Informacja dla Beneficjentów o preselekcji projektów inwestycyjnych
w ramach planowanego naboru wniosków o dofinansowanie
projektów w konkursie otwartym CEF na 2015 r.
Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci planuje ogłoszenie pod
koniec bieżącego roku kolejnego naboru na projekty mogące otrzymać dofinansowanie z
instrumentu CEF w części ogólnej (listopad/grudzień 2015 r.).

Identyfikacja obszarów kwalifikowania projektów
KE wstępnie określiła cele/priorytety w ramach planowanego naboru projektów inwestycyjnych w
konkursie CEF na 2015 r. w zakresie Programu Wieloletniego na 2015 r. (MAP – Multi-Annual
Work Programme) oraz Programu Rocznego na 2015 r. (AP - Annual Work Programme), w które
mają się wpisywać zgłaszane przedsięwzięcia w zakresie wszystkich sektorów transportu:


SEZAR (MAP),



Korytarze Sieci Bazowej TEN-T (MAP, AP - inne projekty niż te ujęte na liście projektów DI),



Pozostałe odcinki Sieci Bazowej TEN-T (MAP, AP - aneks I do Rozporządzenia CEF),



Interoperacyjność kolei (MAP),



Innowacje (MAP, AP),



Bezpieczna Infrastruktura (MAP, AP),



RIS (MAP),



ITS (MAP),



Autostrady morskie (MAP, AP),



Węzły Sieci Bazowej TEN-T (MAP, AP),



Multimodalne platformy logistyczne (MAP, AP),



Projekty w Sieci Bazowej TEN-T (AP),



Projekty w sieci kompleksowej,



Projekty dot. połączenia sieci TEN-T z infrastrukturą państw sąsiadujących,



Usługi transportowe (AP),



Hałas emitowany przez transport kolejowy (AP),



Aplikacje telematyczne (AP),



Dostępność (AP).

Preselekcja
Wszystkie wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez
Państwo Członkowskie tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wnioski nie posiadające takiej
akceptacji nie będą oceniane przez KE.
Mając na uwadze powyższe wstępne propozycje projektów należy przedłożyć do Departamentu
Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wstępna propozycja
projektu zidentyfikowanego jako kwalifikujący się do wsparcia ze środków CEF musi obejmować:
–

Krótki opis zakresu i celu projektu;

–

Planowany harmonogram ramowy realizacji projektu;

–

Planowany budżet projektu wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania

–

Wskazanie jednego ze wstępnie określonych przez KE obszarów/priorytetów w ramach
planowanego naboru projektów inwestycyjnych CEF na 20015 r.

Termin
Wstępne propozycje projektów Beneficjenci mogą przekazywać do MIiR już w chwili obecnej .
Zamierzeniem MIiR jest dokonanie działań preselekcyjnych projektów CEF przed oficjalnym
ogłoszeniem Zaproszeń do składania wniosków w ramach konkursów na 2015 r. w celu
zapewnienia Beneficjentom optymalnych warunków czasowych dla przygotowania dobrej jakości
wniosków aplikacyjnych, które zostaną złożone do KE.
Po ustaleniu listy projektów i jej weryfikacji MIiR przedstawi opinię dot. zaproponowanych
projektów oraz poinformuje o dalszych krokach, które należało będzie podjąć w celu
prawidłowego opracowania i przedłożenia do akceptacji wniosków aplikacyjnych.
Wszelkie informacje odnośnie instrumentu CEF oraz planowanych do ogłoszenia konkursów CEF
znajdą Państwo pod poniższym adresem strony internetowej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/programlaczac-europe/.
Prosimy także o przekazywanie ww. informacji w zakresie proponowanych do CEF 2015
projektów w wersji elektronicznej na adres e-mail: cef@mir.gov.pl

