
Składanie i ocena wniosków 

Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące 
Funduszy Europejskich 



Kto może się ubiegać o dotację? 
 

 

W liniach tematycznych: prasowej, prasowo - internetowej, 
internetowej (część A) wyłącznie podmioty, które prowadzą 
działalność gospodarczą lub statutową jako: 

• wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy, 

• wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy, 

 



Kto może się ubiegać o dotację? 
W linii edukacyjnej (część B) wyłącznie podmioty, które prowadzą 
działalność gospodarczą lub statutową jako: 

• wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy, 

• wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy, 

• publiczni lub komercyjni nadawcy telewizyjni lub podmioty 
zarządzające czasem antenowym w stacjach telewizyjnych (np. 
biura reklamy nadawców telewizyjnych), 

• publiczni lub komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty 
zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych (np. biura 
reklamy nadawców radiowych),  

• agencje informacyjne. 

 



Kto może się ubiegać o dotację? 
Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby fizyczne, które nie 
prowadzą działalności gospodarczej oraz podmioty doradcze lub 
konsultingowe, świadczące odpłatne usługi doradcze dotyczące 
Funduszy Europejskich. 

 

Każdy Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt. 

 

Każdy Wnioskodawca może również otrzymać dofinansowanie na 
realizację więcej niż jednego projektu. 



Partnerstwo w projektach: 
 

Partnerem w projekcie może być podmiot, który wnosi do projektu 
wkład własny (także niefinansowy, np. patronat, wsparcie 
merytoryczne, itp.) oraz nie podlega wyłączeniom, o których mowa 
w pkt 6.2 i 6.3 Regulaminu konkursu (część C). 

 

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający współpracę 
Wnioskodawcy z Partnerem (np. umowę o współpracy, list 
intencyjny) oraz  pełnomocnictwo udzielone przez Partnera do jego 
reprezentowania przez Wnioskodawcę w czynnościach 
bezpośrednio związanych z udziałem w Konkursie oraz do 
podpisania umowy dotacyjnej. 



Partnerstwo w projektach: 
 

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie Wnioskodawca jest 
podmiotem wiodącym, tj.: 

1) odpowiada za spełnienie przez Partnerów warunków 
regulaminowych, 

2) odpowiada za wszelkie działania realizowane przez Partnerów w 
ramach projektu, 

3) wyznacza koordynatora projektu. 

 

 



Partnerstwo w projektach: 
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. 

 

Przekazywanie środków Partnerowi przez Wnioskodawcę może 
przyjmować tylko formę refundacji poniesionych na rzecz realizacji 
projektu wydatków. 

 

 



Wniosek o przyznanie 
dotacji 



Formularz wniosku 
― termin składania wniosków upływa 24 kwietnia 2017 r. (decyduje 

data wpływu do MR, a nie stempla pocztowego!); 

― formularz musi być wypełniony w języku polskim, w sposób 
przejrzysty i zwięzły; 

― należy złożyć go w 1 egzemplarzu (oryginale); 

― do wersji papierowej należy dołączyć tożsamą z nią wersję 
elektroniczną; 

― wniosek musi być: 

― spięty wzdłuż grzbietu, by uniemożliwić dekompletację; 

― podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wnioskodawcy. 

 



Załączniki do wniosku - obligatoryjne: 

― aktualny odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż 3 miesiące); 

― załączniki wskazane w formularzach; 

― szczegółowy kosztorys projektu (rekomendowany wzór 
zamieszczono na portalu Funduszy Europejskich) 

 



Załączniki do wniosku - opcjonalne: 

― oświadczenia Partnerów; 

― oświadczenia trenerów / dziennikarzy do podjęcia się realizacji 
zadania w przypadku linii edukacyjnej;  

 

Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej należy złożyć w 
jednym egzemplarzu (oryginale).  

 

W wersji elektronicznej należy załączyć  (oprócz formularza 
wniosku) szczegółowy kosztorys projektu oraz załączniki mające 
znaczenie z punktu widzenia oceny merytorycznej i budżetowej 
projektu (np. mediaplany, próbki materiałów, umowy partnerskie, 
itd.) 

 



Ocena wniosków 



Ocena wniosków: 

1. Ocena formalna;  

2. Ocena merytoryczna; 

3. Ocena budżetowa (dotyczy najwyżej ocenionych 
wniosków). 



Ocena formalna: 
Jest prowadzona zgodnie z Kartą oceny formalnej. 

Procedura uzupełniania braków: nie załączono 
wymaganych dokumentów lub zawiera on oczywiste 
pomyłki lub braki formalne (np. brak podpisu osoby 
upoważnionej) sekretarz Konkursu wzywa drogą 
elektroniczną Wnioskodawcę do dokonania 
stosownych poprawek lub uzupełnień w terminie do 
7 dni kalendarzowych od daty wezwania.  

Stanowisko Sekretarza w zakresie oceny formalnej 
jest nieodwołalne. 

