; 

- koszty podróży i pobytu (związane ze spotkaniami, w tym w stosownych przypadkach spotkaniami 

inaugurującymi, konferencjami itp.), jeżeli koszty te odpowiadają zwyczajowym praktykom 

beneficjenta i nie przekraczają odpowiednich kosztów jednostkowych sugerowanych przez 

Komisję Europejską; 

- koszt amortyzacji sprzętu (nowego lub używanego): Komisja może uwzględnić jedynie część 

kosztów amortyzacji sprzętu odpowiadającą okresowi trwania imprezy/projektu i poziomowi 
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faktycznego wykorzystania na potrzeby projektu; koszty dzierżawy lub leasingu sprzętu lub innego 

mienia także są kwalifikowalne, pod warunkiem że koszty te nie przekraczają kosztów amortyzacji 

podobnego sprzętu lub mienia i są wyłączone z jakichkolwiek opłat za finansowanie. 

Na zasadzie odstępstwa w warunkach szczególnych (zob. wzór umowy w sprawie przyznania 

dotacji) można zezwolić na zwrot całkowitego kosztu zakupu sprzętu, jeżeli jest to uzasadnione 

charakterem projektu i kontekstem wykorzystania sprzętu lub mienia; 

- koszty materiałów eksploatacyjnych i zaopatrzenia, pod warunkiem że można je zidentyfikować i 

przypisać do projektu; 

- koszty wynikające bezpośrednio z wymogów dotyczących realizacji projektu (rozpowszechniania 

informacji, szczegółowej oceny projektu, tłumaczeń, powielania). 

Inne przepisy i informacje można znaleźć w art. II.19.2 wzoru umowy w sprawie przyznania dotacji. 

5.2. Kwalifikowalne koszty pośrednie (koszty ogólne) 

„Koszty pośrednie” projektu są to te koszty, które nie są konkretnymi kosztami bezpośrednio związanymi z 

realizacją projektu i w związku z tym nie można ich bezpośrednio do niego przypisać. Nie mogą one 

zawierać żadnych kosztów, które można zidentyfikować lub zadeklarować jako kwalifikowalne koszty 

bezpośrednie. 

Kwota ryczałtowa wynosząca do 7% całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu 

kwalifikuje się do finansowania w ramach kosztów pośrednich. Stanowi ona ogólne koszty administracyjne 

beneficjenta, które są możliwe do przypisania projektowi. 

Koszty pośrednie nie mogą obejmować kosztów wykazanych w innych liniach budżetowych. 

Zwraca się uwagę na fakt, że jeżeli Państwa organizacja otrzymuje dotację na działalność, koszty pośrednie 

nie kwalifikują się do finansowania w ramach dotacji przyznanych na poszczególne projekty. 

5.3. Koszty niekwalifikowalne 

Poniższy wykaz stanowi minimalny wykaz referencyjny, z którym należy zachować pełną zgodność, chyba 

że dokument podstawowy stanowi inaczej. Koszty niekwalifikowalne to: 

– zwrot z kapitału; 

– opłaty za dług i obsługę długu; 

– rezerwy na straty lub długi; 

– koszty przelewów od Komisji pobierane przez bank beneficjenta; 

– należne odsetki; 

– należności wątpliwe; 

– straty z tytułu różnic kursowych; 

– koszty zadeklarowane przez beneficjenta w ramach innego projektu, który otrzymał dotację 

finansowaną z budżetu UE (w tym dotacje przyznane przez państwo członkowskie, ale 
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finansowane z budżetu UE, oraz dotacje przyznane przez organy inne niż Komisja w celu 

wykonania budżetu UE); w szczególności koszty pośrednie nie mogą kwalifikować się do 

finansowania w ramach dotacji na projekt przyznanej beneficjentowi, który otrzymuje dotację na 

działalność finansowaną z budżetu Unii w trakcie okresu odniesienia; 

- podlegający odliczeniu VAT; 

– wkłady niepieniężne; 

– nadmierne i nierozważne wydatki; 

– koszty podróży i pobytu urzędników UE. 

