Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014-2020
1.

Forma przygotowania i złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 należy
złożyć w generatorze wniosków. Poniżej przedstawiamy krótkie wprowadzenie, które pomoże się
Państwu zorientować w podstawowych zagadnieniach dotyczących pracy w generatorze wniosków
takich jak: dostęp do generatora, współtworzenie wniosku z partnerem projektu, wypełnianie i
składanie wniosku.
Jak uzyskać dostęp do generatora wniosków?
Dostęp do generatora mogą uzyskać Państwo na dwa sposoby:
1.
2.

Skorzystać z linku zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze na stronie www.plsn.eu
W pasek wyszukiwarki należy wpisać adres: http://generator.plsn.eu/plsn.

Następnie, poprzez wprowadzenie odpowiednich danych, proszę założyć w systemie jedno konto dla
każdego partnera projektu, używając przycisku „Nowy użytkownik”.
Jak utworzyć wniosek?
Należy wejść w zakładkę nabory, następnie z listy rozwijanej wybrać nabory aktualne. Z listy
aktualnych naborów proszę wybrać nabór, w ramach którego chcą Państwo złożyć wniosek, używając
przycisku szczegóły. Formularz wniosku otworzą Państwo używając funkcji utwórz wniosek.
Jak zaprosić partnerów projektu do pracy nad wnioskiem?
Do współtworzenia wniosku będą mogli Państwo jako Partner Wiodący zaprosić pozostałych
partnerów projektu.
Po kliknięciu na Państwa wniosek proszę wybrać w menu z lewej strony zakładkę „Partnerzy
projektu”. W zakładkach innych niż P1, zarezerwowanej dla Partnera Wiodącego (P2, P3 i ew.
następnych, po dodaniu kolejnych partnerów) dostępny jest przycisk „Zaproś do współpracy
użytkownika”. Po otwarciu okna należy odszukać użytkownika, czyli konto założone dla danego
partnera projektu.
Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?
Informacje, które pomogą Państwu wypełnić wniosek pod kątem merytorycznym oraz technicznym
znajdą Państwo w generatorze wniosków w podpowiedziach oznaczonych znakiem „?”.Lista
załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o
dofinansowanie.
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Przed finalizacją wniosku mogą Państwo sprawdzić, czy wszystkie niezbędne pola zostały prawidłowo
wypełnione i czy informacje finansowe zawarte we wniosku są ze sobą spójne. W tym celu należy
skorzystać z funkcji „waliduj wniosek”. Jeśli niezbędne będą poprawki i/lub uzupełnienia, system
wyświetli komunikat o miejscach, które wymagają uzupełnienia lub korekty. Stosowne części wniosku
zostaną w menu z lewej strony zaznaczone kolorem czerwonym, a w poszczególnych zakładkach
właściwe pola będą zaznaczone czerwoną ramką.
W trakcie pracy nad wnioskiem oraz po jego finalizacji, mogą Państwo skorzystać z podglądu wniosku
w wersji PDF. W tym celu należy skorzystać z funkcji: „generuj PDF”. Na podglądzie wniosku i jego
wydruku znajdzie się adnotacja „wydruk testowy”. Natomiast po przesłaniu wniosku do WS za
pomocą funkcji „Złożenie wniosku – wysłanie do WS PL-SN”, dokument PDF będzie się generował z
unikalną sumą kontrolną, bez adnotacji „wydruk testowy”.
Wniosek w generatorze powinien zostać wypełniony w języku polskim i niemieckim. Należy zapewnić
spójność obu wersji językowych poprzez korektę i weryfikację tłumaczenia przed złożeniem wniosku.
Jak złożyć wniosek w WS?
Po zakończeniu przygotowania wniosku oraz dołączeniu niezbędnych załączników należy wybrać
przycisk „Złożenie wniosku – wysłanie do WS PL-SN”. Data wysłania wniosku w generatorze jest datą
jego złożenia w WS. System wygeneruje potwierdzenie finalizacji wniosku o dofinansowanie (data
finalizacji w systemie jest tożsama z datą złożenia wniosku).
Uwaga! System uniemożliwi złożenie wniosku po upływie terminu zakończenia naboru.
Proszę zwrócić uwagę, że w informacji dotyczącej naboru wskazana jest także godzina jego
zakończenia (16.15).
Prosimy Państwa o sygnalizowanie i natychmiastowe przesyłanie do nas na adres kontakt@plsn.eu
wszelkich kwestii technicznych dotyczących pracy w generatorze – będziemy się starali na bieżąco na
nie odpowiadać.

2.

Informacje dotyczące wypełniania poszczególnych części wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku
o dofinansowanie
Nr pola

Sposób wypełnienia

Nazwa pola
Metryka wniosku o dofinansowanie

Numer wniosku o
dofinansowanie

Pola wypełniają się automatycznie.

Symbol naboru
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Formularz wniosku
o dofinansowanie
Nr pola

Sposób wypełnienia

Nazwa pola

Tytuł projektu
1.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Tytuł/
nazwa
projektu
Oś
priorytetowa
programu
Partner Wiodący –
wnioskodawca
(PW)
Pozostali partnerzy
projektu

Okres
realizacji
projektu

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwij swój projekt tak aby tytuł nawiązywał do celu projektu i umożliwił
nam identyfikację zasadniczego przedmiotu projektu.
Pole wypełnia się automatycznie.
Pole wypełnia się automatycznie na podstawie informacji podanych w pkt.
2 (Partnerzy projektu). Informacje na temat kwalifikowalności partnerów
znajdziesz w rozdziale II.1 Podręcznika Programu.
Pole wypełnia się automatycznie na podstawie informacji podanych w pkt.
2 (Partnerzy projektu). Partnerom projektu zostają przypisane kolejne
numery (P2, P3, itd.) – pod tymi symbolami prezentowane są informacje
dotyczące poszczególnych partnerów w dalszej części wniosku o
dofinansowanie.
Termin rozpoczęcia projektu
Pamiętaj, że realizację projektu możesz rozpocząć nie wcześniej niż dzień
po złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz co do zasady nie później niż w
dniu podpisania umowy o dofinansowanie. Dniem złożenia wniosku jest
data jego wpływu do Wspólnego Sekretariatu.
Termin zakończenia projektu
Pamiętaj, że do tego dnia musisz zrealizować wszystkie działania
merytoryczne w projekcie oraz dokonać wszystkich płatności. Data ta jest
datą końcową okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie.
Czas trwania projektu (liczba miesięcy - wypełnia się automatycznie)
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi co do zasady 36 miesięcy.

1.6

Miejsce realizacji
projektu

Termin złożenia końcowego wniosku o płatność
Zaplanuj datę złożenia końcowego wniosku o płatność w oparciu o
regulacje rozdziału IX.4.3 Podręcznika Programu (Raportowanie na koniec
realizacji projektu).
Pole wypełnia się automatycznie na podstawie informacji podanych w
części 3.5.
Typ obszaru realizacji działań na obszarze wsparcia
Zaznacz czy działania będą realizowane w obrębie małych obszarów
miejskich, czy obszarów wiejskich.

1.7

1.8

Zadania
przewidziane
w
projekcie
Ramowy
plan
finansowania
projektu

Tabela wypełnia się automatycznie na podstawie informacji podanych w
punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie – Logika projektu.
Tabela wypełnia się automatycznie na podstawie informacji podanych w
części 3 wniosku o dofinansowanie.
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Formularz wniosku
o dofinansowanie
Nr pola

Sposób wypełnienia

Nazwa pola
2.

