
KONKURS DOTACJI NA DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

DOTYCZĄCE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

SKŁADANIE I OCENA WNIOSKÓW 



Kto może się ubiegać o dotację? 1/2 

• 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 

• Projekty muszą być realizowane na portalach o 
tematyce ogólnoinformacyjnej o zasięgu nie 
mniejszym niż 10 000 000 użytkowników 
miesięcznie 
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Kto może się ubiegać o dotację? 2/2 

• Z udziału w Konkursie są wyłączone:  
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;  

podmioty doradcze lub konsultingowe, świadczące 
odpłatne usługi doradcze dotyczące FE 

• Każdy Wnioskodawca może zgłosić w Konkursie 
tylko jeden projekt. W przypadku, gdy 
Wnioskodawca zgłosi więcej niż jeden projekt, 
wszystkie jego projekty podlegać będą odrzuceniu! 
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Wniosek o przyznanie 

dotacji 
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Formularz wniosku 1/2 

• Termin składania wniosków upływa 25 września 2020 r.  
(decyduje data wpływu do MFiPR, a nie stempla pocztowego!) 

• Wniosek należy złożyć na właściwym formularzu (załącznik nr 
3 do Regulaminu konkursu) 

• Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w sposób 
staranny, przejrzysty i zwięzły, aby ułatwić jego ocenę 

• Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:  

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

zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. 
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Formularz wniosku 2/2 

Wniosek wraz załącznikami składamy: 

• w 1 egzemplarzu (oryginale) w formie pisemnej w 
wersji papierowej; 

• do wersji papierowej należy dołączyć identyczną postać 
elektroniczną wniosku; 

• spięty wzdłuż grzbietu w sposób uniemożliwiający 
dekompletację; 

• podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną do 
składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy.  
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Formularz wniosku – załączniki 
obligatoryjne 

Załączniki wymagane od Wnioskodawcy na etapie 
składania wniosku: 

• szczegółowy kosztorys projektu;  

• oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków, 
o których mowa w pkt. 10.3 Regulaminu; 

• załączniki wskazane w formularzu. 
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Formularz wniosku – załączniki 
opcjonalne 

Załączniki istotne z punktu widzenia oceny 
merytorycznej i budżetowej wniosku: 

• media plany, scenariusze, próbki materiałów oraz 
oświadczenia autorów / eksperta ds. Funduszy 
Europejskich o gotowości podjęcia się realizacji 
zadania itp. 
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Ocena wniosków 
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Ocena wniosków 

• Ocena formalna 

• Ocena merytoryczna 

• Ocena budżetowa (dotyczy najwyżej ocenionych 
wniosków) 
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Ocena formalna 

• Jest prowadzona zgodnie z Kartą oceny formalnej (załącznik 
nr 4 do Regulaminu) 

• 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 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. 
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Ocena merytoryczna 1/2 

• Oceny merytorycznej dokonuje Komisja 
Konkursowa w trakcie posiedzeń. 

• Najlepsze pod względem merytorycznym projekty 
zostaną także ocenione budżetowo zgodnie z Kartą 
Oceny Budżetowej (załącznik nr 5 do Regulaminu 
Konkursu).  
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Ocena merytoryczna 2/2 

Komisja w dyskusji uwzględni takie kryteria, jak:  
• atrakcyjność projektu (zaproponowanej formuły, jakość próbek dołączonych 

do wniosku;  

• dotarcie do grupy docelowej (dopasowanie zaproponowanych narzędzi do 
potrzeb grupy docelowej, rzetelność analiz, opisów oraz przedstawianych 
danych, zasięg, itp.); 

• dopasowanie tematyki do potrzeb grupy docelowej (sposób prezentacji 
tematów oraz ich dopasowanie do potrzeb odbiorców projektu, prostota i 
przystępność przekazu);  

• skuteczność przekazu (ogólna atrakcyjność spodziewanych rezultatów),  

• doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy (doświadczenie eksperta ds. 
Funduszy Europejskich, doświadczenie zespołu projektowego w realizacji 
podobnych przedsięwzięć)  

13 



Ocena budżetowa 
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Analiza efektywności  

kosztowej projektu 
Uwagi i uzasadnienia 

Max liczba 

punktów 

Rzetelność w określaniu kosztów  

oraz wskaźników projektu 

    Rzetelność w określeniu kosztów oraz wskaźników zasięgowych 

projektu, tj.  

> liczba UU/koszt dotarcia/odsłony , liczba materiałów na SG/Sekcji, w S. 

sponsorowanym, liczba wyświetleń materiałów wideo itp.) 