 

6. Szczegółowe zasady dotyczące kosztów kwalifikowalnych 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis zasad kwalifikowalności dotyczący każdej kategorii kosztów, które 

mogą Państwo uwzględnić w swoim budżecie projektu. Należy upewnić się, że deklarowane przez Państwa 

koszty spełniają te zasady, ponieważ w przeciwnym wypadku Komisja może je odrzucić. 

 

6.1. Kwalifikowalne koszty bezpośrednie – plan finansowy i szczegółowy 
planowany budżet 

6.1.1. Koszty personelu (część A.a) 

6.1.1.1 Zasady ogólne 

 

W celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań związanych z działaniami w ramach projektu do projektu 

należy przypisać odpowiednie zasoby ludzkie. 

 

Koszty personelu nalicza się na podstawie czasu faktycznie przeznaczonego na projekt. Koszty oblicza się 

na podstawie faktycznego wynagrodzenia lub faktycznej płacy brutto wraz z obowiązkowymi składkami na 

ubezpieczenie społeczne i innymi kosztami ustawowymi uwzględnionymi w wynagrodzeniu. Czas, jaki 

każdy członek personelu przeznacza na pracę nad projektem, należy regularnie rejestrować z 

wykorzystaniem podpisywanych kart czasu pracy lub równoważnego systemu rejestracji czasu pracy, który 

ustanowił i zatwierdził pracodawca. 

Poziomy wynagrodzeń muszą być racjonalne i zgodne z Państwa normalną polityką płacową. Dzienne 

wynagrodzenie personelu nie powinno wykraczać poza maksymalne kwalifikowalne stawki dzienne dla 

kosztów personelu. 
 

Wynagrodzenie (honorarium) personelu zatrudnionego na czas określony lub personelu kontraktowego 

można zaliczyć do tej kategorii, jeżeli dana osoba pracuje dla beneficjenta lub współbeneficjenta na 

podstawie umowy lub indywidualnego podwykonawstwa wyraźnie łączącego tę osobę z projektem i jeżeli 

takie działanie jest zgodne z odpowiednim przepisem krajowym. 

 

Wypełniając rubrykę Koszty personelu w planie finansowym i szczegółowym planowanym budżecie, 

należy wskazać przynajmniej następujące informacje: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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- imię i nazwisko członka personelu pracującego nad projektem (jeżeli jest znane), 

- rolę pełnioną przez tę osobę w ramach projektu, 

- status zatrudnienia członka personelu: czy osoba ta zostanie zatrudniona specjalnie na 

potrzeby projektu czy też jest już zatrudniona przez organizację; czy jest 

samozatrudniona; czy będzie zatrudniona do pracy nad projektem w niepełnym czy też 

w pełnym wymiarze czasu pracy itp. 

 
6.1.1.2 Koszty stałego personelu organizacji sektora publicznego 

Niniejsza część dotyczy kosztów stałego personelu organizacji sektora publicznego. Nie ma ona 

zastosowania do kosztów personelu uniwersytetów, niezależnie od ich statusu. 

Koszty wynagrodzenia stałego personelu organizacji sektora publicznego mogą zostać sfinansowane z 

dotacji wyłącznie w takim zakresie, w jakim związane są z działaniami w ramach projektu, których 

organizacja publiczna nie przeprowadziłaby, gdyby nie podjęto realizacji projektu. Działania takie muszą 

stanowić dodatkowy koszt dla organizacji. 

 

Koszty wynagrodzenia stałego personelu organizacji sektora publicznego kwalifikują się do celów 

finansowania wyłącznie w następujących przypadkach: 

a) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 

Wyłącznie wynagrodzenie pieniężne za pracę w godzinach nadliczbowych/dodatkowych wypłacane 

stałemu personelowi organizacji sektora publicznego może zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli członek 

personelu został oddelegowany/przypisany do projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. 