Partnerzy projektu

2.1 Partner Wiodący (P1), 2.2 Pozostali partnerzy projektu (P2, P3 etc.)
2.1.1,
2.2.1

Podstawowe
informacje

Jeśli Twoja instytucja jest partnerem innego projektu zatwierdzonego przez
Komitet Monitorujący do dofinansowania, możesz skorzystać z funkcji
„Pobierz dane ze słownika beneficjentów”. W polu wyszukiwania należy
wpisać NIP / numer identyfikacyjny i wybrać odpowiednią pozycję.
Automatycznie wypełnione zostaną pola dotyczące nazwy i adresu oraz
numeru NIP / numeru identyfikacyjnego.
Nazwa - wpisz pełną nazwę swojej instytucji. Rozwiń skróty (np. sp. z o.o. –
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
Wybierz formę prawną z listy rozwijanej. W przypadku wątpliwości
skontaktuj się ze Wspólnym Sekretariatem.
Wybierz formę własności z listy rozwijanej na podstawie procentowego
udziału własności (wybierz podmiot dominujący / nadrzędny).
W polu „kraj” wybierz kraj siedziby partnera.
Wpisz Kod pocztowy w formacie XX-XXX (polscy partnerzy wiodący). Jeżeli
jesteś partnerem z innego kraju niż Polska wpisz kod zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Twoim państwie.
Miejscowość – skorzystaj z funkcji „Wybierz”, po czym wpisz pierwsze litery
miejscowości, w której partner projektu ma swoją siedzibę. System
podpowie Ci nazwę szukanej miejscowości. Jeżeli jesteś partnerem z innego
kraju niż Polska wpisz w polu tekstowym nazwę miejscowości.
Ulica, nr budynku, nr lokalu – Z listy rozwijanej wybierz nazwę ulicy. Jeżeli
jesteś partnerem z innego kraju niż Polska wpisz w polu tekstowym nazwę
ulicy. Jeżeli w adresie nie ma numeru lokalu, pozostaw pole puste.
REGON – dotyczy wyłącznie polskich partnerów projektu.
NIP – wpisz numer identyfikacji podatkowej NIP dla polskich partnerów –,
dla partnerów z siedzibą w Saksonii lub innym kraju wpisz niepowtarzalny
identyfikator – np. numer rejestrowy, numer podatkowy.
Możliwość odzyskania VAT
Wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej. Więcej informacji na temat
kwalifikowalności VAT znajdziesz w rozdziale VIII.1.6.3 Podatek od towarów
i usług oraz inne podatki i opłaty w Podręczniku Programu. Pamiętaj, że jeśli
w Twoim przypadku VAT jest niekwalifikowalny, w punkcie 3.5 w kolumnie
„wydatki ogółem” powinieneś podać wartość wydatku z uwzględnieniem
VAT, a w kolumnie „wydatki kwalifikowalne” – wartość netto.
Telefon kontaktowy, fax
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Formularz wniosku
o dofinansowanie
Nr pola

Sposób wypełnienia

Nazwa pola
Wpisz numer telefonu i faxu w formacie +00 000000000 – max 15 znaków.
Adres e-mail
Wpisz adres w formacie poczty elektronicznej: xxx@xxx.xx.
Strona www wnioskodawcy
Podaj adres strony internetowej wnioskodawcy – jeśli wnioskodawca
posiada stronę internetową.
Uzasadnienie uczestnictwa partnera w projekcie
Opisz w jaki sposób doświadczenie i kompetencje Partnera Wiodącego
uzasadniają jego udział w projekcie. Wskaż najważniejsze z punktu
widzenia przedmiotu projektu doświadczenia w realizacji projektów
międzynarodowych, w tym współfinansowanych ze środków UE). Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale IV.1.6 Podręcznika Programu

2.1.2

2.3

Osoby uprawnione
reprezentujące
wnioskodawcę
Kryteria współpracy
transgranicznej

Wnioskowana stopa dofinansowania dla partnera
Wpisz % dofinansowania EFFR dla partnera w projekcie. Pamiętaj, że
maksymalna stopa dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.
Wpisz dane osoby reprezentującej wnioskodawcę (Partnera Wiodącego) i
zaznacz na liście zakres jej uprawnień.
Wskaż, które kryteria współpracy transgranicznej spełnia projekt oraz opisz
sposób ich spełnienia (patrz rozdział IV.1.1 Podręcznika Programu).
Wspólne przygotowanie
Opisz konkretnie wszystkie wspólnie podejmowane przedsięwzięcia ,
prowadzące do wspólnego przygotowania wniosku, np. liczbę, terminy
tematykę i rezultaty spotkań, kontakty mailowe i telefoniczne lub wspólnie
przeprowadzone badania. Unikaj ogólnych stwierdzeń w stylu „Partnerzy
wspólnie przygotowali wniosek, uzgadniali jego cele i podział zadań” lub
„Współpraca partnerów ma długą historię, rozpoczęła się w 1996 r.”

Wspólna realizacja
Opisz podział ról i działań pomiędzy partnerami. Przedstaw w jakim zakresie
poszczególni partnerzy przyczyniają się do realizacji poszczególnych zadań
w projekcie – jakie są ich zasadnicze zadania i kompetencje
w realizacji projektu, co do niego wnoszą. Ważne jest aby pokazać w jaki
sposób partnerzy projektu uzupełniają się wzajemnie pod kątem swoich
kompetencji i zasobów. Unikaj ogólnych stwierdzeń w stylu „Wszystkie
zadania będą realizowane przez partnerów wspólnie”.

Wspólny personel
Zastanów się jaki będzie najbardziej optymalny podział pracy w ramach
wspólnej realizacji projektu i dlaczego?
Czy partnerzy powołali (planują powołać) wspólny zespół projektowy? Czy
skład zespołu zapewnia właściwą reprezentację partnerów? Wskaż
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Formularz wniosku
o dofinansowanie
Nr pola

Sposób wypełnienia

Nazwa pola
planowany sposób komunikacji, proces podejmowania kluczowych decyzji.
Unikaj ogólnych stwierdzeń w stylu „Dla realizacji celów projektu zostaną
wspólnie użyte zaplecza kadrowe wnioskodawcy i partnera.”
Wspólne finansowanie
Opisz udział finansowy poszczególnych partnerów w budżecie projektu i
wyjaśnij zaplanowany podział budżetu pomiędzy partnerów. Wskaż czy
wkład finansowy poszczególnych partnerów jest proporcjonalny do działań,
za które są odpowiedzialni? Odpowiedz na pytanie czy budżet jest
zrównoważony a jeżeli występuje duża dysproporcja w wydatkach
pomiędzy partnerami – czy jest ona uzasadniona wspólnym interesem
partnerów i celami projektu?
Unikaj ogólnych stwierdzeń w stylu „Projekt będzie finansowany wspólnie
przez wnioskodawcę i partnera projektu.”
3.

3.1

Opis projektu

Logika projektu –
cele,
zadania,
działania, produkty,
rezultaty
i
wskaźniki

Cel ogólny projektu
Określ cel ogólny projektu. Pokaż przy tym, co planujesz osiągnąć realizując
projekt. Pamiętaj, że cel ogólny powinien być zgodny z celem szczegółowym
wybranej osi priorytetowej i przyczyniać się do osiągnięcia rezultatów
Programu.