 



Ocena merytoryczna: 

― zgodnie z Kartą oceny merytorycznej; 

― prowadzona przez co najmniej 2 osoby spośród: 
― pracowników Ministerstwa Rozwoju; 

― ekspertów zewnętrznych posiadających doświadczenie w 
dziedzinie związanej z projektem. 

 



Analiza projektu 

Atrakcyjność koncepcji:  
• ogólna atrakcyjność koncepcji projektu (15 pkt) 
• formuła przyciągająca uwagę odbiorców, w tym ciekawy i przyciągający 

odbiorcę sposób prezentowania treści (10 pkt) 
• jakość przedstawionej próbki materiału (10 pkt) 

Dotarcie do grupy docelowej: 
• dopasowanie zaproponowanych mediów i narzędzi komunikacji do potrzeb 

grupy docelowej projektu (15 pkt) 
• rzetelność opisów, analiz oraz przedstawianych danych, w szczególności 

danych nt. zasięgu i liczby odbiorców projektu poziomu oglądalności, 
słuchalności, czytelnictwa, dotarcia itp.) (10 pkt) 

• zasięg / liczba odbiorców projektu (5 pkt) 
 

Kryteria oceny merytorycznej – Część A 



Analiza projektu (c.d.) 

Dopasowanie tematyki do potrzeb grupy docelowej: 
• sposób prezentacji tematów oraz jego dopasowanie do potrzeb odbiorców 

projektu, w tym (10 pkt) 
• prostota i przystępność prezentacji tematów (5 pkt) 

Skuteczność przekazu: 
• ogólna atrakcyjność spodziewanych rezultatów projektu (10 pkt) 

Potencjał zespołu projektowego: 
• doświadczenie wnioskodawcy (zespołu projektowego) oraz ewentualnych 

Partnerów / podwykonawców w realizacji podobnych projektów skierowanych 
do grupy docelowej wskazanej we wniosku (5 pkt) 

• doświadczenie i sposób zaangażowania w realizację projektu eksperta / 
ekspertów ds. Funduszy Europejskich zadeklarowanego/-nych ze wniosku, w 
tym określenie jego zakresu obowiązków, odpowiadającego wymaganiom 
projektu (5 pkt) 



Kryteria oceny budżetowej – Część A 
1. Analiza efektywności 
kosztowej projektu 

Uwagi / uzasadnienia 

Rzetelność w określaniu 
kosztów oraz wskaźników 
projektu  

Rzetelność w określeniu kosztów oraz wskaźników 
zasięgowych projektu (poziomu czytelnictwa, obejrzeń itp.)  
  
wskaźniki i dane zawarte we wniosku, które budzą 
wątpliwości wraz z uzasadnieniem: ….  

Efektywność kosztowa 
projektu 

 efektywność kosztowa narzędzi i działań 
komunikacyjnych  

 atrakcyjność kosztów jednostkowych dotarcia do 
uczestników projektu 

 czynniki jakościowe mające wpływ na koszt projektu 
(jakie) 

2. Wysokość 
sugerowanej korekty 
finansowej 



Analiza projektu 

Pomysł na projekt:  
• ogólna atrakcyjność i prognozowana skuteczność projektu (12 pkt) 
• promocja projektu i rekrutacja (8 pkt) 

Tematyka: 
• kompleksowe uwzględnienie tematów określonych w Części B pkt. 3 

Regulaminu konkursu (10 pkt) 

Zasięg projektu: 
• lokalizacje warsztatów dogodne dla uczestników z całej Polski (5 pkt) 

Kryteria oceny merytorycznej – Część B 



Analiza projektu (c.d.) 

Sposób realizacji projektu : 
• atrakcyjna forma prowadzenia warsztatów (10 pkt) 
• pomysł na działanie aktywizujące i jego przydatność dla uczestników (10 pkt) 
• materiały informacyjne/szkoleniowe (5 pkt) 

Spodziewane rezultaty projektu: 
• liczba uczestników projektu (5 pkt) 
• atrakcyjność rezultatów projektu – czy projekt zakłada dalsze działania w zakresie 

zapewnienia trwałości projektu, np. utrzymywanie kontaktu z uczestnikami, emailing, 
newsletter, działania skupiające uczestników przy konkretnym celu, itp. (3 pkt) 

Sposób przygotowania projektu: 
• staranność i przejrzystość opisów, zwięzłość języka (2 pkt) 



Doświadczenie i potencjał  

Doświadczenie w prowadzeniu przedsięwzięć podobnych do zgłoszonego 
projektu: 
• doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów skierowanych 

do grupy docelowej wskazanej  we wniosku (6 pkt)  
• doświadczenie ewentualnych Partnerów w realizacji podobnych projektów 

skierowanych do grupy docelowej wskazanej  we wniosku (4 pkt)  

Potencjał zespołu projektowego: 
• doświadczenie zadeklarowanych we wniosku trenerów, ekspertów w tym 

sposób ich zaangażowania w projekt, określenie zakresów ich obowiązków, 
zastępowalność trenerów (15 pkt) 

• doświadczenie koordynatora projektu, w tym określenie zakresu obowiązków 
odpowiadających wymaganiom projektu (5 pkt) 



Kryteria oceny budżetowej – Część B 
Kryteria Uwagi / uzasadnienia 

Analiza efektywności 
finansowej projektu 

• efektywność kosztowa działań realizowanych w 
ramach projektu    

• czynniki jakościowe mające wpływ na koszt 
projektu (jakie) ….  

