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REGULAMIN 

Konkursu dotacji na przeprowadzenie akcji partnerskiej dotyczącej Funduszy Europejskich na portalach 

internetowych 

(edycja 2020) 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie dotacji, zwanym dalej „Konkursem” na przeprowadzenie we współpracy z 

Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej akcji partnerskiej na temat Funduszy Europejskich, zwanych dalej  

„FE” na wysokozasięgowych portalach internetowych.  

Organizatorem konkursu jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zwany dalej „Organizatorem konkursu”. 

Działania na portalach wysokozasięgowych mają budować markę FE, podnosić świadomość ich istnienia oraz 

popularyzować wiedzę o efektach ich wykorzystania.  

 

Termin składania wniosków upływa 25 września 2020 roku. 

  

Więcej informacji o FE na lata 2014-2020 można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Założenia współpracy 

I. Cel 

Celem akcji partnerskiej, zwanej dalej „projektem” jest promocja FE. Chcemy pokazać, że projekty dofinansowane z 

Unii Europejskiej mają duży wpływ na nasze codzienne życie, codziennie korzystamy z ich efektów, powodują one 

zmiany m.in. w gospodarce, infrastrukturze, środowisku, edukacji, ochronie zdrowia, przedsiębiorczości, dostępie do 

instytucji publicznych. 

Chcemy pokazać różnorodność FE, najciekawsze, inspirujące projekty oraz efekty wieloletnich dotacji w wybranych 

obszarach. 

Dodatkowo chcemy pokazać, na jakie projekty można jeszcze zdobyć dofinansowanie, zachęcić  do składania 

wniosków, a także wypromować bezpłatne źródła informacji o FE (ogólnopolską Sieć Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich oraz portal www.FunduszeEuropejskie.gov.pl). 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Chcemy również informować o postępie negocjacji nad przyszłą perspektywą budżetową 2021-2027, kształcie 

unijnego budżetu, wysokości wsparcia dla Polski itd. 

II. Projekty – wymagania ogólne 

Projekt  będzie obejmować stworzenie koncepcji i realizację działań informacyjno-promocyjnych FE na portalu 

internetowym Wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na portalach o tematyce ogólnoinformacyjnej o zasięgu nie mniejszym niż 

10 000 000 użytkowników miesięcznie
1
. 

Tak rozumiane projekty obejmują wyłącznie działania content marketingowe w internecie tj. tworzenie wartościowych 

treści/materiałów, które odpowiadają na potrzeby grup docelowych projektu. Treści/materiały powinny być ciekawe, 

intrygujące, tak, aby zainteresować i zaangażować odbiorców.  

Za ich tworzenie i publikowanie odpowiada zespół projektowy po stronie Wnioskodawcy. Treści contentowe muszą 

być opracowane przez eksperta z dziedziny funduszy Unii Europejskiej, zwanej dalej „UE”  oraz autorów 

współpracujących z portalem Wnioskodawcy. 

2.1. Obecność na stronie głównej portalu 

Projekt musi uwzględniać stałą lub cykliczną obecność materiałów promujących Serwis sponsorowany na głównej 

stronie portalu, w górnych głównych sekcjach tematycznych portalu, tak aby efektywnie dotrzeć do naszych 

odbiorców. Minimalny okres obecności na stronie głównej musi wynieść 10 dni w miesiącu. 

2.2. Harmonogram publikacji 

Harmonogram emisji poszczególnych materiałów przygotowuje Wnioskodawca. Powinien przy tym uwzględnić 

aktualność i specyfikę treści (np. dopasowanie tematu do aktualnie trwających naborów i konkursów na dotacje). Jako 

organizator konkursu zastrzegamy sobie jednak prawo do modyfikacji hamonogramu. 

Publikacje muszą być realizowane cyklicznie. W okresie całej współpracy każdego miesiąca liczba publikowanych 

treści/materiałów musi być podobna i w miarę potrzeb równomiernie rozłożona w czasie np. średnio 2 materiały w 

tygodniu. 

2.3. Tematyka 

Konkretne tematy do materiałów contentowych proponuje Wnioskodawca w formularzu ofertowym na bazie 

komunikatów skierowanych do poszczególnych grup docelowych (patrz rozdział IV Regulaminu).   

                                                      

1
 Na podstawie badania Gemius PBI za kwiecień 2020 roku. Top 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów 

https://www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-kwiecien-2020.html 

https://www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-kwiecien-2020.html
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Jako organizator zastrzegamy sobie, możliwość uzupełnienia, dodania lub zmiany w trakcie realizacji projektu (w 

uzgodnieniu z Wnioskodawcą) zaproponowanych tematów.  

Zmienione lub nowe tematy muszą zostać zrealizowane przez Wnioskodawcę w ramach zaproponowanej koncepcji. 

W takim wypadku Wnioskodawca jednak nie ma obowiązku dodawania dodatkowych artykułów/materiałów, ale w 

miarę potrzeby powinien dokonać modyfikacji ich zaplanowanej wcześniej zawartości. 