(zob. rozdział IV.1
Podręcznika
Programu)

Cele szczegółowe projektu
Sformułuj maksymalnie 3 cele szczegółowe projektu. Pamiętaj, że powinny
one być zgodne z celem ogólnym projektu i powiązane z produktami
projektu.
Rezultaty projektu
Opisz jakie bezpośrednie korzyści przyniesie projekt dla obszaru wsparcia z
wykorzystaniem produktów projektu.
Zadanie
Nazwij maksymalnie 5 zadań (grup działań), które zaplanowałeś w
projekcie.
Na podstawie podanych informacji powstanie lista wyboru wykorzystywana
w części 3.5 wniosku.
Działanie
W ramach każdego zadania zaplanuj działania, czyli przedsięwzięcia tego
samego rodzaju, które doprowadzą do osiągnięcia produktów. Przykład:
Działanie 1: Organizacja konferencji inaugurującej projekt – Liczba działań
(= liczba konferencji) – 1
Na podstawie podanych informacji powstanie lista działań wykorzystywana
w części 3.5 wniosku.
Grupy docelowe
Określ możliwie precyzyjnie grupy docelowe, do których kierujesz działania
w projekcie oraz opisz kto będzie użytkownikiem rezultatów projektu.
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Formularz wniosku
o dofinansowanie
Nr pola

Sposób wypełnienia

Nazwa pola
Uwzględnij osoby z niepełnosprawnościami oraz ich potrzeby. Sprecyzuj
możliwie dokładnie obszar geograficzny, który grupy docelowe zamieszkują,
wskaż wykonywany przez nie zawód lub w przypadku szkół – poziom
nauczania. Unikaj ogólnych stwierdzeń w stylu: „Grupą docelową projektu
są mieszkańcy obszaru wsparcia”.
Produkty
Nazwij produkty, które osiągniesz dzięki realizacji działań. Mogą to być na
przykład: zrealizowane imprezy kulturalne, utworzone szlaki turystyczne,
opracowane ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje, studia etc.
Projektowe wskaźniki produktu
Wskaźniki produktu mierzą bezpośredni, materialny efekt realizacji
projektu. Dobierz do projektu minimum jeden wskaźnik dot. przedmiotu
projektu (np. liczba szkoleń) oraz minimum jeden wskaźnik dot. grupy
docelowej (np. liczba uczestników szkoleń). Zapoznaj się z listą wskaźników,
która dołączona jest do ogłoszenia o naborze wniosków na stronie
www.plsn.eu.
Wskaźnik
Określ każde zadanie minimum jednym wskaźnikiem z listy rozwijanej.
Wartość docelowa
Podaj wartość docelową wskaźnika, jaką planujesz osiągnąć w wyniku
realizacji projektu. Jeśli okres realizacji projektu przekracza 12 miesięcy,
musisz także podać wartości pośrednie wskaźników na koniec każdego roku
kalendarzowego poprzedzającego zakończenie projektu.
W dalszej części wniosku o dofinansowanie – w części 3.5 Plan działań,
poszczególne wskaźniki i/lub wartości docelowe wybranych wskaźników
będą musiały zostać przypisane poszczególnym partnerom projektu, którzy
będą odpowiadać za ich osiągnięcie.
Wartości pośrednie
Jeśli okres realizacji projektu przekracza 12 miesięcy, musisz także podać
wartości pośrednie wskaźników na koniec każdego roku kalendarzowego
poprzedzającego zakończenie projektu.
Powiązanie z wskaźnika z działaniami/produktami oraz politykami
horyzontalnymi
Wyjaśnij co się składa na wartość docelową wskaźnika projektowego (np. 3
warsztaty w działaniu 3.1 i 2 konferencje w działaniu 3.3 lub np. koncepcja
wypracowana w ramach działania 4.1.)
W przypadku wskaźników odnoszących się do grup docelowych przedstaw
także przewidywany / zakładany podział grupy docelowej na uczestników z
Polski i z Niemiec.
Opisz, w jaki sposób produkty projektu objęte wskaźnikami odnoszącymi się
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Formularz wniosku
o dofinansowanie
Nr pola

Sposób wypełnienia

Nazwa pola
do przedmiotu projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
np. zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania, WCAG 2.0.
.Jeśli produkt/produkty projektu objęte danym wskaźnikiem uwzględniają
kwestie zrównoważonego rozwoju i równości szans i równości kobiet i
mężczyzn – przedstaw sposób ich uwzględnienia. Informacje na ten temat
znajdziesz w rozdziale I.6 Podręcznika Programu (Zasady horyzontalne i
kwestie przekrojowe
Powiązanie ze wskaźnikiem programowym
Przelicz wskaźnik projektowy odnoszący się do przedmiotu projektu na
liczbę przedsięwzięć powiązanych ze wskaźnikiem programowym w oparciu
o informacje zawarte w liście wskaźników produktów, która znajduje się na
stronie www.plsn.eu, w zakładce: Ogłoszenia o naborach. Także wskaźniki
odnoszące się do grup docelowych należy przeliczyć na właściwy wskaźnik
programowy.
Cele szczegółowe projektu, do których realizacji przyczynia się dane zadanie
Wskaż cel/te cele szczegółowe projektu, do realizacji którego/których
przyczynia się realizacja danego zadania.

3.2

Wkład projektu w
realizację
celów
Programu
(zob. Rozdział 1.1
Dokumentu
Programu)

3.2.1 Opis sytuacji wyjściowej – - diagnoza problemów i wyzwań
Opisz problemy, które chcesz zmniejszyć lub rozwiązać i/lub potencjały,
które chcesz rozwijać na obszarze wsparcia. Posługuj się w (w miarę
możliwości) danymi kwantyfikowalnymi, wynikami badań, statystykami,
danymi z własnych rejestrów, etc. Pomoże to bardziej jednoznacznie
wskazać, jaka jest skala problemów / skala niewykorzystanego potencjału.
3.2.2 Uzasadnienie realizacji projektu - projekt jako odpowiedź na
zdiagnozowane potrzeby
Opisz w jaki sposób i w jakim zakresie działania projektu odpowiadają na
zidentyfikowane potrzeby. Przedstaw w jaki sposób cele i zadania projektu
przyczynią się do osiągnięcia celu głównego Programu oraz celu
szczegółowego osi priorytetowej.
Wskaż czy projekt i jego cele przyczyniają się do realizacji także innych osi
priorytetowych programu, a jeżeli tak to uzasadnij w jaki sposób projekt
realizuje także cel innej osi.
3.2.3. Jaki jest stopień nowatorstwa/innowacyjności projektu (z punktu
widzenia obszaru wsparcia), na czym ono polega?
Czy i w jakim stopniu projekt dotyczy kwestii, które dotychczas nie były
przedmiotem działań współpracy transgranicznej?
W jakim stopniu projekt przynosi nowatorskie/innowacyjne rozwiązania,
włącza grupy docelowe pomijane dotychczas lub będzie realizowany na
obszarze geograficznym, na którym dotychczas nie były podejmowane
działania w ramach współpracy transgranicznej?
Unikaj ogólnych stwierdzeń w stylu „Projekt jest nowatorski/innowacyjny.”
(bez podania uzasadnienia).