Wpisując tego rodzaju Koszty personelu w planie finansowym i szczegółowym planowanym 

budżecie, należy wskazać przynajmniej następujące informacje: 

- słowo kluczowe „godziny nadliczbowe”, 

- imię i nazwisko pracownika, 

- łączną liczbę godzin nadliczbowych wymaganych do wykonania zadań związanych z 

projektem, 

- stawkę jednostkową (kwota wynagrodzenia za godzinę). Stawkę jednostkową za 

godziny nadliczbowe szacuje się na podstawie sumy całkowitego wynagrodzenia za 

normalne godziny pracy i wynagrodzenia pieniężnego za godziny nadliczbowe 

podzielonej przez całkowitą liczbę godzin pracy (godziny normalnej pracy + 

nadliczbowe godziny pracy); 

b) Koszty zastąpienia członka personelu w wykonywaniu jego zwykłych zadań 

Koszty stałego personelu organizacji sektora publicznego można uznać za w pełni kwalifikujące się do 

finansowania, jeżeli zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi dana osoba jest 

oddelegowana/przypisana do zadań, które są ściśle związane z realizacją projektu, oraz inna osoba zostaje 

zatrudniona specjalnie po to, aby zastąpić tę osobę w wykonywaniu jej normalnych zadań na czas trwania 

projektu. 

Wpisując tego rodzaju koszty personelu w planowanym budżecie, należy wskazać przynajmniej 

następujące informacje: 

- słowo kluczowe „zastąpiony”, 

- imię i nazwisko pracownika, 

- rolę pełnioną przez tę osobę w ramach projektu. 
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c) Inne koszty stałego personelu organizacji sektora publicznego 

Z wyjątkiem przypadków należących do powyższych kategorii a) i b) koszt stałego personelu organizacji 

sektora publicznego zostanie uznany za kwalifikujący się do finansowania do wysokości kwoty niezbędnej 

do współfinansowania projektu. Całkowity koszt stałego personelu organizacji sektora publicznego w 

żadnym wypadku nie może być wyższy niż całkowite współfinansowanie ze strony wnioskodawcy, 

współbeneficjentów, partnerów stowarzyszonych i osób trzecich. Komisja dopilnuje, aby pułap ten był 

przestrzegany przed przyznaniem dotacji, i może odpowiednio obniżyć powiązane koszty. 

Wpisując tego rodzaju koszty personelu w planowanym budżecie, należy wskazać przynajmniej 

następujące informacje: 

- słowo kluczowe „objęte współfinansowaniem; 

- imię i nazwisko pracownika; 

- rolę pełnioną przez tę osobę w ramach projektu. 

 

Należy zauważyć, że w przypadku braku wyraźnego wskazania w planie finansowym i szczegółowym 

planowanym budżecie, czy koszty stałego personelu organizacji publicznej należą do kategorii punktu a), 

b) czy c), zostaną one automatycznie zakwalifikowane do kategorii punktu c). 

6.1.2. Koszty podróży (części A.b i A.c) i wyżywienie (A.d) 

Wyłącznie koszty podróży bezpośrednio związane z projektem i odnoszące się do określonych i łatwych do 

zidentyfikowania imprez kwalifikują się do finansowania UE. W odniesieniu do każdej podróży do miejsc 

innych niż te, w których przebywają wnioskodawca i współbeneficjenci, należy wykazać, że jest ona 

istotna z punktu widzenia projektu. Koszty podróży powinny być zgodne z Państwa zwykłymi praktykami 

w zakresie kosztów podróży i nie powinny przekraczać kosztów jednostkowych sugerowanych przez 

Komisję Europejską. 

Beneficjenci mają obowiązek korzystać z najtańszych środków transportu i dokładać wszelkich starań, aby 

korzystać z najbardziej ekonomicznej taryfy. 