2.4. Termin realizacji 

Projekty będę realizowane w okresie: od dnia 30 września do dnia 15 grudnia 2020 r. przy czym w uzasadnionych 

przypadkach Organizator konkursu  może – po uprzednim uzgodnieniu z Wnioskodawcą – przedłużyć ten okres do 

dnia 31 grudnia 2020 r. 

III. Projekty – wymagania szczegółowe 

3.1. Serwis sponsorowany (minisite) 

Wszystkie stworzone treści powinny być zamieszczane w Serwisie sponsorowanym na specjalnie stworzonej 

podstronie (minisite) portalu poświęconej wyłącznie FE. Jej układ i layout powinien zostać przygotowany w 

profesjonalny sposób przypominający budową stronę główną portalu. 

Do Serwisu sponsorowanego kierować będzie materiał promujący serwis ze strony głównej oraz głównych sekcji 

portalu, który musi być dostępny ze wszystkich rodzajów urządzeń (desktop oraz mobile). 

Dotarcie do Serwisu sponsorowanego musi być także zagwarantowane i dobrze widoczne dla użytkowników z 

poziomu strony głównej portalu ze wszystkich rodzajow urządzeń (desktop oraz mobile) np. jako dodatkowa sekcja w 

pasku nawigacji/menu portalu, belka itp. 

Serwis sponsorowany powinien być przygotowany w technologii RWD. 

Treści muszą być aktualizowane na bieżąco przez cały okres trwania projektu, a Serwis sponsorowany musi być 

dostępny dla internautów przez 6 miesiący po zakończeniu projektu. 

W Serwisie sponsorowanym nie mogą być emitowane reklamy podmiotów komercyjnych oferujących usługi 

finansowe i doradcze z zakresu FE. 

3.2. Inne miejsca publikacji 

Zależy nam, aby większość materiałów była publikowana na stronie głównej portalu oraz najbardziej poczytnych 

sekcjach portalu adekwatnie do tematyki i grupy docelowej. 

Materiały contentowe mogą być zamieszczane dodatkowo na podstronach, mediach społecznściowych należących 

do tej samej grupy mediowej, jeżeli zapewni to efektywniejsze dotarcie do grup docelowych projektu, czy powiększy 

zasięg odbiorców. 
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3.3. Charakterystyka materiałów: 

a) podstawą realizowanych działań powinny być dobrze dobrane treści content marketingowe, 

b) zależy nam na tym, by treści, które powstaną w ramach projektu, swoją przystępnością, zrozumiałością dla 

przeciętnego odbiorcy i pod kątem wizualnym nie odbiegały od innych materiałów na portalu, 

c) materiały muszą być angażujące – wskaźnik odrzuceń (bounce rate), zdefiniowany dla użytkowników, którzy 

na Serwisie sponsorowanym spędzili mniej niż 15 sekund, nie może być wyższy niż 65%, 

d) materiały muszą zostać przygotowane przez eksperta  w zakresie funduszy UE oraz autorów 

współpracujących z portalem, 

e) materiały powinny stanowić integralną część portalu, mieć charakter maksymalnie kontekstowy, wpisujący się 

w trendy informacyjne i to, czego poszukują odbiorcy (np. wrzesień – tematy związane z edukacją), 

f) materiały powinny być emitowane cyklicznie, z równą lub zbliżoną częstotliwością w każdym miesiącu trwania 

projektu, 

g) materiały muszą być dostępne na mobilnych, jak i desktopowych stronach portalu, 

h) materiały muszą być realizowane z wykorzystaniem narzędzi/sposobów komunikacji zapewniających 

efektywne dotarcie do odbiorców np. poprzez targetowanie behawioralne, kontekstowe, geograficzne 

zarówno w skali całego kraju jak i lokalnie. 

3.4. Inne formaty w ramach projektu 

W ramach projektu można jako uzupełnienie wykorzystywać  różne angażujące formy reklamy, np. teksty lub filmy 

poradnikowe, tytuły przyciągające uwagę, webinaria, krótkie filmy do promocji w social mediach, quizy, ankiety, 

infografiki itp. 

3.5. Projekty powinny uwzględniać promocję w mediach społecznościowych Wnioskodawcy.  

3.6. Promowanie materiałów 

Dodatkowo możliwa jest promocja wykorzystująca targetowanie behawioralne, contentowe, demograficzne, 

geotargetowanie, retargetowanie w obrębie witryn należących do tej samej grupy mediowej oraz w mediach 

społecznościowych. 