3.3

Treść projektu

Opis projektu

Strona 8 z 23

Formularz wniosku
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3.4

Sposób wypełnienia

Nazwa pola

Ryczałty,
wkład
niepieniężny,
informacja
o
kosztach
przygotowawczych

Opis zawarty w tym polu stanowi wizytówkę projektu. Jest to streszczenie
obejmujące genezę, przebieg (kluczowe elementy) i efekty projektu.
Opisz dlaczego projekt jest potrzebny, jakie są jego cele, kluczowe elementy
(działania), jakie będą jego efekty – produkty i rezultaty. Wskaż na logiczne
powiązanie
pomiędzy
zdefiniowanymi
wyzwaniami/problemami/
potencjałem a celami projektu, zadaniami merytorycznymi i produktami
oraz rezultatami projektu.
3.4.1 Wybierz sposób rozliczania kosztów personelu. Informacje na ten
temat znajdziesz w rozdziale VIII.1.5 Podręcznika Programu. Jeżeli
wybierzesz ryczałt, zaznacz na liście partnerów projektu (wypełnia
się automatycznie na podstawie informacji podanych w części 2)
partnera, którego koszty personelu będą rozliczane na podstawie
ryczałtu. Generator uwzględni u wybranego partnera kwotę ryczałtu
automatycznie w pkt. 3.5, w polu: wydatki w ramach kategorii
personel.
3.4.2 Zaznacz czy Ty lub partner projektu planujecie wnieść do projektu
wkład niepieniężny. Informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale
VIII.1.6.2 Podręcznika Programu.
Partner
- Przypisz wkład niepieniężny do partnera
Zadanie
- Przypisz wkład niepieniężny do zadania
Rodzaj wkładu niepieniężnego
- Wybierz rodzaj wkładu niepieniężnego
Opis wkładu niepieniężnego
- Co jest przedmiotem wkładu niepieniężnego?
Metodologia kalkulacji
- Opisz metodę kalkulacji wkładu niepieniężnego (weź pod uwagę zasady
kwalifikowalności wkładów niepieniężnych)
Wartość
- Podaj wartość wkładu niepieniężnego
Uzasadnienie (sposób wykorzystany w projekcie wkładu niepieniężnie)Uzasadnij zastosowanie danego wkładu niepieniężnego w projekcie
Prosimy pamiętać, że wkład własny należy również ująć w budżecie
projektu (część 3.5 wniosku) jako pozycję budżetową.
3.4.3 Zaznacz czy Ty lub partner projektu planujecie rozliczyć koszty
przygotowania projektu. Informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale
VIII.1.6.1 Podręcznika Programu. Jeżeli planujesz rozliczyć koszty
przygotowania projektu wypełnij „Zadanie 0 – Przygotowanie projektu” w
pkt. 3.5 (Plan działań – zadania).
3.4.4 Wskaż czy wszyscy partnerzy zamierzają uwzględnić ryczałt na koszty
pośrednie w budżecie projektu. Informacje na ten temat znajdziesz
w rozdziale VIII.1.6.1 Podręcznika Programu (Wydatki biurowe i
administracyjne). W przypadku rozliczania kosztów pośrednich
generator uwzględni kwotę ryczałtu automatycznie w ramach
poszczególnych zadań w kategorii „Wydatki biurowe i
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Sposób wypełnienia

Nazwa pola
administracyjne” w punkcie 3.5. Jeżeli nie wszyscy partnerzy
zamierzają uwzględnić ryczałt na koszty pośrednie, zaznacz opcję
„Nie” i na liście partnerów wskaż partnera, który rezygnuje z
rozliczania kosztów pośrednich.

3.5

Plan
działań
zadania

-

Zadanie „0”
W ramach kosztów przygotowawczych możesz uzyskać dofinansowanie na
wydatki z następujących kategorii budżetowych: koszty personelu, koszty
podróży i zakwaterowania, koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług
zewnętrznych.
Okres ponoszenia kosztów przygotowawczych rozliczanych w projekcie
Podaj daty ponoszenia kosztów przygotowawczych w formacie rok-miesiącdzień.
Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania
Zaznacz na liście partnerów projektu (wypełnia się automatycznie na
podstawie informacji podanych w części 2), partnerów zaangażowanych w
realizację zadania.
Czy dany partner jest zaangażowany finansowo w realizację zadania?
Zaznacz czy dany partner jest zaangażowany finansowo w realizację zadania
jeśli tak, rozwinie się tabela pozycji budżetowych, którą należy uzupełnić,
analogicznie jak w zadaniu 1 (zob. instrukcja: Zadanie 1).
Zadanie „1”
Opis zadania
Z listy, która wypełniła się automatycznie na podstawie informacji podanych
w części 3.1 (Logika projektu) wybierz zadanie i opisz na czym będzie ono
polegało. Przedstaw po kolei jakie działania planujesz w zrealizować w
ramach zadania i jakie produkty zamierzasz osiągnąć. Uzasadnij dlaczego
planowane w tym zadaniu działania są niezbędne dla realizacji celu
projektu.
Jeśli w ramach zadania planujesz działania poza obszarem wsparcia, wskaż
jaka wynika z nich korzyść i wartość dodana dla obszaru wsparcia. Uzasadnij
szczegółowo działania inwestycyjne, jeżeli takie planujesz.
Jeżeli w pkt. 3.4.3 zaznaczyłeś, że planujesz rozliczyć koszty przygotowania
projektu wypełnij „Zadanie 0 – Przygotowanie projektu”.
Dobór i opis grup docelowych
Przedstaw bliższą charakterystykę grup docelowych, do których
adresowane są działania w ramach tego zadania oraz ich produkty: w
zależności od charakteru tych działań i/lub produktów wskaż ich dokładny
zasięg geograficzny, zakres odpowiedzialności (w przypadku pracowników),
konkretne grupy zawodowe, jeśli ma znaczenie – przedział wiekowy, płeć
itp., zakładaną liczebność poszczególnych grup uczestniczących w
określonych wydarzeniach i inne elementy, które pozwolą możliwie
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precyzyjnie zdefiniować grupy odnoszące korzyści z realizacji działań w
ramach danego zadania. W zależności od charakteru działań, wskaż w jaki
sposób zamierzasz pozyskać uczestników projektu. Opisz narzędzia i kanały
komunikacji, za pomocą których dotrzesz do zaplanowanych grup
docelowych. W przypadku jednych grup docelowych jak np. młodzież
szkolna najskuteczniejsze mogą się okazać media społecznościowe, a w
przypadku innych np. lokalnych przedsiębiorców odpowiednim kanałem
może być np. konferencja czy prezentacja projektu podczas targów z danej
branży. Więcej przydatnych informacji na temat działań komunikacyjnych w
projekcie znajdziesz w publikacji: Poradnik beneficjenta w zakresie promocji
projektów finansowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014-2020, dostępnej na stronie projektu w zakładce
Dokumenty, lub bezpośrednio pod linkiem: www.pl.plsn.eu/documents.
W przypadku szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, studiów
podyplomowych, innych form podnoszenia kwalifikacji i/lub wymiany
doświadczeń z ograniczoną liczbą miejsc wskaż zasady i kryteria wyboru
uczestników..
Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania
Z listy, która wypełniła się automatycznie na podstawie informacji podanych
w części 2 (Partnerzy projektu) wybierz partnerów zaangażowanych w
realizację zadania. Zaleca się, aby w realizację każdego zadania
zaangażowani byli wszyscy partnerzy projektu.
Działania w ramach zadania realizowane przez Partnera
Z listy, która wypełniła się automatycznie na podstawie informacji podanych
w części 3.1 (Logika projektu) wybierz działania realizowane przez danego
partnera.
Podaj datę rozpoczęcia działań realizowanych przez partnera w ramach
zadania
Podaj datę zakończenia działań realizowanych przez partnera w ramach
zadania.
Miejsce realizacji działań partnera w ramach zadania
Wybierz z listy rozwijanej miejsce realizacji działań partnera w ramach
zadania na poziomie województwa, powiatu i gminy. W przypadku działań
realizowanych poza obszarem wsparcia wpisz nazwę województwa oraz
powiatu zgodnie z klasyfikacją NUTS. Miejscem realizacji działań jest np.
miejsce, w którym organizujesz konferencję, realizujesz inwestycję lub
zarządzasz projektem. Dla określenia miejsca realizacji działań po stronie
niemieckiej na poziomie powiatu/NUTSIII, konieczne jest wybranie na
poziomie Województwa/NUTS z listy rozwijanej II: Dresden
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Czy dany partner jest zaangażowany finansowo w realizację zadania?
Zaznacz czy dany partner jest zaangażowany finansowo w realizację zadania
jeśli tak, rozwinie się tabela pozycji budżetowych, którą należy uzupełnić.
Wydatki w ramach kategorii personel