Zwroty kosztów na podstawie kosztów jednostkowych 

W odniesieniu do kosztów zakwaterowania i wyżywienia/napojów beneficjenci mogą zastosować stałą 

dzienną stawkę ryczałtową wskazaną w zaproszeniu do składania wniosków. Stała dzienna stawka 

ryczałtowa jest oparta na skali wydatków na zakwaterowanie i diet dziennych związanych z wyjazdami 

służbowymi pracowników Komisji Europejskiej. W przypadku seminariów trwających pół dnia 

zastosowanie będzie miała stawka dzienna w wymiarze 50%. Koszty jednostkowe wypłaca się zazwyczaj 

bezpośrednio uczestnikom. 

 

W celu uniknięcia możliwych nadużyć Komisja zdecydowanie odradza stosowanie jakiegokolwiek innego 

systemu zwrotu kosztów pobytu. Jeżeli jednak można udowodnić, że taki system oficjalnie obowiązywał 

przed przyznaniem dotacji, można nadal z niego korzystać w ramach limitów każdego państwa określonych 

w przewodniku Komisji
7
. Należy unikać płatności w gotówce (zamiast tego należy korzystać z przelewów 

bankowych), chyba że można wykazać za pomocą potwierdzających dokumentów księgowych, że płatności 

takie odnotowuje się w oficjalnych rachunkach beneficjenta, któremu przyznano dotację. 

 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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Zwroty kosztów na podstawie faktycznych kosztów 

Koszty pobytu (zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów w obrębie miejsca wyjazdu i wydatków 

różnych) kwalifikują się do zwrotu do wysokości faktycznie wydanej kwoty. Bardzo ważne jest zatem 

przechowywanie wszystkich dokumentów potwierdzających, których Komisja może zażądać przed 

dokonaniem płatności końcowej. Aby można było uznać, że koszty kwalifikują się do zwrotu, muszą być 

racjonalne w świetle miejscowych cen i ściśle związane z projektem. Jeżeli uczestnikom oferuje się 

wspólne posiłki (np. śniadanie w hotelu, obiady w trakcie imprez), dieta dzienna za posiłki zostanie uznana 

za niekwalifikowalną lub zostanie odliczona od poniesionego kosztu. 

Wszelkie wydatki związane z podróżą poniesione poza granicami krajów, które kwalifikują się do udziału 

w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków, zostaną odrzucone. 

Wypełniając rubrykę Koszty podróży w planie finansowym i szczegółowym planowanym budżecie, 

należy wskazać miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży, liczbę oraz, jeżeli są już znane, imiona i 

nazwiska lub narodowości osób podróżujących, powód podróży (np. drugie spotkanie w ramach projektu, 

wizyta studyjna itp.) oraz należy dokonać obliczeń z zastosowaniem odpowiedniej ceny referencyjnej (ceny 

rynkowej lub kosztów jednostkowych). 

Wypełniając rubrykę Koszty pobytu w planie finansowym i szczegółowym planowanym budżecie, 

należy wskazać miejsce, liczbę oraz, jeżeli są już znane, imiona i nazwiska osób otrzymujących dietę 

dzienną, a także powód podróży (np. drugie spotkanie w ramach projektu, wizyta studyjna itp.) zgodnie z 

informacjami na temat kosztów podróży. 

Koszty podróży i pobytu uczestników, prelegentów i tłumaczy ustnych należy zawrzeć w części A.c. 

 6.1.3. Koszty tłumaczy ustnych i prelegentów (część A.e) 

Koszty tłumaczy ustnych i prelegentów należy wyszczególnić dla każdej z osób. Po zakończeniu projektu 

należy przedstawić dowód poniesienia takich kosztów z uwzględnieniem umów wskazujących dokładną 

liczbę przepracowanych godzin i zapłacone kwoty. 

