
Pytania i odpowiedzi 

 

1. Czy w ramach "Konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na 

lata 214-2020" możliwe jest partnerstwo organizacji pozarządowej z podmiotem, który nie jest 

wymieniony w punkcie 4.1 Regulaminu, ale który wniesie do projektu wkład własny i wobec 

którego nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w punkcie 4.2 Regulaminu. 

Odp.: Tak, możliwe jest takie partnerstwo.  

2. Jeśli chodzi o konsultacje osobiste dla przedsiębiorców, które są obligatoryjną częścią programu, 

to czy mają być przeprowadzone dla określonej ilości osób (przewidujecie Państwo jakieś 

minimum) czy mają być zagwarantowane dla wszystkich uczestników? 

Odp.: Konsultacje osobiste i warsztaty są elementami obowiązkowymi dla przedsiębiorców  

i organizacji pozarządowych. Ich liczbę ustala Wnioskodawca dostosowując ją do specyfiki 

projektu. 

3. Czy w trakcie realizacji projektu obowiązuje nas baza konkurencyjności? 

Odp.: Zgodnie z zapisami pkt II ust. 3 „Procedury udzielania zamówień przez Wnioskodawców” 

będącej załącznikiem nr 6 do Regulaminu Konkursu Wnioskodawca w celu wypełnienia 

procedury konkurencyjnego udzielania zamówień musi upublicznić zapytanie ofertowe 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej w sposób transparentny oraz umożliwiający 

swobodny dostęp do opublikowanego zapytania. Sposób transparentny oznacza, że zapytanie 

ofertowe musi zostać zamieszczone na głównej stronie internetowej Wnioskodawcy lub na 

głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wnioskodawcy, lub w zakładce/podstronie 

przeznaczonej do publikacji ogłoszeń dostępnej bezpośrednio z głównej strony internetowej 

Wnioskodawcy lub z głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej Wnioskodawcy. 

4. Czy każdy trener ma pełnić rolę eksperta? 

Odp.: Tak, w pracę zespołu projektowego muszą być zaangażowani wykwalifikowani trenerzy, 

którzy jednocześnie będą pełnić funkcję ekspertów ds. Funduszy Europejskich. 

5. Czy jeden podmiot może złożyć dwa projekty? 

Odp.: Jeden podmiot może złożyć kilka projektów w konkursie, nie ma znaczenia dla jakiej 

grupy docelowej, jednak szanse na dofinansowanie ma tylko jeden projekt. Wybrany zostanie 

ten, który Komisja Konkursowa oceni najlepiej. 

6. Czy w jednym projekcie grupy docelowe mogą być mieszane tj. czy w wąskim zakresie 4 grupy 

docelowe mogą być mieszane czy też muszą być rozłączne (np. dla seminariów dedykowanych 

Partnerstwom międzysektorowym, grupującym biznes/ngo/JST/media zasadne byłoby mieszanie 

grup – to zadanie wystąpi pewnie ale w niewielkiej skali)? 

Odp.: W ramach obecnego Konkursu, zgodnie z zapisami pkt 1.2. Regulaminu Konkursu, 

składane projekty muszą zawierać działania edukacyjne skierowane do jednej z czterech grup 



docelowych wskazanych w pkt 1.2.1 – 1.2.4. Działania przewidziane w jednym  projekcie nie 

mogą być przeznaczone dla więcej niż jednej grupy docelowej.   

7. Czy projekt ma cel informacyjny czy też ma przygotowywać pod pisanie nowych projektów? 

Odp.: Konkurs i projekty, które w jego ramach będą realizowane, mają cel edukacyjny. 

Uczestnicy danego projektu powinni zdobyć wiedzę z zakresu możliwości pozyskania środków 

oraz potrzebną przy pisaniu wniosków aplikacyjnych. Zakres przekazywanej wiedzy powinien 

zostać dostosowany do potrzeb uczestników projektu.  