3.7. Premiowane projekty: 

Będziemy premiować projekty: 

1) zapewniające jak największy dostęp do treści z głównych stron oraz głównych sekcji portali przez cały okres 

trwania projektu (ilość unikalnych użytkowników (UU) i koszt za użytkownika mającego kontakt z reklamą na 

stronie głównej portalu w skali 1 miesiąca); 

2) zapewniające jak największą liczbę unikalnych użytkowników (UU) oraz odsłon Serwisu sponsorowanego w 

skali 1 miesiąca; 
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3) najwyższą jakość ruchu wygenerowanego w Serwisie sponsorowanym - wskaźnik odrzuceń (bounce rate – 

zdefiniowany dla użytkowników, którzy w Serwisie spędzili mniej niż 15 sekund). W celu generowania tylko 

jakościowego ruchu z działań reklamowych wskaźnik odrzuceń nie może być wyższy niż 65%; 

4) zapewniające jak największe zaangażowanie użytkowników Serwisu sponsorowanego mierzone takimi 

wskaźnikami jak:  

a) konwersja z wizyty na kolejny przeklik (dowolna aktywność w ramach Serwisu sponsorowanego),  

b) konwersja z wizyty na Serwisie na obejrzenie materiału video, 

c) ilość obejrzeń wideo, 

e) średni czas spędzony na Serwisie- długość sesji, 

f) średnia ilość podstron Serwisu artykułów, które użytkownik obejrzał/przeczytał. 

3.8. Raporty: 

Zależy nam szczególnie na równomiernym rozłożeniu działań promocyjnych cząstkowych co tydzień i zbiorczych - w 

każdym miesiącu. Dlatego  obowiązkiem Wnioskodawcy będzie przesłanie raportu na zakończenie każdego tygodnia 

i miesiąca zgodnie z przygotowaną formatką do raportu stanowiącą załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

IV. Grupy docelowe i tematy 

Projekty powinny mieć charakter świadomościowy – konsekwentnie zwiększać rozpoznawalność marki Fundusze 

Europejskie poprzez pokazywanie wpływu, jaki inwestycje z unijnych pieniędzy mają na codzienne życie Polaków w 

różnych dziedzinach (infrastruktura, zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość itd.).  

Z tego punktu widzenia najistotniejszą grupą docelową jest ogół społeczeństwa.  

Projekt powinien zakładać również – choć w mniejszym stopniu – komunikację do: 

 potencjalnych beneficjentów (przede wszystkim przedsiębiorców), czyli podmiotów, które mogą 

bezpośrednio ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich) oraz  

 potencjalnych uczestników projektów, czyli osób, które nie składają bezpośrednio wniosków o dotację, ale 

mogą korzystać z oferty (np. szkoleniowej lub doradczej) innych bezpośrednich beneficjentów. 

Niezależnie od grupy docelowej i komunikatu każdy materiał musi zawierać odesłanie (np. w formie ramki) do 

źródeł informacji o FE: 

• portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl,  

• sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), 

• narzędzia STEP (www.step.gov.pl) – w przypadku, gdy materiał dotyczyć będzie innowacji finansowanych z 

Programu Inteligentny Rozwój. 

Przykładowe tematy do komunikacji do poszczególnych grup docelowych prezentujemy w tabeli poniżej: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.step.gov.pl/
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Grupa docelowa 

Ogół społeczeństwa 

Grupa ogół społeczeństwa jest dla nas najważniejsza. Większość komunikacji w ramach 

projektu musi być kierowana do niej 

Cel komunikacji 

 pokazanie zmian, w szczególności w codziennym życiu mieszkańców Polski, które 

zachodzą dzięki FE. 

 zaprezentowanie FE jako bardzo ważnego i skutecznego instrumentu w rozwoju 

gospodarki Polski,     

 pokazanie skali wsparcia udzielanego z FE, w walce ze skutkami COVID-19  

 zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat korzyści płynących z realizacji 

projektów unijnych m.in. poprzez prezentacje dotychczasowych efektów i 

przykładów poszczególnych projektów, inwestycji; 

 pokazanie perspektywy indywidualnej, w tym korzyści z inwestycji 

współfinansowanych z FE w skali mikro. Prezentacja osobistych historii i 

doświadczeń osób, które korzystały lub korzystają ze wsparcia FE. 

Tematy Chcemy podnieść poziom wiedzy o tym, że fundusze UE przeznaczane są na takie 

dziedziny życia jak: 

 zdrowie, medycyna – dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, wyższa 

jakości diagnostyki, poziomu leczenia, pomoc w czasie pandemii COVID-19; 

 gospodarka/przedsiębiorczość, wsparcie dla przedsiębiorców 

 kultura – ochrona zabytków i tworzenie nowej, ciekawej oferty kulturalno-

edukacyjnej i atrakcji turystycznych; 

 środowisko – ochrona zagrożonych gatunków, poprawa jakości zasobów wodnych, 

ograniczenia składowania, zwiększenia przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów; 

 energia – rozwój czystej energii, oszczędzanie energii i zwiększania 

bezpieczeństwa energetycznego; 

 transport  – bezpieczne, wygodne i szybsze podróże, ekologiczny rozwój 

transportu, rozwój i inwestycje w infrastrukturę lokalną oraz ogólnopolską; 

 infrastruktura szerokopasmowa – popularyzacja wiedzy na temat internetu 

szerokopasmowego i jego parametrów, możliwości podłączenia się do niego,  

 cyfryzacja – projekty dzięki, którym możemy załatwić sprawy drogą elektroniczną, 

nowe e-usługi, poprawa funkcjonalności istniejących e-usług; 

 rynek pracy – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji, szkolenia, szkolnictwo 

wyższe, kompetencje cyfrowe 

 innowacje społeczne – projekty mające na celu poprawę jakości życia 

społeczeństwa 
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Grupa docelowa 

Potencjalni beneficjenci, głównie przedsiębiorcy  (w tym mikro-, małe- i średnie 

firmy, start –upy i osoby chcące założyć start-up) 

Komunikacja do grupy przedsiębiorców będzie miała mniejsze natężenie z uwagi na 

koniec perspektywy unijnej i mniejszą ilość konkursów i naborów. 