6.1.4. Sprzęt (część A.f) 

6.1.4.1 Sprzęt (nowy lub używany): 

Koszty amortyzacji posiadanego sprzętu co do zasady uznaje się za element kosztów pośrednich 

projektu. Jeżeli jednak wnioskodawca lub współbeneficjent zakupił sprzęt (komputer, sprzęt 

audiowizualny itp.) specjalnie na potrzeby projektu, może zaliczyć ten wydatek do kosztów bezpośrednich, 

lecz musi: 

- porównać ceny u różnych dostawców, aby sprawdzić, który z nich oferuje najlepszy stosunek 

jakości do ceny; 

- zaliczyć wyłącznie koszty sprzętu zakupionego lub wynajętego w trakcie okresu kwalifikowalności 

po stawce odzwierciedlającej stopień i czas wykorzystania sprzętu w tym okresie; 

- pamiętać, że wyłącznie koszty amortyzowane zgodnie z krajowymi zasadami amortyzacji zostaną 

uznane za kwalifikujące się do celów finansowania; 

- wykazać sprzęt zakupiony w organizacji, w której jest instalowany, i zapewnić, aby nadano mu 
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numer inwentarzowy. 

Wypełniając rubrykę Koszty sprzętu w planie finansowym i szczegółowym 

planowanym budżecie, należy wskazać rodzaj sprzętu, którego zakup będzie 

konieczny, oraz pełną cenę zakupu. Do kosztów projektu można jednak zaliczyć 

wyłącznie amortyzowaną wartość sprzętu. Należy także określić bezpośredni 

związek z realizacją projektu. W przypadku zakupu sprzętu komputerowego, którego 

koszt przekracza 1 000 EUR za sztukę, należy wskazać stawkę amortyzacji. 

Przykładowe unijne zasady amortyzacji: 

Całkowita wartość zakupionego sprzętu: 1 000 EUR 

Zakładany czas eksploatacji: trzy lata (36 miesięcy) 

Dopuszczalna miesięczna amortyzacja wyniesie zatem 1 000 EUR/36 = 27,78 

EUR 

Długość okresu kwalifikowalności kosztów w ramach umowy w sprawie 

przyznania dotacji: od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. (24 miesiące) 

Data zakupu (=data wystawienia faktury): 30/03/2015 

Okres wykorzystania sprzętu na potrzeby projektu nie będzie zatem dłuższy niż 17 miesięcy. 

Zakładając, że sprzętu używa się do celów projektu przez połowę jego czasu pracy, poziom 

wykorzystania będzie wynosił 50%. 

 

Całkowita kwota należna z tytułu amortyzacji w ramach dotacji wyniesie zatem: 

(27,78 EUR x 17 miesięcy) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Grunty i nieruchomości: 

Koszty zakupu gruntów i nieruchomości nie kwalifikują się do celów finansowania. 

Koszty wynajmu pomieszczeń będą zwykle uważane za pośrednie koszty projektu. Jeżeli jednak wynajem 

pomieszczeń jest bezpośrednio i wyłącznie związany z realizacją projektu (na przykład wynajęcie 

pomieszczenia na konferencję), może zostać uznany za koszt bezpośredni. 

 

Wypełniając rubrykę Koszty gruntu i nieruchomości w planie finansowym i szczegółowym planowanym 

budżecie, należy wskazać czas trwania najmu (w miesiącach/dniach) i dokonać obliczeń w oparciu o 

odpowiednie koszty jednostkowe. Należy także określić bezpośredni związek z realizacją projektu. 

 

6.1.5. Usługi konsumpcyjne i zaopatrzenie (część A.g) 

Koszty usług konsumpcyjnych i zaopatrzenia kwalifikują się do finansowania, pod warunkiem że można je 

zidentyfikować oraz że są wykorzystywane wyłącznie do celów projektu. Koszty te muszą być możliwe do 

zidentyfikowania jako takie w rachunkach beneficjenta. Usługi konsumpcyjne i zaopatrzenie muszą być 

kosztami rzeczywiste koniecznymi do osiągnięcia rezultatów projektu i muszą być ściśle związane z 

projektem. 

Ogólne zaopatrzenie biurowe (długopisy, papier, teczki, wkłady atramentowe, dostawy energii 

elektrycznej, usługi telefoniczne i pocztowe, dostęp do internetu, oprogramowanie komputerowe itp.) 

uważa się za koszty pośrednie. 