8. Zadaniem trenerów jest zbadanie potrzeb informacyjnych (pkt 3.3.2). – jest to też poniekąd 

zadanie Wnioskodawcy na etapie pisania projektu – jak rozumieć ten wymóg? który z grupy 

trenerów za to odpowiada ? czy każdy ma badać własną grupę ? Na jakim etapie to badanie ma 

być przeprowadzone? Patrząc na to zadanie od strony logistyki wydaje się bardzo trudne 

sprostanie wymogowi badania potrzeb informacyjnych gdyby chodzić miało o każdorazowe 

badanie potrzeb dla każdego wydarzenia. 

Odp.: Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu pkt 3.1.8. Wnioskodawca realizujący projekt, 

po zrekrutowaniu uczestników musi przeprowadzić analizę poziomu ich wiedzy nt. FE. Analizy 

dokonuje trener, pełniący także rolę eksperta, który zbada potrzeby informacyjne i dostosuje 

poziom wiedzy przekazywanej uczestnikom oraz sposób jej przekazywania, zgodnie z pkt 

3.3.2. 

9. W ramach odpowiedzialności trenerów jest wskazanie grup docelowych (pkt 3.3.2). Jak to 

rozumieć jeśli grupy docelowe są już ustalone na etapie pisania projektu? Czy chodzi  

o akceptację składu każdej grupy czy też grupy docelowe w rozumieniu punktu 1.2 ? 

Odp.: W punkcie 1.2. Regulaminu Konkursu podane są grupy docelowe do których mają być 

skierowane działania edukacyjne. Jednak w ramach danego projektu muszą zostać one 

uszczegółowione, np. jedną z grup są przedsiębiorcy, ale projekt może być poświęcony tylko 

małym i średnim przedsiębiorcom. Rolą trenera jest wskazanie grupy docelowej danego 

projektu. 

10. Czy wnioskodawca, który już uczestniczył w poprzedniej edycji konkursu i wypracował materiał 

informacyjny (w tym przypadku broszurę informacyjną) może pracować nad nim nadal  

w kierunku uzupełnienia, rozszerzenia, uaktualnienia, modyfikacji do potrzeb oraz druku? Czy 

musi wnioskować o zgodę na wykorzystanie praw autorskich, które przekazał już do MIR? 

Odp.: Materiał informacyjny przygotowany w ramach poprzedniej edycji Konkursu może być 

bazą do przygotowania zaktualizowanej broszury. W związku z tym, że prawa autorskie zostały 

przekazane Ministrowi Rozwoju, Wnioskodawca musiałby zwrócić się z prośbą o udzielenie 

licencji na wykorzystanie tego materiału, a następnie zawrzeć umowę licencyjną. 

11. Czy Koordynator może też w pewnym zakresie realizować zadania merytoryczne? 

Odp.: Zakres obowiązków Koordynatora w ramach projektu ustala Wnioskodawca. Jego rolą 

jest przede wszystkim koordynacja wszelkich działań realizowanych w ramach projektu. 

 



12. Czy jeden trener może być zgłoszony przez kilku wnioskodawców? 

Odp.: Zgodnie z pkt 6.1.3. Regulaminu Konkursu do wniosku o przyznanie dotacji należy 

załączyć m.in. oświadczenia trenerów zawierające zapewnienie o gotowości podjęcia pracy na 

rzecz projektu. Zgłoszenie jednego trenera w kilku projektach jest możliwe wtedy, gdy będą 

one realizowane w różnych terminach, które pozwolą trenerowi na rzetelne wykonywanie 

zadań w ramach tychże projektów. W przypadku projektów odbywających się w tym samym 

czasie zgłoszenie jednego trenera do kilku projektów nie jest możliwe. Trener nie będzie mógł 

w takim przypadku zapewnić gotowości podjęcia pracy. 