Cel komunikacji 

Przedstawienie aktualnej oferty FE: 

 przedstawienie aktualnej oferty FE dla tej grupy docelowej (tzn. terminy, zakres 

wsparcia, stawiane wymagania, procedury.); 

 zachęcenie przedsiębiorców do ubiegania się o środki unijne (składnia wniosków w 

konkursach); 

 przedstawienie różnorodności zakresu wsparcia z FE (np. wsparcie na B+R, 

innowacje, eksport); 

 pokazanie przykładów osób/firm, które już skorzystały ze wsparcia i osiągnęły 

sukces zawodowy i osobisty. 

 zachęcanie  osób z pomysłem na własny biznes/ start-up do aplikowania do 

platform startowych. 

Tematy 
 Promocja pojęcia B+R tj.:  

- czym jest B+R, uświadomienie przedsiębiorcom, że mogą się ubiegać o wsparcie 

na różnych etapach rozwoju; 

- pokazanie, że innowacje to nie tylko rewolucyjne wynalazki, ale także działania 

usprawniające/polepszające istniejące produkty/technologie itp.; 

 promocja narzędzia STEP, które służy do wsparcia przedsiębiorców, którzy chcą 

inwestować w innowacje oraz prace badawczo-rozwojowe; 

 działania anty-COVID – wsparcie dla przedsiębiorców, w tym szkoleniowe i 

doradcze, dla branż najbardziej poszkodowanych w wyniku epidemii COVID-19; 

 uświadomienie MŚP, że eksport towarów lub usług może być szansą na rozwój 

firmy a FE pomogą w  zdobywaniu zagranicznych rynków. 

 platformy startowe i proces tworzenia startupów.(od pomysłu po wprowadzenie 

firmy na rynek). 

 

Grupa docelowa 

Potencjalni uczestnicy projektów 

Ta grupa docelowa to  osoby młode poniżej 30 r.ż., osoby z niepełnosprawnościami, 

osoby dorosłe zainteresowane nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji. 

Komunikowanie o projektach skierowanych do niej będzie miało najmniejsze natężenie. 

Będzie związane z aktualną ofertą kierowaną do tej grupy. 
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Cel komunikacji 

 poinformowanie potencjalnych uczestników o możliwościach, jakie stwarza im 

udział w projektach dofinansowanych z UE; 

 zachęcenie osób spełniających kryteria do wzięcia udziału w projektach m.in. 

poprzez prezentowanie przykładów osób, które już skorzystały ze wsparcia FE; 

 aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia. 

Tematy 
 szkolenia, staże, kursy, doradztwo zawodowe, podnoszenie kompetencji 

zawodowych; 

 wsparcie psychologiczne; 

 aktywizacja społeczna, innowacje społeczne; 

 projekty skierowane do osób młodych, które nie mają pracy, nie uczą się i nie 

szkolą. 

V. Język komunikacji 

5.1. Język komunikacji musi być możliwie prosty, zrozumiały i dostosowany do przeciętnego użytkownika 

portalu. Nie może być oficjalny, urzędowy. 

5.2. Przy tworzeniu materiałów zachęcamy do posiłkowania się wytycznymi dotyczącymi upraszczania urzędowej 

komunikacji. Poradniki, infografiki, filmy video itd. na ten temat znajdują się na stronie: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/  

5.3. Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji przygotowanych materiałów pod kątem 

prostego języka i zrozumiałości treści dla przeciętnego odbiorcy. 

VI. Eksperci ds. FE 

6.1. Wnioskodawca musi zaangażować do stałej, bieżącej współpracy przy realizacji projektu co najmniej 1 eksperta 

ds. FE. Ekspert będzie odpowiadał za: 

a) wysoki poziom merytoryczny przygotowywanych materiałów, 

b) wyszukiwanie i proponowanie tematów / informacji / przykładów projektów, adekwatnych do grupy docelowej 

projektu, 

c) weryfikację pod względem prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z UE prezentowanych 

przez Wnioskodawcę w materiałach; 

d) ewentualne współprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, np. webinariów, o ile projekt je 

uwzględnia.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/
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6.2. Ekspertem może być zarówno osoba zatrudniona u Wnioskodawcy (ekspert wewnętrzny), jak i osoba 

współpracująca z Wnioskodawcą (ekspert zewnętrzny). 

6.3. W przypadku zastrzeżeń co do jakości merytorycznej przygotowywanych materiałów, jako Organizator konkursu 

będziemy mieć prawo wystąpić do Wnioskodawcy o zmianę eksperta. 