 

wskaźniki i dane zawarte we wniosku, które budzą wątpliwości wraz z 

uzasadnieniem... 
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Efektywność kosztowa projektu 

    > efektywność kosztowa narzędzi i działań komunikacyjnych 

> atrakcyjność kosztów jednostkowych dotarcia do uczestników projektu 

> czynniki jakościowe mające wpływ na koszt projektu tj. zaangażowanie 

użytkowników odwiedzających Serwis lub mających kontakt z innymi 

materiałami promocyjnymi realizowanego projektu. 
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Wysokość sugerowanej korekty 

finansowej 

    > koszty zarządzania projektu: pozycja w budżecie projektu, wysokość 

sugerowanej korekty finansowej 

    > koszty osobowe:  

    > koszty prac przygotowawczych / produkcyjnych  

    > koszty emisji (jeżeli dotyczy):  

    > koszty promocji:: 

    > inne koszty (jakie): j 

  Razem 20 



Procedura wyjaśniająca  1/2 

• 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, 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.  
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Procedura wyjaśniająca 2/2  

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 wymienionych we wniosku ich 
gotowości udziału w projekcie, w zakresie określonym we 
wniosku. Potwierdzenie takie może mieć formę 
oświadczenia pisemnego lub mailowego.  
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Umowa o 
dofinansowanie  
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1 
• Wybór projektu w Konkursie 

2 

• Pismo o przyznaniu dotacji z wezwaniem do dostarczenia 
załączników do umowy 

3 
• Zawarcie umowy w siedzibie MFiPR 
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• Spotkanie informacyjne w MFiPR: uszczegółowienie zasad 
współpracy 
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Główne obowiązki Dotacjobiorcy 1/2 

• Realizacja projektu w zakresie wskazanym we wniosku 
stanowiącym załącznik do Umowy 

• Oznakowanie materiałów projektowych zgodnie ze Wzorem 
Wizualizacji 

• Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej i konta bankowego dla środków przyznanej 
dotacji 

• Wniesienie wkładu własnego - minimum 10% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
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Główne obowiązki Dotacjobiorcy 2/2 

• Stosowanie procedury konkurencyjnego udzielenia zamówienia przez 
wnioskodawców (jeśli dotyczy)  - opisanej w pkt. 11.6 Regulaminu 
konkursu 

• Udzielenie MFiPR licencji niewyłącznej do materiałów przygotowanych 
w ramach projektu 

• Przesłanie raportu na zakończenie każdego tygodnia i miesiąca zgodnie 
z przygotowaną formatką do raportu stanowiącą załącznik nr 7  

• W terminie 14 dni od zakończenia projektu złożenie informacji nt. 
zrealizowanych działań oraz zestawienie poniesionych wydatków w 
ramach I transzy dotacji oraz dokumentację potwierdzającą poniesienie 
pozostałych wydatków na realizację Zadania, przewidzianych do 
refundacji w ramach II transzy dotacji.  
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Wypłata dotacji 

Dotacja zostanie wypłacona w 2 transzach:  

• I transza w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 

• II transza, w formie refundacji w terminie (termin ustalany 
indywidualnie z każdym Dotacjobiorcą) 
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Wypłata dotacji 

 

• Warunkiem przekazania Wnioskodawcy I transzy dotacji jest 
należyte ustanowienie i wniesienie przez Wnioskodawcę w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji Umowy w jednej spośród wskazanych 
form: weksla (in blanco) , aktu notarialnego obejmującego 
oświadczenie Wnioskodawcy o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji, gwarancji bankowej - wystawionych na 
maksymalną kwotę dotacji 
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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)  

• Znaczącego przesunięcia w harmonogramie realizacji 
Projektu oraz założonych w Projekcie wskaźników  

• Wstrzymanie do czasu usunięcia nieprawidłowości lub 
uzgodnienia przez Strony zmiany harmonogramu realizacji 
Projektu 
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Przesunięcia w kosztorysie 

• Przesunięcia między poszczególnymi pozycjami w 
kosztorysie mniejsze lub równe 10% maksymalnej kwoty 
dotacji mogą zostać na wniosek Wnioskodawcy uznane 
przez MFiPR za prawidłowe  

• Przesunięcia wyższe niż 10% każdorazowo wymagają 
uprzedniej pisemnej zgody MFiPR  

• UWAGA: przeniesienie wydatków nie może zwiększać 
wydatków planowanych na wynagrodzenia (koszty 
osobowe)  

24 



Kary umowne 

• Niewłaściwe oznakowanie materiałów – 5% kosztów 
przygotowania i emisji / publikacji materiału błędnie 
oznakowanego 

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

• Nieosiągnięcie 95% wskaźnika liczby odsłon lub unikalnych 
użytkowników - 0,5% kwoty dotacji za każdy nieosiągnięty 
punkt procentowy danego wskaźnika 

• Niedotrzymanie terminu złożenia informacji nt. 
zrealizowanych działań - 0,01% kwoty dotacji. 
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Problemy techniczne i programowe 

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

• Taki materiał powinien zostać opublikowany w uzgodnionym 
z MFiPR 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 
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Dane osobowe 

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

• 25 września koniec naboru wniosków 

• Ogłoszenie wyników konkursu  -
wrzesień/październik 
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Dziękujemy za uwagę  