13. Czy projektem może być objęta dodatkowa grupa odbiorców np. naukowcy będącymi 

potencjalnymi beneficjentami FE? Oczywiście byłaby ona w mniejszości i stanowiła jedynie 

uzupełnienie podstawowej grupy odbiorców 

Odp.: Grupy docelowe, do których mają być skierowane działania edukacyjne zostały 

określone w punkcie 1.2. Regulaminu Konkursu. Naukowcy mogliby wziąć udział  

w projekcie tylko w celu pokazania przykładów współpracy.    

14. Czy zamierzacie Państwo wybrać  5 konkretnych i szczegółowych przedsięwzięć skierowanych 

dla każdego typu odbiorcy - oddzielnie? 

Odp.: Liczba projektów, które zostaną wybrane nie jest z góry ustalona. Zależy ona od 

wyników oceny projektów, a także ich wartości.  

15. Czy premiowane będą rozwiązania kompleksowe zawierające w swoich działaniach łącznie 

wszystkie 5 grup odbiorców z regulaminu? 

Odp.: Zgodnie z pkt 1.2 Regulaminu Konkursu projekty muszą być przeznaczone dla jednej  

z czterech wskazanych grup docelowych.  

16. Jak należy interpretować zapis w punkcie 4.2 lit. e. Regulaminu? Czy jeśli organizacja 

pozarządowa wpisana jest również do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność 

gospodarczą polegającą m.in. na opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej o fundusze z Unii 

Europejskiej może być wnioskodawcą? Na jakiej podstawie będą Państwo weryfikowali to 

kryterium? 

Odp.: Taka organizacja może być Wnioskodawcą tylko wtedy gdy podczas realizacji projektu 

nie będzie świadczyć odpłatnych usług związanych z Funduszami Europejskimi. Wnioskodawca 

składając wniosek musi oświadczyć czy będzie prowadził odpłatne usługi doradcze dotyczące 

Funduszy Europejskich w okresie realizacji projektu. Oświadczenie to znajduje się na końcu 

formularza wniosku o przyznanie dotacji. 

17. Czy konsultacje osobiste mogą być przeprowadzone drogą on line: np. wideo konferencja, skype 

albo drogą telefoniczną jako dyżury trenera-eksperta dla danej grupy odbiorców, w danym 

dniu.? 

Odp.: Wskazane w pytaniu formy są dopuszczalne w konkursie. Należy jednak wziąć pod 

uwagę, że o formie działań edukacyjnych decyduje Wnioskodawca na etapie opracowywania 

projektu. 

http://m.in/
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18. Czy w kontekście zapisów pkt II.b. oraz 6.5.2.g Regulaminu Konkursu, a także pkt 2.5 kryteriów 

oceny merytorycznej, w przypadku projektów dla przedsiębiorców wymogiem koniecznym jest 

zapewnienie realizacji działań na terenie 16 województw czy dopuszczone do konkursu są 

projekty o mniejszym zasięgu terytorialnym a ponadregionalny charakter podlegać będzie 

ocenie punktowej przez Komisję Konkursową? 

Odp.: Projekty edukacyjne dla przedsiębiorców muszą być realizowane na terenie  

16 województw. Jest to wymóg konieczny.  

19. Czy wybór/dobór trenerów na etapie przygotowania wniosku musi być zgodny z procedurą 

konkurencyjnego udzielania zamówień? 

Odp.: Wszystkie wydatki realizowane w ramach projektów dotacyjnych muszą być ponoszone 

zgodnie z „Procedurą udzielania zamówień przez Wnioskodawców” (stanowiącą załącznik nr 6 

do Regulaminu Konkursu). Jeżeli szacowana kwota zamówienia przewyższa 20 000 zł netto to 

zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z pkt II „Procedura konkurencyjnego udzielania 

zamówień o wartości przekraczającej 20 000 zł netto”. 