(Rozliczanie na podstawie ryczałtu) Opis wydatku i kwota ryczałtu
wypełnia się automatycznie jeżeli w punkcie 3.4.1 zaznaczyłeś dla
danego partnera rozliczenie kosztów personelu na podstawie
ryczałtu. Koszty personelu wynoszą 20% kosztów bezpośrednich
danego partnera. Informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale
VIII.1.5 Podręcznika Programu
(Rozliczanie na podstawie kosztów rzeczywistych) Przyporządkuj
koszty
personelu
projektu
do
poszczególnych
zadań
merytorycznych odpowiednio do szacowanego zaangażowania w
realizację działań na rzecz danego zadania.

W przypadku rozliczania na podstawie kosztów rzeczywistych rozwinie się
tabelka pozycji budżetowych, którą należy wypełnić:
Opis wydatku
Wskaż kluczowe zakresy odpowiedzialności
finansowanych z tej kategorii.

(zadania)

osób/etatów

Jednostka
Jeżeli zatrudniasz personel projektu na pełny etat lub część etatu zalecamy
zastosować jako jednostkę rozliczeniową „etato-miesiąc”. W przypadku gdy
rozliczasz się z pracownikiem na podstawie liczby godzin przepracowanych
na rzecz projektu (zmienne zaangażowanie w projekcie) zalecamy
zastosowanie jako jednostki rozliczeniowej „roboczogodzinę”.
Liczba jednostek
Podaj liczbę „etato-miesięcy” lub „roboczogodzin”, w zależności od formy
zaangażowania personelu.
Wartość jednostki
Podaj wydatek w odniesieniu do pojedynczej jednostki rozliczeniowej.
Wydatki ogółem
Wpisz wydatki poniesione w ramach realizacji zadania.
Wydatki kwalifikowalne
Wpisz wydatki poniesione w ramach realizacji zadania, które mogą być
uznane za kwalifikowalne, zgodnie z umową o dofinansowanie, zasadami
wskazanymi w odpowiednich regulacjach prawa unijnego, obowiązujących
regulacjach programowych i właściwych regulacjach prawa krajowego.
Procent dofinansowania
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Nazwa pola
Pole wypełnia się automatycznie na podstawie informacji podanych w
części 2 (Partnerzy projektu). Pole jest edytowalne, w związku z czym
możesz dopasować poziom dofinansowania do poszczególnego wydatku,
jeśli będzie taka potrzeba.
Dofinansowanie
Pole wypełnia się automatycznie na podstawie informacji podanych w
części 2 (Partnerzy projektu).
Zasada 20%
Zaznacz wydatki na działania poza obszarem wsparcia, które podlegają
regule 20%. Informacje na temat działań poza obszarem wsparcia znajdziesz
w rozdziale VIII.6 Podręcznika Programu.
Wydatki w ramach kategorii wydatki biurowe i administracyjne
W budżecie każdego partnera, który nie rezygnuje z rozliczania kosztów
pośrednich w projekcie (zgodnie z informacją podaną w punkcie 3.4.4)
automatycznie zostaną naliczone koszty pośrednie. Wynoszą one 15%
kosztów personelu projektu. Koszty pośrednie nie występują w zadaniu „0”
(przygotowanie projektu).
Wydatki w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie
Informacje na temat tej kategorii kosztów znajdziesz w rozdziale VIII.1.5
(Kategorie wydatków kwalifikowalnych) Podręcznika Programu.
Opis wydatku
Opisz wydatek w taki sposób, aby dało się go powiązać bezpośrednio z
działaniami opisanymi w planie działań (Logice projektu). Uwzględnij przy
tym jego części składowe, w tym np. koszty przejazdów, diety, koszty
noclegów.
Jednostka
Jako jednostkę rozliczeniową możesz zastosować np. koszt podróży na
osobę lub koszt jednego noclegu itp.
Pola:
- wartość jednostki
- wydatki ogółem;
- wydatki kwalifikowalne;
- procent dofinansowania;
- dofinansowanie;
- zasada 20%
Wypełnij analogicznie jak w kategorii koszty personelu.
Wydatki w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/usługi zewnętrzne
Informacje na temat tej kategorii kosztów znajdziesz w rozdziale VIII.1.5
(Kategorie wydatków kwalifikowalnych) Podręcznika Programu.
Opis wydatku
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Opisz wydatek w taki sposób, aby dało się go powiązać bezpośrednio z
działaniami opisanymi w planie działań (Logice projektu) oraz aby umożliwić
ocenę zasadności wydatku oraz zaplanowanej kwoty. Wskaż jakie części
składowe zostały w nim uwzględnione (np. w przypadku organizacji
wydarzenia: catering, wynajem sali itp.).
Jednostka
Określ jednostkę rozliczeniową odpowiednio do zaplanowanych działań, to
może być np. sztuka, strona, km etc.
 Jeżeli planujesz w projekcie wydarzenia cykliczne np. cykl szkoleń,
możesz uwzględnić wszystkie lub niektóre pozycje składowe
kosztów organizacji tych wydarzeń w jednej pozycji budżetowej.
Wówczas jednostką (rozliczeniową) może być jedno wydarzenie. Z
opisu tej pozycji powinno wynikać, ile takich samych wydarzeń jest
ujętych w danej pozycji, dla ilu osób oraz jakie składowe są
uwzględnione w danej pozycji kosztów (nocleg dla x osób,
transport, tłumaczenie, wynajem sali itp.).
 Możesz także wskazać składowe koszty wydarzeń w oddzielnych
pozycjach budżetowych – wówczas jednak także w opisie każdej
pozycji wskaż powiązanie z działaniem, rodzajem wydarzenia,
liczbą tych wydarzeń itd.
Pola:
- wartość jednostki
- wydatki ogółem;
- wydatki kwalifikowalne;
- procent dofinansowania;
- dofinansowanie;
- zasada 20%
Wypełnij analogicznie jak w kategorii koszty personelu.