6.4. Nie dopuszczamy autopromocji działalności doradczej w zakresie pozyskiwania środków unijnych, jeśli 

zatrudniony przy projekcie ekspert taką prowadzi. 

VII. Dostosowanie projektów konkursowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Wszystkie materiały, które powstają w toku realizacji projektu, muszą być dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami. Muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. z uwzględnieniem co najmniej poziomu AA. 

Nasze rekomendacje w tym zakresie znajdują się w specjalnie przygotowanym poradniku, który znajduje się na 

stronie z ogłoszeniem konkursu.  

VIII. Oznaczenie treści w ramach projektu 

8.1.  Wszystkie treści muszą być oznaczone w sposób zgodny z polityką portalu jako treści 

sponsorowane/partnerskie. Dodatkowo materiały  muszą zawierać informację, że są współfinansowane ze 

środków UE, zgodnie ze Wzorem wizualizacji (załącznik nr 2 do Regulaminu).  

IX.  Finansowanie Konkursu 

9.1. Środki finansowe przeznaczone na dotacje, które mogą być przyznane w wyniku Konkursu pochodzą w 85%  

ze środków UE, tj. z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 

w 15% z budżetu państwa. 

9.2. Budżet Konkursu wynosi 800 000 zł. 

9.3. Maksymalna wysokość pojedynczej dotacji wynosi 400 000 zł, a minimalna 200 000 zł.  

9.4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości odpowiadającej całości lub 

części kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca. 

9.5. Każdy Wnioskodawca może zgłosić w Konkursie tylko jeden projekt. W przypadku, gdy Wnioskodawca zgłosi 

więcej niż jeden projekt, wszystkie jego projekty podlegać będą odrzuceniu. 

9.6. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów 

kwalifikowalnych zgłoszonego projektu. 
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9.7. Wkład własny może mieć postać wkładu niefinansowego (np. praca osób zatrudnionych przy realizacji projektu, 

w tym eksperta ds. FE, także wolontariuszy, koszty zarządzania projektem, rabaty i upusty), pod warunkiem, że 

zostanie wykazany przez Wnioskodawcę i możliwe będzie jego zidentyfikowanie, weryfikacja oraz potwierdzenie 

oryginałami stosownych dokumentów (umów, cenników, itp.). 

9.8. Wkładem własnym nie może być podatek VAT podlegający odliczeniu. 

9.9. Nie dopuszcza się w projektach podwójnego finansowania
2
 działań, które zostały dofinansowane  z programów 

operacyjnych realizowanych w szczególności w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Umowy 

Partnerstwa na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

X.  Kto może ubiegać się o dotację? 

10.1. O dotację w Konkursie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą 

lub statutową jako wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy oraz spełniają pozostałe warunki 

określone w regulaminie.  

10.2. Z udziału w Konkursie są wyłączone: 

1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,  

2) podmioty doradcze lub konsultingowe, świadczące odpłatne usługi doradcze dotyczące Funduszy 

Europejskich. 

10.3. Z udziału w Konkursie wyłączony jest podmiot, w odniesieniu do którego zachodzi, co najmniej jedna  

z poniższych okoliczności: 

1) podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 

2) zostały wydane prawomocne orzeczenia stwierdzające nadużycie, korupcję, uczestnictwo w 

organizacjach przestępczych lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności; 

3) został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, zawiesił swoją działalność, lub znajduje się w podobnej 

sytuacji wynikającej z prawa polskiego; 

4) zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub z opłacaniem podatków, zgodnie z 

przepisami prawa polskiego. 

                                                      

2
 Szczegółowe zasady dotyczące podwójnego finansowania określa pkt 6.7 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” – dokument jest dostępny pod adresem: http://www.popt.gov.pl (zakładka: 

Zapoznaj się z prawem i dokumentami). 
 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf 

http://www.popt.gov.pl/
http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/
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Organizator konkursu  wystąpi o zwrot przyznanej dotacji od Wnioskodawcy jeśli w trakcie realizowanego projektu 

okaże się, że na etapie  składania wniosku o przyznanie dotacji Wnioskodawca złożył nieprawdziwe informacje w 

zakresie spełnienia warunków podmiotowych określonych w pkt 10.1 lub w zakresie oświadczeń, o których mowa w 

ppkt 1) – 4). 

XI. Kwalifikowalność wydatków projektu  

11.1. Środki dotacji przyznanej w wyniku Konkursu mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie 

kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu. 