20. Czy wyższa uczelnia może być wnioskodawcą? 

Odp.: Konkurs, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, skierowany jest do partnerów 
społeczno-gospodarczych, którymi są m.in. jednostki naukowe1 prowadzące w sposób ciągły 
badania naukowe lub prace rozwojowe. Jednostkami naukowymi są natomiast podstawowe 
jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni2, tj. wydział lub inna 
jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek 
studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej3.   
W związku z powyższym wniosek o przyznanie dotacji w imieniu uczelni może złożyć np. jeden 
z wydziałów. 

21. Czy trzeba ogłaszać przetarg na trenerów, jeśli partnerzy dysponują w ramach swoich struktur 

osobami, które będą pełniły funkcje trenerów (np. wyższa uczelnia, która zatrudnia 

wykładowców merytorycznie związanych z tematem FE)?  

Odp.: W takim przypadku nie trzeba wybierać trenerów stosując „Procedurę udzielania 

zamówień przez Wnioskodawców”. 

22. Czy trenerzy mogą być traktowani jako wkład własny partnera w projekt? 

Odp.: Tak, wynagrodzenie trenerów może być wkładem własnym Wnioskodawcy. 
 

23. Czy partner jest objęty obowiązkiem rezygnacji z prowadzenia dotychczasowej działalności 

związanej z FE, tak jak dotyczy to wnioskodawcy? 

Odp.: Zgodnie z pkt 4.3.b oraz 4.2.e Regulaminu Konkursu Partnerem może być podmiot, który 
m.in. podczas realizacji projektu nie będzie świadczyć odpłatnych usług doradczych lub 
konsultingowych dotyczących Funduszy Europejskich. (patrz również odp. do pyt. 16) 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1649). 
2
 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 

615). 
3
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572). 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kierunek_studi%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_trzeciego_stopnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyscyplina_naukowa


24. Czy w realizację projektu może być zaangażowanych prócz trenera głównego kilku trenerów 

(więcej niż dwóch) - specjalistów? 

Odp.: W realizację projektu może być zaangażowanych kilku trenerów (patrz pkt 3.3 
Regulaminu Konkursu). 

25. W jakim trybie powinni zostać wybrani trenerzy do realizacji działań edukacyjnych? 

Odp.: (patrz odp. do pyt. 19) 

26. Czy trenerzy, którzy będą realizować działania edukacyjne w projekcie, których oświadczenia  
o gotowości podjęcia współpracy na rzecz projektu (dołączone do wniosku o przyznanie dotacji), 
powinni zostać wybrani w oparciu o zapisy załącznika nr 6 do dokumentacji (Procedura 
udzielania zamówień przez Wnioskodawców), tj. zasadę konkurencyjności (zamówienie powyżej 
20 tys. netto), skoro oświadczenia, które składają dotyczą okresu sprzed realizacji projektu?  

Odp.: Trenerzy zostaną wybrani przed rozpoczęciem realizacji projektu natomiast ich 
wynagrodzenia będą płacone podczas jego realizacji. A zgodnie z zapisami pkt 8.6  Regulaminu 
Konkursu Wnioskodawca dokonując wydatków w ramach projektu musi stosować „Procedurę 
udzielania zamówień przez Wnioskodawców” (stanowiącą załącznik nr 6 do Regulaminu 
Konkursu). (patrz również odp. do pyt. 19) 

27. Czy fakt dysponowania trenerami/doradcami przed rozpoczęciem realizacji projektu 
(potwierdzony stosownymi oświadczeniami), pozwala na ich wykazanie w projekcie, bez 
konieczności stosowania procedury konkurencyjności. Jednocześnie czy wskazanie tych osób  
z imienia i nazwiska przed rozpoczęciem projektu – zwalnia Wnioskodawcę z konieczności 
przeprowadzenia procedury wyboru trenerów-doradców– po otrzymaniu dotacji. Czy takie 
postępowanie jest Państwa zdaniem prawidłowe?  