Wydatki w ramach kategorii wyposażenie
Informacje na temat tej kategorii kosztów znajdziesz w rozdziale VIII.1.5
(Kategorie wydatków kwalifikowanych) Podręcznika Programu.
Opis wydatku
Opisz wydatek w taki sposób, aby dało się go powiązać bezpośrednio z
działaniami opisanymi w planie działań (Logice projektu). Wskaż jakie części
składowe zostały w nim uwzględnione i uzasadnij, że jest on niezbędny dla
realizacji celu projektu.
Jednostka
Określ jednostkę rozliczeniową odpowiednio do zaplanowanego wydatku.
Pola:
- wartość jednostki
- wydatki ogółem;
- wydatki kwalifikowalne;
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- procent dofinansowania;
- dofinansowanie;
- zasada 20%
Wypełnij analogicznie jak w kategorii koszty personelu.

Wydatki w ramach kategorii infrastruktura i roboty budowlane
Wypełnij analogicznie jak w przypadku pozostałych kategorii kosztów
rzeczywistych.
Razem wydatki partnera w ramach zadania
Tabela wypełnia się automatycznie na podstawie kwot wydatków
wpisanych w poszczególnych kategoriach budżetowych.
Harmonogram wydatków Partnera w ramach zadania
Rok
Pole wypełnia się automatycznie.
Kwartał
Pole wypełnia się automatycznie.
Wydatki ogółem
Wpisz wydatki poniesione w ramach realizacji projektu w danym kwartale.
Wydatki kwalifikowalne
Wpisz wydatki poniesione w ramach realizacji projektu w danym kwartale,
które mogą być uznane za kwalifikowalne, zgodnie z umową o
dofinansowanie, zasadami wskazanymi w odpowiednich regulacjach prawa
unijnego, obowiązujących regulacjach programowych i właściwych
regulacjach prawa krajowego.
Wnioskowane dofinansowanie
Pole wypełnia się automatycznie zgodnie z podaną w części 2 stopą
dofinansowania. Masz możliwość korekty wartości wyliczonych
automatycznie, aby zapewnić pełną zgodność wartości dofinansowania
wynikającej z wydatków w zadaniu i wartości dofinansowania w
harmonogramie (różnice mogą być wynikiem zaokrągleń i innej podstawy
obliczeń). Pamiętaj przy tym, że kwota dofinansowania może wynieść
maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.
Wskaźnik projektowy, za którego osiągnięcie odpowiedzialny jest Partner
Z listy wygenerowanej na podstawie informacji podanych w części 3.1
(logika projektu) wybierz wskaźnik/wskaźniki, za którego/których realizację
odpowiada dany partner projektu.
Wartość docelowa wskaźnika w części, za którą odpowiada Partner
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Wpisz wartość docelową, za realizację której odpowiada dany partner.
Możesz posługiwać się wartościami ułamkowymi (np. 0,5).

3.6

Dochody
projekcie

w

Uzasadnienie
Wyjaśnij w jaki sposób podzielono odpowiedzialność za realizację
wskaźników pomiędzy partnerów. Przykładem może być następująca
sytuacja: w zadaniu powstają dwa opracowania. Wartość docelowa
wskaźnika projektowego wynosi zatem: 2. Każdy z partnerów jest
odpowiedzialny za realizację wartości wskaźnika: 1. Należy wyjaśnić czy
odpowiada za przygotowanie jednego z dwóch opracowań? Czy np. w 50%
odpowiada za przygotowanie obu opracowań.
Czy partnerzy projektu przewidują, iż projekt będzie generował dochód po
jego ukończeniu?
Zaznacz odpowiednią dla siebie opcję. Jeżeli odpowiesz twierdząco
automatycznie wyświetlą się kolejne pytania.
Czy całkowite kwalifikowalne koszty
1.000.000,00 EUR?
Zaznacz odpowiednią dla siebie opcję.

projektu

wynoszą

powyżej

Czy możliwe jest oszacowanie dochodu w projekcie z wyprzedzeniem
(istnieją wystarczające dane oraz doświadczenie wynikające z realizacji
podobnych projektów/inwestycji).
Zaznacz odpowiednią dla siebie opcję.
Proszę podać wartość luki w finansowaniu, wyliczonej w oparciu o
formularz wskazany w liście załączników do wniosku o dofinansowanie dla
każdego partnera projektu osiągającego dochody w projekcie (analiza
finansowa)
Wypełnij poniższą tabelkę w oparciu o odpowiedni formularz, który
znajdziesz na stronie projektu (www.plsn.eu) w ogłoszeniu o naborze.

3.7
3.8

Harmonogram
rzeczowy
Finansowanie
projektu

Sposób rozliczania dochodów generowanych w projekcie uregulowany
został w Rozdziale VIII.5 Podręcznika Programu.
Harmonogram rzeczowy uzupełnia się automatycznie na podstawie
informacji podanych w części 3.5 (Zadania)
3.8.1 Harmonogram finansowy
3.8.1.1 Harmonogram wydatków na realizację zadań
Tabela zbiorcza przedstawia sumę wydatków w ramach poszczególnych
zadań z podziałem na kwartały dla całego projektu. Harmonogram
uzupełnia się automatycznie na podstawie informacji podanych w części 3.5
(Zadania).
W tym miejscu powinna także pojawić się kwota przewidzianych kosztów
przygotowawczych. Jeżeli wartości dotyczące kosztów przygotowawczych
nie uzupełniły się automatycznie, sprawdź, czy zaznaczyłeś odpowiednią
opcję w pkt. 3.4.3 oraz czy wypełniłeś zadanie 0 w pkt. 3.5.
3.8.1.2 Harmonogram wydatków partnerów projektu
Tabela zbiorcza wyliczana automatycznie na podstawie harmonogramów

Strona 16 z 23

Formularz wniosku
o dofinansowanie
Nr pola

Sposób wypełnienia

Nazwa pola
zawartych w punkcie 3.5. Przedstawia harmonogramy wydatków
poszczególnych partnerów. W przypadku gdy partner rozlicza w projekcie
koszty przygotowawcze, są one automatycznie dodawane do I kwartału
realizacji projektu.
3.8.2 Kategorie kosztów
Tabela zbiorcza prezentująca zestawienie kosztów projektu z podziałem na
linie budżetowe. Tabela wypełnia się automatycznie na podstawie wartości
podanych w części 3.5.
3.8.3 Wydatki kwalifikowalne partnerów projektu
Tabela zbiorcza prezentująca zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla
wszystkich partnerów projektu. Tabela wypełnia się automatycznie na
podstawie wartości podanych w części 3.5.
3.8.4 Źródła finansowania wydatków w projekcie
Wskaż źródła finansowania wydatków w projekcie dla poszczególnych
partnerów z podziałem na wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne.
Informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale II.1.2 (Podmioty
kwalifikowane w programie).
W zależności od tego, z jakich środków (budżetu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, innych krajowych środków publicznych czy
środków prywatnych) finansowane są wydatki na realizację projektu w
Twojej instytucji, podaj wartość wkładu własnego w odpowiednim wierszu.
Pamiętaj, aby kwota wydatków ogółem zawierała wszystkie wydatki
niekwalifikowane wskazane w punkcie 3.5.
4. Oddziaływanie projektu

4.1

Transgraniczny
charakter projektu

4.1.1 Jakie korzyści/jakie pozytywne zmiany dla polskiej i saksońskiej części
obszaru wsparcia przyniosą efekty projektu?
Opisz korzyści z realizacji projektu: wskaż, jakie korzyści uzyskają
poszczególne grupy docelowe po obu stronach granicy wskazane w punkcie
3.1. oraz w opisie poszczególnych zadań. Jakie korzyści odniesie sam obszar
wsparcia po obu stronach granicy? Co projekt realnie zmieni po obu
stronach obszaru wsparcia? Jaki jest zasięg geograficzny tych zmian? Zwróć
także uwagę na ewentualne odrębności i możliwie konkretnie opisz
korzyści, jakie z realizacji projektu odniesie strona polska oraz strona
saksońska.