• średni koszt w przeliczeniu na 1 uczestnika 

Analiza rzetelności w 
określaniu kosztów 
projektu 

Rzetelność w określeniu kosztów: 

• zarządzania projektem 

• osobowych (kosztów trenerów, koordynatora, itp.) 

• przygotowawczych/realizacyjnych/rekrutacyjnych 

• zaproponowanych działań w projekcie 

Wysokość sugerowanej 
korekty finansowej 



Procedura wyjaśniająca 
• Minister zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości 

odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się 
Wnioskodawca. 

• Minister zastrzega sobie prawo  konsultacji  i  ewentualnej  
modyfikacji  projektu w zakresie merytoryki i budżetu projektu na 
etapie oceny projektu. 

• Przed dokonaniem ostatecznego wyboru Komisja może poprosić 
Wnioskodawców w danej linii, których projekty uzyskały największą 
liczbę punktów podczas oceny merytorycznej i budżetowej, aby w 
siedzibie Ministra szczegółowo przedstawili Komisji swoje projekty, 
ze wskazaniem sposobu ich realizacji itp. 



Procedura wyjaśniająca 
Komisja Konkursowa może zwracać się z prośbą o: 

― wyjaśnienia dotyczące treści wniosku i dołączonych załączników 
(m.in. uszczegółowienie informacji na temat działań 
przedstawionych we wniosku), 

― potwierdzenie przez osoby lub wykonawców wymienionych we 
wniosku ich gotowości udziału w projekcie, w zakresie określonym 
we wniosku. Potwierdzenie takie może mieć formę oświadczenia 
pisemnego lub mailowego. 

 



Umowa o 
dofinansowanie 



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 



Główne 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; 

 wniesienie wkładu własnego - minimum 5% kosztów 
kwalifikowalnych projektu; 

 stosowanie procedury konkurencyjnego udzielenia zamówienia 
przez wnioskodawców (opisanej w części C pkt. 7.5. Regulaminu); 

 

 



Główne obowiązki Dotacjobiorcy – c.d.: 

 udzielenie MR licencji niewyłącznej do materiałów 
przygotowanych w ramach projektu w Część A lub przeniesienie 
autorskich praw majątkowych w Części B; 

 Przygotowanie i złożenie informacji nt. zrealizowanych działań: 

    w Części A - w terminie 14 dni od dnia zakończenia     
   realizacji Projektu, 

    w Części B: 

      - informacja częściowa - zawierająca rozliczenie  
        wykorzystania środków I i II transzy do 14 lutego 2018 r., 

      - informacja końcowa - w terminie 20 dni od dnia zakończenia     
        realizacji Projektu. 

 

 



Wypłata dotacji 
Obywa się w 3 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 14 dni od zatwierdzenia informacji 
nt. zrealizowanych działań w ramach zadania publicznego 



Warunkiem przekazania I transzy jest ustanowienie w 
terminie 7 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 transzy I i II: 
• W przypadku wystąpienia w Projekcie 

nieprawidłowości (w tym nieprawidłowości 
polegających na niskiej jakości merytorycznej 
materiałów przygotowywanych przez eksperta ds. 
Funduszy Europejskich) lub  

• znaczącego przesunięcia w harmonogramie 
realizacji Projektu oraz założonych w Projekcie 
wskaźników;  

– do czasu usunięcia nieprawidłowości lub 
uzgodnienia przez Strony zmiany harmonogramu 
realizacji Projektu; 



Dopuszczalne modyfikacje podczas realizacji 
projektu (zakres przedmiotowy) w Części A: 

harmonogram 
realizacji projektu (w 
tym harmonogram 
emisji materiałów) 

dni i pasma emisji 
materiałów 

osób 
przygotowujących 

materiały 

narzędzi 
informacyjno-
promocyjnych 

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. 



Dopuszczalne modyfikacje podczas realizacji 
projektu (zakres przedmiotowy) w Części B: 

harmonogram 
realizacji 
projektu 

trenerzy 

koordynator 
zespół 

projektowy 

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 Części A: 
 Niewłaściwe oznakowanie 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% kwoty dotacji x każdy 
nieosiągnięty punkt procentowy. 

 Niedotrzymanie terminu złożenia informacji nt. zrealizowanych 
działań - 0,01% kwoty dotacji. 



Kary umowne w Części B: 

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

 Niedotrzymanie terminu złożenia informacji nt. zrealizowanych 
działań - 0,01% kwoty dotacji. 



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

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

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



Dane osobowe: 

Administratorem danych osobowych gromadzonych 
w związku z realizacją Projektu jest Dotacjobiorca. 



Harmonogram oceny projektów: 
 

 

1. 24 kwietnia – koniec naboru wniosków. 

 

2. 3 lub 4 tydz. maja – ogłoszenie wyników konkursu  



Dziękuję za uwagę! 