Odp.: W przypadku gdy osoby pełniące funkcję trenera w ramach projektu są zatrudnione  
u danego Wnioskodawcy nie ma potrzeby stosowania „Procedury udzielania zamówień przez 
Wnioskodawców”. Wynagrodzenie trenerów zostanie pokryte wtedy ze środków projektu  
w proporcji adekwatnej do czasu poświęconego na prace w ramach projektu lub może być 
wkładem własnym Wnioskodawcy. 

28. Czy jest a jeśli tak, to jaka jest minimalna liczba spotkań w ramach projektu, która zapewnia 

spełnienie kryterium cykliczności? 

Odp.: Minimalna liczba spotkań, która zapewnia spełnienie kryterium cykliczności w ramach 
projektu nie została określona. 
 

29. Jakich dokumentów należy wymagać od uczestników projektu na potwierdzenie spełnienia 

kryterium grupy docelowej? Czy Wnioskodawca otrzyma jakieś wzory w tym zakresie? 

Odp.: Regulamin Konkursu nie określa takich dokumentów. Organizator nie przewiduje 

przygotowania wzoru takiego dokumentu. 

30. Czy została określona minimalna liczba osób, których należy objąć wsparciem edukacyjnym  

w ramach jednego projektu? 

Odp.: Minimalna liczba osób, które należy objąć działaniami edukacyjnymi w ramach jednego 

projektu nie została określona. 
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31. Jeżeli powstanie partnerstwo NGO + firma, gdzie NGO jest Liderem a osoba X jest w zarządzie 

NGO a zarazem jest właścicielem firmy, to czy: 

1) Takie partnerstwo jest możliwe? 

2) Czy osoba X może być koordynatorem projektu – z tego względu, że będąc w zarządzie NGO 

posiada doświadczenie zdobyte w NGO oraz doświadczenie z projektów realizowanych  

w firmie? 

3) Czy osoba X, poza tym, że jest koordynatorem, może być jednocześnie trenerem? 

Oczywiście przy założeniu, że firma nie będzie prowadzić komercyjnej działalności w zakresie 

projektów UE. 

Odp.: Takie partnerstwo jest możliwe przy założeniu, że firma nie będzie świadczyć odpłatnie 

usług doradczych lub konsultingowych, dotyczących Funduszy Europejskich (zgodnie z pkt 
4.3.b oraz 4.2.e Regulaminu Konkursu). Osoba X może być koordynatorem projektu, a także 
jednocześnie trenerem w ramach projektu. 
W przypadku partnerstwa udział partnerów w realizacji projektu powinien być adekwatny,  
tj. każdy z partnerów zobowiązuje się do wniesienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, 
technicznych lub finansowych w proporcji odpowiadającej realizowanym zadaniom  
i podejmowanym działaniom. 
Partner realizuje swoje obowiązki w ramach projektu nieodpłatnie, tj. nie otrzymuje 
wynagrodzenia. W sytuacji, gdy partner w ramach realizacji projektu odpłatnie dostarcza 
usługi, dostawy lub wykonuje roboty budowlane mamy do czynienia z wykonawstwem na 
rzecz zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.U. 2015 poz. 2164 tekst jednolity). Partnerstwo w ramach projektu nie może 
zastępować stosunku pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i w ten sposób prowadzić do 
obejścia przepisów ustawy. 
Partner może otrzymywać środki na realizację projektu, jednak nie mogą one mieć postaci 
wynagrodzenia w zamian za określone świadczenie drugiej strony, tj. zamawiający nie dokona 
zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych. Oznacza to, że partner otrzymuje środki za 
wykonywane przez siebie zadania ustanowione w budżecie projektu bez korzyści 
ekonomicznej. Należy przy tym pamiętać, że przekazywanie tych środków partnerowi przez 
beneficjenta może przyjmować tylko formę refundacji poniesionych na rzecz realizacji 
projektu wydatków. Należy również zastrzec, że środki powinny być wydatkowane w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, optymalnego 
doboru środków i konkurencyjności. 

