
Spotkanie informacyjne 

Warszawa, 12 maja 2016 r. 
 

KONKURS DOTACJI NA DZIAŁANIA EDUKACYJNE  

W ZAKRESIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020 



Plan spotkania: 

1. Ogólne założenia Konkursu, 

2. Sposób składania oraz ocena wniosków o dofinansowanie, 

3. Umowa dotacyjna, 

4. Rozliczanie projektu, 

5. Pytania. 



Ogólne założenia  
Konkursu 



Cel konkursu: 

• Upowszechnianie wiedzy w zakresie Funduszy Europejskich 

na lata 2014-2020 w Polsce wśród beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów.  



Adresaci projektów: 

• potencjalni beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020, 

• beneficjenci Funduszy Europejskich 2014-2020, 

• dziennikarze prasy lokalnej i regionalnej. 

 



Tematyka i grupy docelowe: 
1. Przedsiębiorcy: 

• ogólne - przekrojowa prezentacja FE oraz przygotowanie i realizacja 
projektów dofinansowanych z FE, ze szczególnym uwzględnieniem 
inteligentnych specjalizacji, 

• specjalistyczne - innowacyjność oraz współpraca nauki i biznesu w 
kontekście FE.  

2. Organizacje pozarządowe: 

• ogólne - przekrojowa prezentacja o FE oraz współpraca i partnerstwo przy 
tworzeniu i realizacji projektów dofinansowanych z FE, 

• specjalistyczne - realizacja projektów dla grup defaworyzowanych na 
rynku pracy (mamy wracające na rynek pracy, 30-, 50+, niepełnosprawni, 
długotrwale bezrobotni, itp.). 

 

  



3. Jednostki samorządu terytorialnego: 

• ogólne - przekrojowa prezentacja FE oraz współpraca i wymiana 
doświadczeń pomiędzy samorządami, realizacja projektów w 
partnerstwach międzysektorowych, 

• specjalistyczne - administracja pomocna biznesowi i społeczeństwu.  

4. Dziennikarze prasy lokalnej i regionalnej: 

• ogólne - przekrojowa prezentacja nt. FE, możliwości, jakie dają środki 
unijne, systemu wdrażania FE oraz o bezpłatnych źródłach informacji 
o FE, 

• specjalistyczne - informacja nt. FE z uwzględnieniem specyfiki 
regionalnej i wpływu przedsięwzięć realizowanych ze środków FE na 
rozwój lokalny, regionalny i krajowy. 



Zasięg projektów: 

Projekty muszą mieć zasięg ponadregionalny tj. muszą być realizowane na 
terenie: 

• minimum 10 województw w przypadku projektów dla organizacji 
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz dziennikarzy prasy 
lokalnej  
i regionalnej, z zastrzeżeniem, że w projektach uczestniczyć będą organizacje 
pozarządowe, jst i dziennikarze ze wszystkich 16 województw, 

• 16 województw w przypadku projektów dla przedsiębiorców. 



Cechy projektów: 

• skierowane w większości do osób, które mają podstawową wiedzę nt. FE,  

• przekrojowy charakter, tj. obejmują informacje ze wszystkich krajowych 
programów operacyjnych, 

• cykliczne, wieloaspektowe i wieloetapowe działania 

• wyraźnie określają grupę odbiorców (grupę docelową projektu), w tym ich 
przewidywaną liczbę uczestników, 

• zawiera elementy informowania o źródłach informacji nt. FE, tj. o: 

 Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, 

 portalach internetowych:  www.FunduszeEuropejskie.gov.pl oraz 
www.mapadotacji.gov.pl 
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Nie mogą zostać zgłoszone projekty: 
 realizowane wyłącznie jako projekty internetowe,  

 polegające na tworzeniu i prowadzeniu stacjonarnych punktów 
informacyjnych/infolinii, 

 przewidujące pobieranie opłat za udział w realizowanych działaniach oraz za  
udostępnianie materiałów, 

 przewidujące pobieranie opłat za uzyskanie materiałów przygotowanych w 
ramach projektów, 

 obejmujące autopromocję Wnioskodawcy, Partnera/-ów, uczestników 
projektów lub autopromocję  działalności tych podmiotów, 

 przewidujące zlecanie realizacji działań edukacyjnych w ramach projektów 
w całości innym podmiotom. 

 



Metody realizacji: 
 

• Kompleksowy charakter - łączenie tradycyjnych (szkolenia, warsztaty) metod 
edukacyjnych z nowoczesnymi (peer learning, blended learning), 

• warsztaty i konsultacje indywidualne – elementy obowiązkowe w projektach 
dla przedsiębiorców i NGO,  

• interakcja i współpraca pomiędzy uczestnikami, 

• sprawdzenie poziomu wiedzy i jego przyrost, 

• weryfikacja poziomu satysfakcji uczestników, 

• wszystkie działania edukacyjne oraz materiały dostępne dla osób  
z niepełnosprawnościami. 



Trenerzy: 

• wykwalifikowani trenerzy, którzy jednocześnie pełnią funkcję ekspertów ds. 
FE; ewentualnie pary trenerów, których wiedza i doświadczenie będzie się 
uzupełniać 

• bieżąca współpraca z zespołem projektowym oraz z pozostałymi trenerami, 

• zmiana trenera tylko w wyjątkowych przypadkach np. zdarzeń losowych bądź 
uwag do pracy trenera, 

• trenerzy nie prowadzą autopromocji swojej komercyjnej działalności, 

• trenerzy muszą posiadać: 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych,  

 doświadczenie z zakresu odpowiadającego tematyce projektu. 



Materiały: 
 

• obowiązkowe opracowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych; możliwe 
jest ich przygotowywanie jedynie wersji elektronicznej. 

• mogą być opracowanie dodatkowe materiały informacyjne np. podręczniki, 
przewodniki, poradniki, instrukcje, materiały multimedialne; Decyzja o ich 
przygotowaniu podjęta na etapie realizacji projektu. 

• uproszczenia języka komunikacji nt. FE podczas realizacji projektu korzystanie z 
praktycznych wskazówek zawartych w publikacjach: 

  „Jak pisać o Funduszach Europejskich”, 

 „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania” 

• język musi być zrozumiały dla uczestników, nie powinien być oficjalny ani 
urzędowy; język oraz forma przekazu muszą być dostosowane do poszczególnych 
grup odbiorców projektu. 

 



Termin realizacji Konkursu: 

• nabór wniosków – do 3 czerwca br., 

• realizacja projektów: 

 rozpoczęcie (podpisanie umów) – czerwiec/lipiec br., 

 projekty dla przedsiębiorców, NGO oraz JST będą realizowane przez co 
najmniej 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 20 października 2017 r., 

 w projektach dla dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej:  

 główne działania edukacyjne - od lipca do końca września br.,  

 działania uzupełniające, poszerzające i aktualizujące wiedzę, 
przypominające - do 15 grudnia 2016 r. 



Budżet Konkursu: 

• na realizację całego Konkursu wynosi 5 000 000 zł , 

• maksymalna wysokość pojedynczej dotacji  
w projektach dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jst wynosi 
1 000 000 zł,  

• maksymalna wysokość pojedynczej dotacji  
w projektach dla dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej  wynosi 500 000 zł. 



 

Dziękuję za uwagę 