4.1.2 Jaki wkład ma projekt we wzmocnienie powiązań społecznych i
ekonomicznych polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia?
Wskaż w jakim stopniu projekt może wzmocnić powiązania społecznoekonomiczne obu stron obszaru wsparcia, np. przez zintensyfikowanie
współpracy instytucjonalnej, budowanie nowych relacji między
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przedsiębiorcami, itd.?
W jakim stopniu realizacja projektu może spowodować wzrost aktywności
społecznej mieszkańców, np. podniesienie uczestnictwa w
inicjatywach lokalnych, zwiększenie zainteresowania wolontariatem,
zwiększenie przynależności do działających organizacji trzeciego
sektora?
4.1.3 W jakim stopniu transgraniczna realizacja projektu przyczyni się do
osiągnięcia założonego celu? Jaka jest korzyść z rezultatów
osiągniętych dzięki współpracy partnerów z obu stron granicy?
Uzasadnij dlaczego dla osiągnięcia celu projektu niezbędna jest jego
realizacja we współpracy transgranicznej? Na ile współpraca
transgraniczna przyczynia się do osiągnięcia celów projektu, w tym
lepszego rozwiązania zdiagnozowanego problemu? Czy współpraca
transgraniczna pomoże lepiej wykorzystać zidentyfikowane
potencjały? Czy podobne produkty i rezultaty byłyby możliwe do
osiągnięcia, gdyby zaplanowano i zrealizowano działania odrębnie i
niezależnie po polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia, bez
uczestnictwa partnerów z drugiej strony granicy? Wyodrębnij te
korzyści, których osiągnięcie jest możliwe jedynie lub w zauważalnie
większym stopniu dzięki realizacji projektu we współpracy
transgranicznej. Opisz również jakie korzyści uzyskają dzięki
współpracy transgranicznej partnerzy projektu, inne zaangażowane
instytucje. W jakim stopniu produkty projektu mają charakter i
potencjał transgraniczny i będą mogły być wykorzystywane na
obszarze wsparcia po obu stronach granicy?
Czy partnerski sposób realizacji projektu przynosi wartość dodaną? Unikaj
ogólnych stwierdzeń w stylu: „Wartość dodana projektu polega na
współpracy transgranicznej”.
4.1.4 W jaki sposób zostały zaplanowane działania komunikacyjne?
Przedstaw koncepcję działań komunikacyjnych w projekcie. Opisz co chcesz
zakomunikować (np. informację o projekcie czy zmiany, jakie przynosi
realizacja projektu). Zastanów się do kogo kierujesz działania informacyjnopromocyjne, określ możliwie konkretnie grupy odbiorców. By działania
informacyjno-promocyjne były skuteczne, wybrane narzędzia i kanały
komunikacji muszą być również dostosowane do tematyki projektu. Jeżeli
planujesz materiały promocyjne zastanów się, czy odpowiadają one
charakterowi projektu i są adekwatne dla wybranej grupy odbiorców .
Zaplanuj również upowszechnianie rezultatów projektu i ich wykorzystanie
po zakończeniu projektu. Jeżeli produktem projektu będzie np.
opracowanie, ważne jest aby dotarło ono do zainteresowanych grup
docelowych np. poprzez udostępnienie wersji elektronicznej. Więcej
przydatnych informacji na temat działań komunikacyjnych w projekcie
znajdziesz w publikacji: Poradnik beneficjenta w zakresie promocji
projektów finansowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014-2020, dostępnej na stronie projektu w zakładce
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Dokumenty, lub bezpośrednio pod linkiem: www.pl.plsn.eu/documents.

4.2

Trwałość projektu

4.3

Powiązanie
projektu
obowiązującymi
strategiami
zrealizowanymi
projektami

4.2.1 W jaki sposób zapewniona zostanie trwałość efektów projektu?
Kto będzie odpowiedzialny za odpowiednie wykorzystanie produktów
projektu po jego zakończeniu? W jaki sposób będzie przebiegać ich
wykorzystanie po zakończeniu projektu po obu stronach granicy?
Czy partnerzy projektu przewidują kontynuację współpracy po
zakończeniu projektu? Jeśli tak – w jakim zakresie i w jakiej formie
współpraca ta miałaby być kontynuowana?
4.2.2 Trwałość finansowa
Wskaż, w jaki sposób (z jakich źródeł) planujesz zapewnić trwałość efektów
projektu po jego zakończeniu (w tym - dla projektów, których
dotyczy obowiązek zachowania trwałości projektu – w okresie
trwałości projektu)?.

z

Informacje pomocne w określeniu powiązania projektu z obowiązującymi
strategiami znajdziesz w rozdziale IV, a także w rozdziale 1.1.1 dokumentu
Programu.

i

4.3.1 Realizacja strategii i polityk obejmujących obszar wsparcia
Opisz w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji strategii, polityk
obejmujących obszar wsparcia? (krajowych, regionalnych,
lokalnych). Jakie cele tych strategii realizuje i w jaki sposób?
4.3.2 Realizacja celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza
Bałtyckiego
Czy projekt przyczynia się do realizacji celów Strategii Unii Europejskiej dla
Regionu Morza Bałtyckiego? Jeśli tak omów krótko ten wpływ.
Strona
internetowa
strategii:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/.
4.3.3 Realizacja innych strategii, polityk EU o znaczeniu wykraczającym poza
obszar kwalifikowalności Programu
Czy projekt przyczynia się do realizacji innych strategii, polityk EU o
znaczeniu wykraczającym poza obszar kwalifikowalności Programu?
Jeśli tak omów krótko ten wpływ. Wskaż nazwy właściwych
dokumentów i konkretne zapisy wskazujące na powiązanie projektu
z daną strategią (np. przywołać właściwy cel szczegółowy)
Przykładem może być Unijna Strategia na rzecz inteligentnego,
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
(Europa 2020).
4.3.4 Efekt synergii z innymi projektami
Czy występuje w projekcie efekt synergii z realizowanymi/ zrealizowanymi
w przeszłości projektami (w szczególności finansowanymi ze
środków UE)? Czy projekt korzysta z dorobku innych zrealizowanych
już w przeszłości projektów? Jeśli tak, opisz krótko w jaki sposób
projekt nawiązuje do wcześniej realizowanych przedsięwzięć.
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4.4