32. Czy zgodnie ze wskazówkami, że projekty powinny mieć charakter kompleksowy oraz łączyć 
tradycyjne metody z nowoczesnymi, możliwe jest prowadzenie oprócz tradycyjnych działań 
edukacyjnych w ramach projektu również działań z wykorzystaniem internetu np. serwis 
informacyjny dla organizacji pozarządowych, cykle webinariów edukacyjnych poświęconych 
tematom ogólnym jak i przekrojowym, materiały edukacyjne elektroniczne np. infografiki 
objaśniające w przystępny sposób zagadnienia, artykuły poradnicze?  

Odp.: Prowadzenie działań z wykorzystaniem internetu jest możliwe.  

33. Czy decyzja o powstaniu materiałów multimedialnych będzie każdorazowo podejmowana przez 

Ministra w trybie opisanym w tym punkcie 3.4.3 Regulaminu Konkursu? Np. czy każda 

infografika, artykuł i informacja mają być najpierw przedstawiane do konsultacji?  

Odp.: Zgodnie z  punktem 3.4.3 Regulaminu Konkursu każdy materiał multimedialny musi 
zostać przedstawiony do akceptacji. Decyzja o jego przygotowaniu i publikacji zostanie 
podjęta przez Ministra na podstawie próbki danego materiału na etapie realizacji projektu. 



34. Czy Partnerem w projekcie może być spółka z o.o., dla której jednym z obszarów działalności jest 
przygotowanie wniosków o dotacje UE? Czy jeżeli Prezes spółki oświadczy, że w okresie realizacji 
projektu nie będzie prowadziła odpłatnych usług doradczych dotyczących Funduszy Europejskich 
w okresie realizacji projektu w ramach Konkursu, to czy podmiot ten może być Partnerem  
w projekcie?  

Odp.: Tak, partnerem w projekcie może być spółka z o.o. pod warunkiem, że podczas realizacji 
projektu nie będzie świadczyć odpłatnych usług doradczych lub konsultingowych dotyczących 
Funduszy Europejskich (patrz również odp. do pyt. 16, 23 i 31). 

35. Czy wkładem własnym finansowym w projekcie może być koszt  biura z mediami? 

Odp.: Zgodnie z pkt 8.3.e Regulaminu Konkursu koszty stałe utrzymania biura (m.in. czynsz, 
koszty energii, wywozu nieczystości, ogrzewania, wody i ścieków, zakup materiałów 
biurowych) są kosztami kwalifikowalnymi tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania 
projektu i mogą stanowić wkład własny. 

36. Czy partnerem w projekcie może być firma, której właściciel jest jednocześnie członkiem rady 

fundacji, która ma być wnioskodawcą? 

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 16, 23 i 31. 

37. Czy w kontekście pkt. 6.5.2. g w odniesieniu do projektów kierowanych dla przedsiębiorców 

warunkiem jest realizacja projektu na terenie 16 województw czy projekt może być realizowany 

na terenie minimum 10 województw, ale skierowany do uczestników z 16 województw? 

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 18. 

38. W odniesieniu do pkt. 8.3.e czy zapis oznacza, że wszelkie koszty utrzymania biura są 

niekwalifikowalne czy niekwalifikowalne są tylko koszty stałe związane z utrzymaniem biura 

wykraczające poza potrzeby projektu? 

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie  35. 

39. Czy Partner może również zamieszczać swoje logo/ nazwę na materiałach projektowych, na 

stronie www oraz informować o swoim udziale w projekcie na równi z Wnioskodawcą? 

Odp.: Zgodnie z § 2 ust. 10 umowy dotacji umieszczanie logotypów Partnerów, na materiałach, 
które zostaną przygotowane w ramach projektu jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą 
Ministra. 

40. Wniosek o dotację podpisuje również Partner, czy on też jest zobowiązany dostarczyć KRS, jak 

Wnioskodawca? Czy tylko list intencyjny/ porozumienie? 

