
ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

ZE SKRZYNKI KONKURS@MR.GOV.PL 

 

 

PYTANIE 1 

Jesteśmy lokalną stacją telewizyjną emitującą program regionalny na  

Podkarpaciu w sieci kablowej. Czy możemy wziąć udział w tym konkursie? Jakie warunki 

powinniśmy spełnić? 

Odpowiedź: 
Nadawca telewizyjny może złożyć ofertę dla linii edukacyjnej realizowanej w Konkursie Dotacji 2017. 
W pozostałych liniach konkursowych tj. prasowej, prasowo-internetowej, internetowej oferty mogą 
składać wydawcy prasowi i internetowi. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu linia edukacyjna jest adresowana m.in. do  publicznych lub 
komercyjnych nadawców telewizyjnych lub podmiotów zarządzających czasem antenowym w stacjach 
telewizyjnych (np. biura reklamy nadawców telewizyjnych), publicznych lub komercyjnych nadawców 
radiowych lub podmiotów zarządzających czasem antenowym w stacjach radiowych (np. biura 
reklamy nadawców radiowych). 

Oferent powinien spełnić oczekiwania zdefiniowane w Regulaminie Konkursu, część B, w zakresie 
sposobu realizacji projektu, jego zasięgu i strony merytorycznej oraz organizacyjnej. Jednym z 
wymagań jest prowadzenie warsztatów przez doświadczonych dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, 
z wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim i dobrą znajomością tematyki Funduszy Europejskich. 
Wnioskodawca musi też uwzględnić działanie o charakterze aktywizującym np. konkurs dla 
dziennikarzy, z atrakcyjną nagrodą, którą mógłby być np. staż w medium ogólnopolskim. 

PYTANIE 2    
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji związanej z konkursem dotacji na działania 
informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich. W regulaminie konkursu znajduje się 
informacja, że wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia 5% wkładu własnego (punkt 5.8). 
Natomiast we wniosku widnieje informacja, że wkład własny to minimum 10% kosztów (pozycja 
V). W związku z tym proszę o informację, jaki procent wkładu własnego jest obligatoryjny. 

Odpowiedź: 
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia 5% wkładu własnego zgodnie z Regulaminem (punkt 
5.8). Informacje zawarta w Formularzach wniosku o przyznanie dotacji dla poszczególnych linii 
zostaną skorygowane (linia prasowa, prasowo-internetowa i internetowa). 
 
PYTANIE 3 
Czy w ramach ogłoszonego konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy 
Europejskich (edycja 2017) został opracowany wzór Szczegółowego kosztorysu projektu, który 
ma stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie?W poprzednich edycjach konkursu taki 
wzór znajdował się na stronie www wśród udostępnionej dokumentacji konkursowej. 

Odpowiedź: 
Wzór szczegółowego kosztorysu projektu został udostępniony na stronie Konkursu Dotacji w punkcie 
Pliki do pobrania. 

PYTANIE 4 
Wydawca w ramach konkursu może zgłosić kilka projektów, czy każdy z nich może opiewać na 
kwotę max. 300 000 zł brutto? czy wartość łączna dla wszystkich projektów składanych przez 
jeden podmiot to max.300 000 zł brutto? 
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Odpowiedź: 
Wnioskodawca może zgłosić więcej niż jeden projekt, każdy do kwoty maksymalnego dofinansowania 
dla danej linii konkursowej.  

PYTANIE 5 
Rozumiem, że nie jest konieczne zgłaszanie przez Wydawcę projektu do części B konkursu (tj. 
linia edukacyjna)?  

Odpowiedź: 

Wnioskodawca decyduje, w której części i linii zgłasza projekt. Nie jest konieczne zgłaszanie 
projektu w linii edukacyjnej.  

PYTANIE 6 
Czy termin składania wniosków obejmuje też dzień 24.04 (do końca dnia) ?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z Regulaminem konkursu (Część C, Rozdział VIII pkt 8.2.) termin składania wniosków 
upływa 24 kwietnia 2017 r. Za datę złożenia wniosku uznana będzie data wpływu wniosku do 
Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju, która czynna jest do godz. 16.15. 

 

PYTANIE 7 

Mam pytanie odnośnie rozpoczęcia projektu. W regulaminie jest podany termin 22 maja br. Czy 

w związku z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich możemy zamieścić zapowiedź tego 

wydarzenia w naszych tytułach w dn. 19 maja br., a tym samy rozpocząć projekt 19 maja? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (Część A, Rozdział II pkt 2.4) projekty w konkursie dotacji mogą 

być realizowane najwcześniej od 22 maja br., a więc po zakończeniu Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich. Wykonawca może uwzględnić tematykę DOFE wyłącznie w zakresie własnych działań 

redakcyjnych, poza działaniami finansowanymi z konkursu dotacji. 

PYTANIE 8 
W nawiązaniu do zapisu regulaminu konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące FE 
(edycja 2017) cześć II pkt 2.2 „szczególną grupą docelową na dotarciu, do której zależy 
Organizatorowi są kobiety” proszę o informację czy wymogi konkursu będzie spełniał projekt, 
którego celem będzie skierowanie informacji do wszystkich grup docelowych wymienionych w 
regulaminie (Potencjalni Beneficjenci, Potencjalni uczestnicy projektów, Ogół społeczeństwa) 
ale z uwzględnieniem wyłącznie kobiet np. Grupa: Potencjalni Beneficjenci → Podgrupa: 
Przedsiębiorcy → Kobiety.  

Odpowiedź: 
Tak, projekt będzie spełniał wymogi konkursu. 

PYTANIE 9 
Chciałabym umieścić materiały w 4 innych tytułach, z tym, że należą one do 3 różnych spółek. 
Rozumiem, że pozostałe 2 spółki „siostry” mogę wpisać w pkt 2 dot. Partnerów? 

Odpowiedź: 
Tak, pozostałe spółki mogą występować w charakterze partnerów. 

PYTANIE 10 
Ponieważ zgłaszam 4 różne tytuły, czy mogę powielić tabelę z pkt. III do 4 tytułów, czy 
powinnam przyjąć średnią z nakładu i czytelnictwa dla wszystkich 4 tytułów ?  
 



Odpowiedź: 

Organizator dopuszcza możliwość powielenia tabeli dla każdego tytułu. 