11.2. Za koszty kwalifikowalne projektu zgłoszonego w Konkursie uznane zostaną jedynie wydatki spełniające 

łącznie następujące warunki: 

1) są zgodne z założeniami Regulaminu i celem projektu, a w szczególności należą do poniższego katalogu 

wydatków kwalifikowalnych:  

a) wynagrodzenie zasadnicze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne płacone przez 

pracownika i pracodawcę 

b) składka na Fundusz Pracy 

c) koszty wsparcia eksperckiego i doradztwo specjalistyczne 

d) kompleksowa organizacja konkursów 

e) tłumaczenia oraz weryfikacja tłumaczeń 

f) zakup, najem, opracowanie, druk, powielanie, publikacja i dystrybucja materiałów dydaktycznych 

g) wynajęcie sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia 

h) nabycie praw autorskich i licencji 

i) wydatki dotyczące ogłoszeń oraz publikacji w mediach prasowych i elektronicznych, konferencje 

prasowe itp. 

j) współpraca z innymi mediami (np. promocja działań),   

k) wydatki związane z organizacją i obsługą akcji i imprez promocyjnych 

l) zakup wyposażenia pomocniczego niezbędnego do przeprowadzenia akcji promocyjnych  

m) zakup, opracowanie, druk, powielanie i dystrybucja publikacji oraz materiałów informacyjnych i 

promocyjnych 

n) budowa, modyfikacja, rozwój i utrzymanie portali i stron internetowych i mediów społecznościowych 

(w tym zakup certyfikatów bezpieczeństwa) 

o) utrzymanie stron www oraz zakup domen 

p) promocja portali i stron internetowych, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach 

społecznościowych  
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q) produkcja materiałów video 

3) zostały poniesione przez Wnioskodawcę w okresie od dnia ogłoszenia wyników konkursu do dnia 15 

grudnia 2020 r., przy czym w uzasadnionych przypadkach Organizator konkursu może – po uprzednim 

uzgodnieniu z Wnioskodawcą – przedłużyć ten okres do dnia 31 grudnia 2020 r.  

4)  są niezbędne do realizacji projektu; 

5)  są wykazane w dokumentacji księgowej Wnioskodawcy, w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie  

i weryfikację; 

6) są potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów. 

11.3. Kosztami niekwalifikowalnymi
3
 są m.in.: 

1) finansowanie działalności niezwiązanej z projektem;  

2) wydatki zrefundowane w innym projekcie, współfinansowanym ze środków publicznych lub pomocowych;   

3) zakup środków trwałych; 

4) koszty stałe utrzymania biura wykraczające poza potrzeby wynikające z zakresu projektu; 

5) koszty przygotowania wniosku; 

6) podatek od towarów i usług (VAT), podlegający odliczeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.). 

11.4. Przy dokonywaniu wydatków w ramach projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do ponoszenia ich w 

sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w 

sposób umożliwiający terminową realizację działań w projekcie, jak również zgodnie z procedurą 

konkurencyjnego udzielania zamówień (jeśli dotyczy) i równego traktowania. 

11.5. Wydatki na promocję w mediach społecznościowych Wnioskodawcy nie powinny przekraczać kwoty 6 500 zł 

netto miesięcznie. 

11.6. Wnioskodawca przeprowadza procedurę konkurencyjnego udzielenia zamówienia dla wydatków/ 

zamówień o wartości przekraczającej 20 000 (dwadzieścia tysięcy) zł netto, które mają być pokryte 

ze środków dotacji.  

                                                      

3
 Szczegółowy katalog kosztów niekwalifikowanych znajduje się w Rozdziale 6.3 Wytycznych  

z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w podrozdziale 7.5 Wytycznych Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 15 stycznia 2018 r. w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. 
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Procedura musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalości wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regonalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r. (częściowo 

zawieszone) 
4
. 

XII. Sposób przygotowania wniosku oraz opis procedury oceny 

12.1. Formularz wniosku o przyznanie dotacji i wymagane załączniki 

12.1.1. Wniosek należy złożyć na właściwym formularzu (załącznik nr 3 do regulaminu). Wzór w wersji 

edytowalnej jest dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładka: Dowiedz się więcej o 

Funduszach Europejskich / Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami 

społeczno-gospodarczymi). 

12.1.2. Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w sposób staranny, przejrzysty i zwięzły, 

aby ułatwić jego ocenę. 

12.1.3. Załączniki wymagane od Wnioskodawcy na etapie składania wniosku potwierdzające możliwość 

ubiegania się o dotację: 

1) szczegółowy kosztorys projektu; 

2) oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków i których mowa w pkt. 10.3 Regulaminu. 

12.2. Sposób składania wniosków o przyznanie dotacji 

12.2.1. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną na odpowiednim 

nośniku, należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem pod adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

12.2.2. Termin składania wniosków upływa 25 września 2020 r.  

12.2.3. Za datę złożenia wniosku uznana będzie data wpływu wniosku do Kancelarii Głównej Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej.  

12.2.4. Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi: 

1) być opatrzona sformułowaniem: “Konkurs dotacji – edycja 2020”; 

2) zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. 

                                                      

4
 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-

w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-

2014-2020/ 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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12.2.5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu (oryginale) w formie 

pisemnej w wersji papierowej . Do dokumentów należy załączyć na płycie CD/ DVD/ pendrive identyczną 

postać elektroniczną wniosku
5
. Elektroniczna wersja wniosku powinna obejmować: prawidłowo wypełniony 

formularz wniosku, szczegółowy kosztorys projektu oraz załączniki istotne z punktu widzenia oceny 

merytorycznej i budżetowej wniosku (m.in. media plany, scenariusze, próbki materiałów orazoświadczenia 

autorów / eksperta ds. Funduszy Europejskich o gotowości podjęcia się realizacji zadania itp.). 