Odp.: Na etapie składania wniosku o przyznanie dotacji należy przedstawić dokument 
potwierdzający współpracę Wnioskodawcy z Partnerem oraz wskazujący na udzielenie przez 
Partnera pełnomocnictwa do jego reprezentowania przez Wnioskodawcę w czynnościach 
bezpośrednio związanych z udziałem w Konkursie (np. list intencyjny,  porozumienie).  
W przypadku gdy projekt zostanie wybrany i zostanie przyznana mu dotacja to 
Wnioskodawca, zgodnie z pkt 7.1.f, przed podpisaniem umowy musi dostarczyć m.in. odpis  
z właściwego rejestru dotyczący Partnera (lub Partnerów), jeżeli ich udział w projekcie został 
przewidziany (z okresu nie wcześniejszego, niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku) lub 
wydruk z odpowiedniego systemu posiadający moc odpisu z rejestru. 

41. Czy koszty stałe instytucji,  które nie są kwalifikowane mogą stanowić wkład własny? 

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 35. 

42. Co zalicza się do kosztów stałych ? Czy te koszty mogą stanowić wkład własny? 



Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 35. 

43. Czy liczbę partnerów jest ograniczona? 

Odp.: Dozwolona liczba partnerów nie została określona w Regulaminie Konkursu. 

44. Czy wysokość dotacji 1 mln jest to wysokość dofinansowania dotacji bez kosztów własnych? 

Odp.: Maksymalna wysokość pojedynczej dotacji wskazana w pkt 5.3 Regulaminu Konkursu to 
wysokość dotacji bez wkładu własnego. 

45. Czy maksymalna wysokość pojedynczej dotacji wskazana w pkt 5.3 Regulaminu Konkursu jest 

kosztem netto czy brutto? 

Odp.: Jest to koszt brutto. 

46. Jak ma wyglądać transmisja on line? Jeśli użytkownicy oglądają ją w czasie rzeczywistym, czy 

trzeba jakieś warunki dostępności dla niepełnosprawnych zapewnić? 

Odp.: W przypadku transmisji on-line nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. 
 

Część 4 

47. Zgodnie z regulaminem trenerzy mają posiadać: a) doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych i b) doświadczenie z zakresu odpowiadającego tematyce projektu. Jeśli  

w projekcie zaplanowane są warsztaty i konsultacje, to czy trenerzy spełniają warunek a jeśli 

mają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i konsultacji np. z zarządzania, czy 

doświadczenia edukacyjne mają dotyczyć FE? 

Odp.: Zgodnie z pkt 3.3.4.a trenerzy muszą mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć 
edukacyjnych. Doświadczenie nie musi być związane z tematyką Funduszy Europejskich. 
Natomiast w pkt 3.3.4.b należy wykazać doświadczenie odpowiadające tematyce 
zaplanowanej w projekcie i w tym przypadku musi ona być związana z Funduszami 
Europejskimi. 

48. Czy zarządzanie projektem powinno stanowić oddzielne zadanie i jakie koszty mogą być 

kwalifikowane. Czy jest określony limit na koszty zarządzania? 

Odp.: Koszty zarządzania projektem mogą stanowić oddzielne zadanie w budżecie projektu. 
Może to być np. koszt pracy koordynatora projektu, osób zajmujących się rekrutacją, koszty 
biura projektu, itp. Limit kosztów zarządzania projektem, a także ich katalog zamknięty nie 
został ustalony. 

49. Czy istnieje możliwość kwalifikowania kosztów pośrednich w projekcie np.: telefony, księgowość. 

Jak mogą być rozliczane: ryczałtem czy na podstawie rzeczywistych wydatków? 

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 35. Koszty te rozliczane są na podstawie rzeczywistych 
wydatków. W przypadku rozliczania kosztów stałych utrzymania biura, które były niezbędne 
do realizacji projektu, we wniosku o przyznanie dotacji należy przedstawić metodologię 
wyliczania kosztów, które mają zostać zwrócone w ramach dotacji. 