Wypełniając rubrykę Usługi konsumpcyjne i zaopatrzenie w planie finansowym i szczegółowym 
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planowanym budżecie, należy obliczyć je z zastosowaniem odpowiednich kosztów jednostkowych, a nie 

kwot ryczałtowych. Należy także określić bezpośredni związek z realizacją projektu. 

 

6.1.6. Inne możliwe koszty bezpośrednie (części A.h i A.i) 

6.1.6.1 Koszt publikacji i sprawozdań (część A.h) 

Aby publikacje kwalifikowały się do finansowania UE, muszą zostać opracowane specjalnie dla celów 

projektu. 

W przypadku gdy działania związane z publikacją, sprawozdaniami i ich rozpowszechnianiem są zlecane 

podwykonawcom, należy zastosować zasady określone w pkt 6.3 poniżej dotyczące podwykonawstwa. 

Wypełniając rubrykę dotyczącą tego rodzaju kosztów w planie finansowym i szczegółowym planowanym 

budżecie, należy wyraźnie wskazać rodzaj publikacji, sprawozdanie, liczbę stron i liczbę kopii. Należy 

dokonać osobnych wpisów w odniesieniu do tłumaczeń, kosztów edycji i drukowania itp. W przypadku 

tłumaczeń należy wskazać także języki, z których i na które dokonano przekładu. 

6.1.6.2 Inne koszty bezpośrednie (część A.i) 

W tej pozycji należy uwzględnić szczególne koszty związane z konferencjami i seminariami 

organizowanymi w ramach realizacji projektu. 

W przypadku gdy działania związane z konferencjami i seminariami są zlecane podwykonawcom, należy 

zastosować poniższe zasady dotyczące podwykonawstwa. 

 

Wypełniając rubrykę dotyczącą tego rodzaju kosztów w planie finansowym i szczegółowym planowanym 

budżecie, należy przedstawić szczegółowe obliczenia dotyczące odpowiednich kosztów np. w przypadku 

kosztów związanych z wynajmem pomieszczenia należy wskazać liczbę uczestników i liczbę dni/godzin, 
na jaką wynajęto pomieszczenie. 

6.1.6.3. Koszty nieobjęte żadną inną pozycją 

Koszty nieobjęte żadną inną pozycją można zaliczyć do tej kategorii, jeżeli są one uznawane za niezbędne 

do poprawnego wykonania prac określonych w umowie. Typowe wydatki w ramach tej pozycji obejmują: 

- opłaty za usługi finansowe (opłaty za gwarancje bankowe, opłaty za transakcje bankowe; składka 

na ubezpieczenie od ryzyka straty z tytułu różnic kursowych jest wyłączona); 

- koszty usług związanych z kosztami kwalifikowalnymi; oraz 

- inne koszty wynikające z zobowiązań w ramach umowy w sprawie przyznania dotacji, których nie 

uwzględniono w innej linii budżetowej (sprawozdania, tłumaczenia, poświadczenia z kontroli itd.). 

6.2. Kwalifikowalne koszty pośrednie (koszty ogólne zaliczone do kosztów 
projektu – część A.j) 

Są to koszty związane z kategoriami wydatków, których nie można zidentyfikować jako szczególne koszty 

bezpośrednie. Obejmują one ogólne koszty pośrednie niezbędne do celów zatrudnienia personelu 

pracującego nad projektem, zarządzania nim, zakwaterowania i wsparcia takiego personelu w sposób 

bezpośredni lub pośredni. 
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Koszty te obejmują zazwyczaj opłaty administracyjne i opłaty za zarządzanie, amortyzację budynków i 

istniejącego sprzętu, czynsz, koszty utrzymania, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ogrzewanie, 

dostawy wody, elektryczności i innych rodzajów energii, meble biurowe, materiały biurowe i polisy 

ubezpieczeniowe. 