12.2.6. Składany wniosek musi być: 

1) spięty wzdłuż grzbietu w sposób uniemożliwiający dekompletację, 

2) podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu 

Wnioskodawcy. 

12.2.7. Wnioski: 

1) przesłane w inny sposób niż określony 12.2.1 (np. pocztą elektroniczną), 

2) złożone po upływie wyznaczonego terminu 

nie będą rozpatrywane. 

12.3. Procedura wyboru projektów 

12.3.1. Wnioski oceniać i analizować będzie Komisja Konkursowa. Dokona tego zgodnie z kryteriami 

określonymi w Regulaminie Komisji Konkursowej (załącznik nr 1 do Regulaminu). Regulamin Pracy Komisji 

Konkursowej określa też tryb pracy oraz szczegółową procedurę.  

12.3.2. Komisja jest powołana przez Organizatorw konkursu i składa się z: 

1) Przewodniczącego Komisji Konkursowej; 

2) Wiceprzewodniczącego Komisji Konkursowej; 

3) Sekretarza Konkursu; 

4) Zespołu ds. oceny budżetowej i merytorycznej projektów. 

12.4. Ocena formalna wniosków  

12.4.1. Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez Sekretarza Konkursu zgodnie z Kartą oceny 

formalnej projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu).  Jest dokumentem oceny każdego wniosku. 

                                                      

5
 Wersja elektroniczna wniosku oraz załączników do niego może mieć postać plików w formacie otwartym (MS Word, Excel, Open 

Office) lub zamkniętym (PDF, JPG, TIFF itp.), przy czym wersja elektroniczna powinna być zgodna z wersją papierową. 
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12.4.2. Wniosek, który: 

1) nie jest odpowiedzią na Konkurs; 

2) został złożony przez nieuprawnionego Wnioskodawcę; 

3) zakłada czas trwania przekraczający okres od dnia 30 września do dnia 15 grudnia 2020 r.; 

4) wskazuje wnioskowaną kwotę dotacji, która przekracza kwotę 400 000 zł brutto jest odrzucany. 

12.4.3. W przypadku, gdy do wniosku nie załączono wymaganych dokumentów lub zawiera on oczywiste 

pomyłki lub braki formalne w zakresie warunków formalnych określonych w Karcie oceny formalnej projektu 

(załącznik nr 4 do Regulaminu) sekretarz Konkursu wzywa drogą elektroniczną (zgodnie z podanym we 

wniosku adresem mailowym) Wnioskodawcę do dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień w terminie do 

7 dni kalendarzowych od dnia wezwania, liczonego od następnego dnia od wysłania e-maila. W razie 

niedokonania lub niewłaściwego dokonania uzupełnień Komisja pozostawia wniosek bez dalszego biegu. 

12.4.4. Stanowisko Sekretarza Konkursu w przedmiocie oceny formalnej wniosku jest ostateczne. 

12.5. Ocena budżetowa i merytoryczna wniosków 

12.5.1. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję według kryteriów zawartych 

w Regulaminie Prac Komisji Konkursowej (załącznik nr 1). Każdy wniosek poprawny formalnie zostanie 

oceniony przez Komisję Konkursową. Ocena budżetowa będzie dotyczyć najlepszych pod względem 

merytorycznym projektów. Odbędzie się zgodnie z Kartą Oceny Budżetowej (załącznik nr 5 do Regulaminu).  

12.5.2. Stanowisko Komisji w przedmiocie oceny budżetowej i merytorycznej projektu jest ostateczne.  

12.5.3. Lista Wnioskodawców, którym przyznano dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładka: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich / Promocja 

Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi) wraz z podaniem 

wysokości przyznanych środków dotacji oraz tytułem projektu. 

12.5.4. Organizator konkursu  zastrzega sobie prawo sporządzenia listy rezerwowej projektów, mogących 

uzyskać dotację w przypadku niezawarcia umów z Wnioskodawcami, którym przyznano dotację lub odstąpienia 

od tychże umów lub ich rozwiązania.  

12.5.5. W celu jak najlepszej jakości realizowanych projektów wybranych w konkursie, Organizator konkursu  

zastrzega sobie prawo  konsultacji  i  ewentualnej  modyfikacji  projektu w zakresie merytoryki i budżetu 

projektu na etapie oceny projektu. 

12.5.6. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru Komisja może poprosić Wnioskodawców, aby w formie 

telekonferencji lub prezentacji w siedzibie Organizatora konkursu szczegółowo przedstawili Komisji swoje 

projekty, ze wskazaniem sposobu ich realizacji itp. 
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12.5.7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania dotacji. 