50. Jak rozliczany jest projekt w przypadku partnerstwa? Czy wystarczają faktury kosztowe 

wystawione wnioskodawcy przez partnera? Czy w takim przypadku faktury muszą dotyczyć 

wszystkich działań (np. za pracę każdego z trenerów z osobna), czy też wystarcza zbiorcza 

faktura za udział w realizacji projektu zgodnie z zawartą umową partnerstwa? 

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie  31. 



51. Czy jest dostępny wzór deklaracji partnerstwa? 

Odp.: Dokumentacja konkursowa nie zawiera takiego wzoru. Dokument  potwierdzający 
współpracę Wnioskodawca z Partnerem przygotowuje we własnym zakresie. Patrz także 
odpowiedź na pytanie 31. 

52. Czy działania skierowane do prasy lokalnej mają dotyczyć tylko dziennikarzy gazet lokalnych  

i regionalnych czy też mogą być skierowane do ogółu prasy lokalnej i regionalnej: dziennikarzy 

prasowych, telewizyjnych, radiowych oraz internetowych? 

Odp.: Działania dla dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej mają być skierowane do 
dziennikarzy prasowych, w tym również dziennikarzy wydań internetowych prasy. 

53. Czy strona www i jej utrzymanie zalicza się do kosztów zarządzania czy kosztów promocji? Czy 

notesy i długopisy (oflagowane) dla uczestników szkoleń, niezbędne do szkoleń i ćwiczeń, są 

kosztem szkoleń czy kosztem promocji? 

Odp.: Podział zadań w budżecie nie został określony. Wnioskodawcy przygotowują go  
wg własnego uznania, zgodnie ze specyfiką danego projektu. 

54. Jak w kalkulacji, a dokładnie w kolumnie netto i w kolumnie brutto, ująć kwotę wynagrodzenia 

na umowę zlecenie lub umowę o pracę? Przy wynagrodzeniu występują ogólnie 3 wartości: 

kwota netto przesyłana jako wynagrodzenie na konto, kwota brutto która ma odzwierciedlenie  

w podpisanej umowie z pracownikiem/trenerem i kwota brutto brutto, uwzględniająca koszty 

pracodawcy? 

Odp.: W takim przypadku w kolumnie „kwota netto” należy wpisać kwotę netto, natomiast  
w kolumnie „kwota brutto” musi się znaleźć kwota obejmująca również koszty, które ponosi 
pracodawca/zleceniodawca tj. kwota brutto brutto.  

55. Czy oświadczenia trenerów, które są załącznikami do wniosku o przyznanie dotacji wymagane są 

w oryginale czy mogą być w formie skanu?  

Odp.: Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć oryginały oświadczeń trenerów. 
Dopuszczalne jest także złożenie skanu oświadczenia na etapie składania wniosku jednak  
w przypadku podpisania umowy należy dostarczyć oświadczenie trenera w oryginale przed jej 
podpisaniem. 

CZĘŚĆ 5 

56. Czy jest wymagany określony wzór oświadczenia trenerów? Co powinno zawierać takie 

oświadczenie?  

Odp.: Dokumentacja konkursowa nie zawiera takiego wzoru. Oświadczenie trenera musi 
zawierać zapewnienie o gotowości podjęcia pracy na rzecz projektu i potwierdzenie 
prawdziwości informacji dotyczących danego trenera zawartych we wniosku o przyznanie 
dotacji. 

57. Czy w przypadku KRS wystarczy sam wydruk z KRS czy musi być poświadczony przez odpowiedni 

urząd tj. np. Urząd Miasta w Radomiu?  

Odp.: KRS nie musi być poświadczony przez odpowiedni urząd w przypadku gdy jest 
wydrukiem z systemu posiadającego moc odpisu z rejestru tj. z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego.  

 