Finansowanie według stawek ryczałtowych w odniesieniu do kosztów pośrednich (do wartości procentowej 

dopuszczonej w umowie w sprawie przyznania dotacji oraz przy całkowitych kwalifikowalnych kosztach 

bezpośrednich na poziomie maksymalnie 7%) nie musi być poparte dokumentacją rachunkową, chyba że 

Komisja wyraźnie zażąda takiej dokumentacji. 

Organizacje otrzymujące dotację na działalność z budżetu unijnego nie mogą włączyć kosztów 

pośrednich do swojego budżetu na dotację na projekt. 

6.3. Zasady dotyczące podwykonawstwa 

W przypadku zawierania jakichkolwiek umów zewnętrznych związanych z wykonaniem projektu 

beneficjent musi udzielić zamówienia podmiotowi oferującemu najlepszy stosunek jakości do ceny oraz 

pozbawionemu konfliktu interesów. 

W przypadku zamówień o wartości powyżej 15 000 EUR beneficjent musi również uzyskać 

konkurencyjne oferty od co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, aby udowodnić, że wybrano 

ofertę o najkorzystniejszym stosunku jakości do ceny. Należy przy tym przestrzegać zasad przejrzystości i 

równego traktowania potencjalnych wykonawców i starać się unikać jakichkolwiek konfliktów interesów. 

 

Niedopuszczalne jest zlecanie podwykonawcom wszystkich działań związanych z projektem, 

ponieważ byłoby to sprzeczne z ideą partnerstwa. Z tego względu wnioskodawca nie może zlecać 

podwykonawcom zarządzania lub ogólnego administrowania projektem, a współbeneficjenci nie mogą 

zlecać podwykonawcom wszystkich lub większości działań, za które są odpowiedzialni. 

 
Umowa w sprawie podwykonawstwa powinna zazwyczaj zawierać następujące warunki: 

- szczegóły usługi, która ma być świadczona, i jej związek z projektem (zaleca się dołączenie 

wyraźnego odesłania do projektu); 

- daty rozpoczęcia i zakończenia czasu trwania umowy; 

- cenę do zapłaty (w tym podział i opis kosztów); 

- program prac/etapy realizacji; 

- uzgodnienia dotyczące płatności (co najmniej jedna płatność zaliczkowa, płatności ratalne itp.); 

- klauzule dotyczące niewykonania działania lub opóźnienia w realizacji. 

 

Komisja NIE jest stroną umowy w sprawie podwykonawstwa pomiędzy beneficjentem a 

podwykonawcą/usługodawcą i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej ze stron takiej umowy. W 

związku z tym beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie takiej umowy i zapewnienie 

zgodności z jej postanowieniami. Beneficjent musi poczynić konieczne ustalenia, aby zapewnić zrzeczenie 

się przez podwykonawcę/usługodawcę wszelkich praw w stosunku do Komisji wynikających z tego rodzaju 

umowy. 

6.4. Wkłady niepieniężne 

Wkłady niepieniężne odnoszą się do wkładów rzeczowych, takich jak: 
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- wszelkie darowizny w postaci materiałów (np. papier i tusz na potrzeby publikacji); 
- nieodpłatna praca w ramach wolontariatu wykonana przez osobę prywatną lub osobę prawną. 

Wkłady niepieniężne nie mogą być obliczane jako faktyczny wydatek w ramach projektu i nie 

stanowią kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli jednak zostały włączone do budżetu jako element 

zapewniający prawidłową realizację projektu, wówczas beneficjent zobowiązuje się do pozyskania takich 

wkładów. 

Przy ocenie działań oraz poziomu zaangażowana i udziału wnioskodawcy i organizacji partnerskich 

Komisja weźmie pod uwagę wkłady niepieniężne. 

7. Przygotowanie niezbędnych dokumentów 

Należy wypełnić wszystkie odpowiednie części formularza wniosku i załączniki oraz uporządkować je, aby 

upewnić się, że wniosek jest kompletny. 

 

Po przygotowaniu dokumentacji należy ją zeskanować i zachować na nośniku elektronicznym (USB lub 

CD). Jeżeli jest to możliwe (jeżeli np. nie ma potrzeby składania podpisu), dokumenty elektroniczne 

należy zachować w ich oryginalnym formacie (Excel, Word itd.). 

