
Umowa o dofinansowanie 

KONKURS DOTACJI NA DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
DOTYCZĄCE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 



Wybór projektu w 
Konkursie 

Pismo o przyznaniu 
dotacji z wezwaniem 

do dostarczenia 
załączników do 

umowy 

Zawarcie umowy w 
siedzibie MR 

Spotkanie 
informacyjne w MR: 
doszczegółowienie 
zasad współpracy 



Obowiązki Dotacjobiorcy: 
―realizacja projektu w zakresie wskazanym we wniosku stanowiącym 

załącznik do umowy dotacyjnej; 

―oznakowanie materiałów przygotowanych w ramach projektu 
zgodnie ze Wzorem wizualizacji; 

―prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i 
konta bankowego dla środków przyznanej dotacji; 

―udzielenie MR licencji niewyłącznej do wybranych materiałów 
przygotowanych w ramach projektu; 

―informowanie (na wniosek MR) IZ PO, IZ RPO oraz Punktów 
Informacyjnych FE o prowadzonych działaniach, zapewnienie ich 
przedstawicielom uczestnictwa w wydarzeniach;  



Rekomendowany zakres wizualizacji 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej 



Wypłata dotacji 

Odbywa się w 4 transzach: 

 I transza w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 

 II transza – w terminie … miesięcy od dnia zawarcia 
umowy (termin ustalany indywidualnie z każdym 
Dotacjobiorcą) 

 III transza – w terminie … miesięcy od dnia zawarcia 
umowy (termin ustalany indywidualnie z każdym 
Dotacjobiorcą) 

 IV transza – w terminie 14 dni od zatwierdzenia 
sprawozdania końcowego 

 



Warunkiem przekazania I transzy jest ustanowienie w 
terminie 10 dni zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
umowy w formie: weksla in blanco, aktu notarialnego 
obejmującego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu 
się egzekucji, gwarancji bankowej; wystawionych na 
maksymalną kwotę dotacji. 
 
 



Wstrzymanie wypłaty transz I, II, III: 
1. jeżeli w projekcie wystąpią nieprawidłowości (w 

tym także nieprawidłowości w postaci niskiej 
jakości merytorycznej materiałów 
przygotowywanych przez eksperta ds. FE); 

2. jeśli Wnioskodawca nie jest nadawcą 
telewizyjnym / radiowym – do czasu 
przedstawienia umowy emisyjnej lub licencji w 
zakresie emisji materiałów przygotowywanych w 
ramach projektu. 



Dopuszczalne modyfikacje podczas realizacji 
projektu (zakres przedmiotowy) 

harmonogram 
realizacji projektu (w 
tym harmonogram 

emisji) 

dni i pasma emisji 
audycji / publikacji 

osoby prowadzące 
audycje 

narzędzia 
informacyjno-
promocyjne na 
efektywniejsze 

Zmiana dopuszczalna tylko w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą MR i 
taka, w wyniku której zostaną osiągnięte takie same lub wyższe / lepsze jakościowo 

rezultaty niż pierwotnie zakładano. 



Przesunięcia między poszczególnymi pozycjami w kosztorysie 
mniejsze lub równe 10% maksymalnej kwoty dotacji mogą zostać na 
wniosek Wnioskodawcy uznane przez MR za prawidłowe. 

 

Przesunięcia wyższe niż 10% każdorazowo wymagają uprzedniej 
pisemnej zgody MR 

 

UWAGA: przeniesienie wydatków nie może zwiększać wydatków 
planowanych na wynagrodzenia (koszty osobowe) 

Przesunięcia w kosztorysie 



Kary umowne 
W przypadku niewłaściwego oznakowania materiałów – 5% kosztów 
przygotowania i emisji / publikacji materiału błędnie oznakowanego. 

 

Nieprawidłowa realizacja którejkolwiek części zadania – 15% kosztów 
jej realizacji. 

 

Projekt w linii internetowej: nieosiągnięcie 95% wskaźnika liczby 
odsłon lub unikalnych użytkowników: 0,5% maksymalnej kwoty 
dotacji x każdy nieosiągnięty punkt procentowy 



Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewyemitowanie 
lub nieopublikowanie materiałów określonych w harmonogramie z 
przyczyn technicznych i programowych oraz z powodu siły wyższej. 

Wówczas taki materiał powinien zostać wyemitowany / 
opublikowany w uzgodnionym z MR terminie (maks. 14 dni), z 
zachowaniem odpowiedniego poziomu wskaźników oglądalności / 
słuchalności / czytelnictwa 

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, środki dotacji zostaną 
pomniejszone o koszt przygotowania i emisji / publikacji tego 
materiału. 



Rozwiązanie umowy: 

Za porozumieniem stron 

• w przypadku okoliczności, 
za które strony nie ponoszą 
odpowiedzialności 

Bez wypowiedzenia 

(uprawnienie MR) 

• gdy Wnioskodawca 
odmówi poddania się 
kontroli, lub 

• gdy Wnioskodawca zmieni 
pasmo lub dzień emisji na 
inne, co skutkować będzie 
obniżeniem wskaźników o 
więcej niż 30% 

 



Dziękuję za uwagę! 