XIII. Przyznanie dotacji 

13.1. W przypadku wyboru projektu w Konkursie, Wnioskodawca otrzyma od Organizator konkursu pismo 

informujące o przyznaniu dotacji wraz z wezwaniem do dostarczenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia 

umowy dotacji, na którą składają się: 

1) dokument wystawiony przez bank, zawierający dane dotyczące konta lub subkonta bankowego 

Wnioskodawcy, utworzonego na potrzeby realizacji projektu. Dokument musi być opatrzony pieczątką  

i podpisem osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem;  

2) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku podpisywania 

umowy przez osoby upełnomocnione); 

3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne przez Wnioskodawcę (z okresu nie wcześniejszego, niż 3 miesiące przed dniem otrzymania 

pisma o przyznaniu dotacji); 

4) zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego (z okresu nie 

wcześniejszego, niż 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma informującego o przyznaniu dotacji); 

5) oświadczenie Wnioskodawcy o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm). 

13.2. Umowa dotacji zostanie zawarta po złożeniu przez Wnioskodawcę kompletnej dokumentacji, o której mowa  

w pkt. 13.1, z uwzględnieniem złożonego do Konkursu wniosku oraz według Wzoru umowy dotacji (załącznik nr 

6 do Regulaminu). Podpisanie umowy dotacji nastąpi w terminie i w sposób uzgodniony z Sekretarzem 

Konkursu. 

13.3. Niezwłocznie po zawarciu umowy dotacji Organizator konkursu  zorganizuje spotkanie z Wnioskodawcą (w 

siedzibie lub w formie telekonferencji), by uzgodnić zasady bieżącej współpracy. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści (oraz ich formy)
6
 prezentowanych w 

projekcie, a dotyczących działań Organizator konkursu  lub innych instytucji systemu wdrażania Umowy 

Partnerstwa 2014 – 2020.  

13.4. Wnioskodawca nie może czerpać zysków z udostępniania materiałów przygotowanych w ramach projektu 

objętego dotacją (np. poprzez odpłatne udostępnianie materiałów filmowych i edukacyjnych oraz publikacji, 

pobieranie dodatkowych opłat za wersje mobilne materiałów lub publikacji). 

                                                      

6
 Z zastrzeżeniem dla wyłączeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa.  
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13.5. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi konkursu wszystkich materiałów powstałych 

w trakcie realizacji projektu, tj. np.: artykułów, grafik, filmów itp. w formie umożliwiającej ich zamieszczenie na 

stronie Organizatora konkursu– tj.: tekstów w formacie .pdf i .doc; elementów graficznych w formacie .psd (jeśli 

był wykorzystywany) oraz .jpg lub .png; plików video w formacie .mp4 z chwilą ich publikacji/ emisji. 

13.6. Zabronione jest przekazywanie, w jakiejkolwiek formie, otrzymanych środków dotacji innym podmiotom  

(np. wykorzystywanie dotacji na pomoc lub pożyczki innym podmiotom). 

13.7. Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej części dotacji, jak też do zwrotu nieprawidłowo 

wykorzystanej części dotacji oraz uzyskanych odsetek – na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm). 

13.8. Wnioskodawca zobowiązany jest także do zwrotu wszelkich odsetek bankowych od otrzymanej kwoty dotacji 

(zarówni prawidłowo jak i nieprawidłowo wykorzystanej dotacji) . 

XIV. Podstawy prawne Konkursu 

14.1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Pomocy Technicznej, realizowanego: 

1) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 CCI 2014 PL 16 CFTA 001, 

zatwierdzonego Decyzją Komisji Europejskiej C(2014) 9550 z dnia 9 grudnia 2014 roku zgodnie  

z Komunikatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 roku (M.P. poz. 156); 

2)  zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

z 1 kwietnia 2020 r.
7
; 

3)  zgodnie z warunkami zawartymi w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 stycznia 2018 r.  

w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. 

14.2. Dotacje na realizację projektów wybranych w Konkursie udzielane będą na podstawie art. 150 w związku z 

art. 127 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869, z 

późn. zm.).  

14.3. Konkurs nie stanowi konkursu w rozumieniu art. 38. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 818).  

XV. Postanowienia końcowe 

15.1. Złożenie wniosku w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.  

                                                      

7
 https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-pomoc-

techniczna-2014-2020/; 
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15.2. Złożenie wniosku w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą Wnioskodawcy na wykorzystywanie i 

publikowanie przez Ministra danych Wnioskodawcy w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 

15.3. Nadsyłane formularze wniosków wraz z Załącznikami nie będą zwracane. 

15.4. Zapytania można zgłaszać mailowo na adres: konkurs@mfipr.gov.pl. Prosimy o wpisanie w temacie e-

maila: ”Konkurs dotacji 2020 – zapytanie”.  

15.5. Odpowiedzi na pytania skierowane w sprawie Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładka Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich / Promocja 

Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi. 

Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1 Regulamin Pracy Komisji Konkursowej 

Załącznik nr 2 Wzór wizualizacji 

Załącznik nr 3 Formularz wniosku o przyznanie dotacji 

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej projektu 

Załącznik nr 5 Karta oceny budżetowej projektu 

Załącznik nr 6 Wzór umowy dotacji 

Załącznik nr 7 Wzór raportu z realizacji projektu 
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