 

7.1. Zmiana wniosku 

Dokonanie zmiany wniosku lub załącznika jest możliwe wyłącznie przed upływem terminu określonego 

w zaproszeniu. W tym celu należy wprowadzić wszelkie zmiany w formularzu wniosku lub odpowiednich 

dokumentach i przesłać je Komisji przed upływem terminu określonego w zaproszeniu. 

Po dokonaniu niezbędnych zmian należy ponownie dołączyć WSZYSTKIE wymagane dokumenty do 

nowego formularza wniosku i zapisać nowe wersje (wraz z kopiami innych niezmienionych 

załączników) na nośniku elektronicznym (USB lub CD). 

WYŁĄCZNIE najnowsza przesłana wersja formularza wniosku i wszelkich załączników do niego 

dołączonych będzie uznana za ważną i zostanie oceniona. Jeżeli odpowiednie dokumenty nie zostaną 

dołączone do tej najnowszej wersji, nie zostaną ocenione – poprzednie wersje nie będą brane pod uwagę 

przy ocenie. 

 

 

NIE NALEŻY ZWLEKAĆ ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU DO OSTATNIEJ CHWILI. 

Termin składania wniosków nie zostanie przedłużony. Wniosek przesłany pocztą elektroniczną lub 

faksem nie zostanie uznany za kwalifikowalny. 

 
8. Proces wyboru 

Państwa wniosek przejdzie przez różne etapy procesu wyboru i oceny. Komisja sprawdzi najpierw, czy 

złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne (kryteria kwalifikowalności wymienione w 

zaproszeniu). W przypadku wykluczenia na tym etapie Komisja wystosuje pismo, w którym poda 
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przyczyny niekwalifikowalności wniosku. Jeżeli wniosek jest kwalifikowalny, zostanie zaakceptowany do 

dalszej oceny i na tym etapie nie zostanie wysłana żadna informacja. 

Wszystkie wnioski, które skutecznie przejdą ocenę kwalifikowalności, zostaną następnie poddane 

weryfikacji pod kątem zdolności finansowej i operacyjnej (kryteria selekcji wymienione w zaproszeniu). 

Na podstawie złożonych dokumentów podmioty oceniające Komisji ustalą, czy organizacja posiada 

wystarczające środki finansowe i techniczne oraz zasoby kadrowe do zrealizowania projektu. 

Należy zauważyć, że na tym etapie konieczne może być dostarczenie dodatkowych dokumentów. W 

przeciwieństwie do etapu oceny kwalifikowalności w przypadku wykluczenia na podstawie zdolności 

operacyjnej i finansowej pismo zawierające informacje o odrzuceniu wniosku zostanie wysłane przez 

Komisję dopiero po zakończeniu całego procesu oceny, gdy zostanie podjęta ostateczna decyzja o 

przyznaniu dotacji. Oznacza to, że na tym etapie ani wnioskodawcy, którzy przeszli ten etap, ani ci, 

których wniosek został odrzucony, nie otrzymają żadnych informacji. 

Jeżeli Państwa wniosek spełnia zarówno kryteria kwalifikowalności, jak i zdolności 

operacyjnej/finansowej, zostanie przekazany podmiotom oceniającym, które ocenią go pod kątem 

merytorycznym w oparciu o kryteria przyznania dotacji (jak wymieniono w zaproszeniu). Na podstawie 

punktów przyznanych każdemu z projektów stworzony zostanie ranking projektów. Po dokonaniu oceny 

pod kątem kryteriów przyznania dotacji komitet oceniający może zasugerować korekty lub dostosowania 

budżetu w przypadku najlepiej ocenionych projektów. Komisja podejmie formalną decyzję o przyznaniu 

dotacji w oparciu o ranking projektów i prześle pisma do wnioskodawców, informując ich o wynikach 

procesu ewaluacji. 

 