Polityki
horyzontalne

4.4.1

Zrównoważony
rozwój

Informacje dotyczące polityk horyzontalnych znajdziesz w Podręczniku
Programu w pkt. 1.6, 16.1, 1.6.2, 1.6.3 oraz dokumencie programowym w
rozdziale VIII, pkt. 8.I, 8.2, 8.3.
Za pomocą listy rozwijanej wskaż czy wpływ projektu na polityki
horyzontalne jest pozytywny, neutralny czy negatywny. Wpływ pozytywny
występuje, gdy w projekcie przewiduje się działania uwzględniające
realizację określonej polityki horyzontalnej – tzn. np. projekt przyczynia się
do zrównoważonego rozwoju, włącza różne grupy społeczne, w tym
defaworyzowane i w ten sposób pozytywnie wpływa na równość szans i
niedyskryminację. Uzasadnij krótko oddziaływanie projektu na polityki
horyzontalne. Unikaj ogólnych stwierdzeń w stylu „Projekt pozytywnie
wpływa na równość szans, gdyż uczestnicy warsztatów nie będą
dyskryminowani ze względu na płeć, rasę, narodowość, przekonania czy
orientację seksualną”.
Jeśli projekt narusza zasady zrównoważonego rozwoju, równości szans i
niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci, wskaż wpływ negatywny (co
jest równoznaczne z negatywną oceną projektu i zakończeniem jego oceny
na etapie oceny formalno-administracyjnej).
Wpływ neutralny wnioskodawcy wybierają jako wyjątek. Pojawia się on
tylko w sytuacji kiedy w ramach projektu nie można zidentyfikować żadnych
odbiorców, użytkowników czy pracowników a produktem projektu jest z
gruntu neutralny produkt (np. modernizacja drogi).
Unia Europejska stara się dbać o to, by rozwój gospodarczy Europy nie
odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami
zrównoważonego rozwoju, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie
należy kierować się jedynie zaspokajaniem własnych potrzeb, ale też brać
pod uwagę przyszłe pokolenia i stan otaczającego środowiska.
Zasada zrównoważonego rozwoju oznacza, że rozwój społeczny i
gospodarczy nie może pozostawać w konflikcie z interesami ochrony
środowiska i ładu przestrzennego. Projektowane działania muszą zatem
uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń, dlatego nie mogą naruszać
równowagi przyrodniczej i przestrzennej.
Celem jest przy tym ograniczenie możliwie do minimum trwałych i w
niektórych przypadkach także nieuniknionych skutków dla środowiska, w
szczególności w zakresie ochrony klimatu, wykorzystania zasobów i
zachowania ekosystemów, przy jednoczesnym wykorzystaniu oraz możliwie
jak największym wzmocnieniu pozytywnych efektów i potencjałów w sensie
optymalizacji wkładu w zrównoważony rozwój zgodny z aspektami ochrony
środowiska.
Za pomocą listy rozwijanej wskaż czy wpływ projektu w kontekście
zrównoważonego rozwoju jest pozytywny, neutralny czy negatywny.
Przedstaw krótko sposób realizacji projektu z równoczesnym
uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.
W przypadku oznaczenia wpływu pozytywnego wskaż rozwiązania przyjazne
środowisku, które zostały zastosowane w projekcie (tzn. w jaki sposób
działania w projekcie wpływają na zachowanie, ochronę i poprawę
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środowiska naturalnego czy poprawę efektywnego gospodarowania
zasobami).
Pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój może oznaczać, że w danym
projekcie przykładowo:
 zostaną wykorzystane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
zamiast tradycyjnej papierowej,
 dokonane zakupy dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu
będą następować w oparciu o wybór ofert najbardziej korzystnych, gdy
chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność,
mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z
recyclingu, tzw. zielone zamówienia publiczne etc.),
 zastosowane technologie i metody produkcji są przyjazne dla
środowiska,
 pomaga się konsumentom w dokonywaniu świadomych ze względu na
środowisko wyborów,
 wykorzystane zostaną odpady w procesie produkcyjnym,
 promowane są rozwiązania polegające na zwiększeniu udziału
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym,
 wspiera się ochronę środowiska naturalnego (np. poprzez kampanię
promującą segregowanie śmieci), ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności.

4.4.2

Równość szans i
niedyskryminacja

4.4.3

Równouprawnienie
płci

Za pomocą listy rozwijanej wskaż czy wpływ projektu w kontekście zasady
równości szans jest pozytywny, neutralny czy negatywny. Przedstaw sposób
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu.
Należy pamiętać, że dostępność można zapewnić na wielu poziomach:
- działania informacyjno-promocyjne (dostęp do informacji, zróżnicowanie
kanałów sensorycznych przez które kierujemy komunikat);
- uniwersalne projektowanie produktów projektu, tworzenie stron
internetowych zgodnie z WCAG 2.0 (więcej informacji na ten temat jest
dostępne pod linkiem: http://www.fdc.org.pl/wcag2/index.html);
- uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych;
- pytanie o specyficzne potrzeby osób uczestniczących w działaniach
projektowych i zapewnianie realizacji tych potrzeb.
Więcej przydatnych informacji na temat dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami w ramach projektu znajdziesz w publikacji:
Fundusze Europejskie bez barier dostępnej na stronie programu, w zakładce
Dokumenty
lub
pod
linkiem:
https://pl.plsn.eu/zapoznaj-sie-zdokumentami-i-prawem
Za pomocą listy rozwijanej wskaż czy wpływ projektu w kontekście zasady
równouprawnienia płci jest pozytywny, neutralny czy negatywny.
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Na poziomie działań w projekcie
Rozważ, czy w wybranym obszarze tematycznym i/lub terytorialnym zasięgu
oddziaływania projektu występują bariery równościowe takie jak1:











segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,
różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na
równoważnych stanowiskach, wykonujących tożsame obowiązki,
niepełna dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,
niewyrównany udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków
rodzinnych
niewyrównany udział kobiet w procesach podejmowanie decyzji,
przemoc ze względu na płeć,
niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia,
niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki
instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3,
stereotypy płci we wszystkich obszarach,
dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa) czyli ze względu na dwie lub
więcej przesłanek (np. w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej
50 lat, osób z niepełnosprawnościami, należących do mniejszości
etnicznych).

Jeśli zdiagnozowałaś/zdiagnozowałeś występowanie jednej lub więcej z
wymienionych barier opisz we wniosku jakie działania zostaną zrealizowane
na rzecz ich osłabienia lub niwelowania,
Jeśli nie zdiagnozowałaś/zdiagnozowałeś barier równościowych opisz
działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i
mężczyzn tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu bariery równościowe
nie wystąpiły.
Na poziomie zarządzania projektem
Opisz jakie konkretne działania zostaną podjęte w celu równościowego
zarządzania projektem, które polega na:




równej reprezentacji kobiet i mężczyzn w zespole projektowym,
zasadzie równouprawnienia płci podczas ustalania płac,
zasadzie równouprawnienia płci przy podejmowaniu decyzji w
projekcie lub posiadania wpływu na jego przebieg,

1

Wyjątek stanowią projekty:
- w których statutowa działalność wnioskodawców skierowana jest do jednej płci np. Stowarzyszenie Samotnych Ojców,
- zastosowano zamkniętą rekrutację tj. projekt obejmuje wsparciem wszystkich pracowników konkretnego podmiotu lub wyodrębnionej
organizacyjnie części danego podmiotu.
W przypadku tego rodzaju projektów zaznacz wpływ neutralny.
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Załączniki

zapewnieniu takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która
umożliwia godzenie życia zawodowego z prywatnym.

W oparciu o przedstawioną tabelę dołącz wymagany załącznik za pomocą
funkcji „dodaj plik” lub zaznacz, że zostanie on dostarczony w formie
papierowej.
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