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Wytyczne Operatora Programu (PL06) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego dla Funduszu Współpracy Dwustronnej.  

 

I Informacje ogólne  

1. Zgodnie z art. 3.6 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 Operator Programu 
rezerwuje środki w budżecie Programu (1,5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych  
Programu co równa się kwocie 168 432 euro) na potrzeby Funduszu Współpracy 
Dwustronnej na poziomie Programu, zwanego dalej Funduszem.  

2. Fundusz administrowany jest przez Operatora Programu (którego funkcję pełni 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), który organizuje również działania w ramach 
komponentu B (zgodnie z punktem III.2). 

3 Refundacja kosztów wnioskodawców poniesionych na działania podejmowane w 
komponencie A następuje na zasadach określonych w punkcie III.1. Refundacje odbywają 
się do limitu ww. środków dostępnych dla Funduszu. Co do zasady, pojedyncza 
refundacja nie powinna przekroczyć kwoty 6 000 euro. Wnioskodawca nie może 
otrzymać kwoty wyższej niż 6 000 euro dla jednego wniosku/projektu.  

4.  Kwalifikowalnymi wnioskodawcami są potencjalni beneficjenci i beneficjenci utworzeni 
jako osoby prawne w Polsce. Podmioty z państw darczyńców mogą również korzystać z 
Funduszu za pośrednictwem kwalifikowalnych wnioskodawców. 

 

 

II Zasady podziału środków w ramach Fundusz  

W ramach Funduszu środki zostaną rozdysponowane w następujący sposób, w podziale na 
następujące komponenty: 

A. Około 90% środków zostanie przeznaczonych na refundację wydatków wnioskodawców i 
podmiotów z krajów darczyńców poniesionych na poszukiwania partnerów dla projektów 
partnerskich z darczyńcami w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu 
(komponent A); 

B. Około 10% środków zostanie przeznaczonych na finansowanie działań skierowanych na 
tworzenia sieci współpracy, wymiany, dzielenia się oraz transferu wiedzy, technologii, 
doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 
Polsce i w państwach darczyńców (komponent B). 

 

III Procedura ubiegania się o środki  

1. W ramach komponentu A: 

1) Wnioskodawcy składający wnioski o dofinansowanie projektów w otwartym 
naborze w ramach Programu mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych 
w trakcie przygotowania projektów wypełniając odpowiednią zakładkę wniosku o 
dofinansowanie.  
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2) Operator weryfikuje pod względem formalnym wniosek o refundację kosztów 
tworzenia partnerstwa, w szczególności zestawienie należycie udokumentowanych 
wydatków, które zgodne są z zasadami Funduszu. 

3) Zgodnie z listą rankingową zatwierdzoną przez Komitet ds. Wyboru Projektów, w 
pierwszej kolejności środki w ramach komponentu przyznawane są, 
wnioskodawcom, którym zostanie przyznane dofinansowanie na realizację 
projektów. Ranking wybranych projektów realizowanych w ramach tego Funduszu 
odpowiada rankingowi projektów wybranych w ramach naboru otwartego. 
Następnie, środki są refundowane wnioskodawców, którym nie zostanie  przyznane 
dofinansowanie na realizację projektów.     

4) Wnioskodawcom, którym zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektu 
w ramach naboru otwartego przysługiwać będzie refundacja na działania w ramach 
Funduszu w wysokości maksymalnie 100% kosztów poniesionych przez 
wnioskodawcę i/lub partnera. W celu otrzymania refundacji wnioskodawcy ci wraz 
z pierwszym wnioskiem o płatność dla projektu winni przedłożyć Operatorowi 
Programu zestawienie należycie udokumentowanych kosztów, poniesionych na 
działania w ramach Funduszu, które zgodne są z zasadami Funduszu. 

5) W przypadku wnioskodawców, którym nie zostanie  przyznane dofinansowanie na 
realizację projektu w ramach naboru otwartego refundacja na działania w ramach 
Funduszu wyniesie maksymalnie 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę 
i/lub partnera. Zwrot nastąpi na podstawie odrębnej umowy podpisanej pomiędzy 
Operatorem Programu a wnioskodawcą i po przedłożeniu przez niego zestawienia 
należycie udokumentowanych kosztów, które zgodne są z zasadami Funduszu. 

6) Refundacja kosztów poniesionych i jej wysokość w przypadku jednego 
wnioskodawcy będzie uzależniona od spełnienia kryteriów formalnych i dostępnych 
środków, nie powinna jednak przekroczyć 6 000 euro. W uzasadnionych 
przypadkach Operator Programu może podjąć decyzję o zwiększeniu lub 
zmniejszeniu wnioskowanej kwoty. 

2. W ramach komponentu B: 

Operatora Programu będzie organizował działania o charakterze otwartym w celu 
wsparcia wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk, które skieruje 
do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z Polski i państw darczyńców.  

 

IV Kwalifikowalno ść wydatków  

Następujące kategorie wydatków mogą być kwalifikowalne w ramach Funduszu: 

− opłaty i koszty podróży (w tym diety) za udział w konferencjach, seminariach, 
kursach, spotkaniach i warsztatach; 

− koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; 

− koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; 

− koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów; 

− koszty działań informacyjnych i promocyjnych. 
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Wydatki ponoszone i refundowane z tego Funduszu dla komponentu A będą kwalifikowalne 
od daty zatwierdzenia niniejszego Programu przez Państwa-Darczyńców, tj. od 12 kwietnia 
2012r. do dnia złożenia dokumentacji aplikacyjnej do Operatora Programu.  

Wydatki ponoszone i refundowane z tego Funduszu dla komponentu B będą kwalifikowalne 
od daty zatwierdzenia niniejszego Programu przez Państwa-Darczyńców, tj. od 12 kwietnia 
2012r. do dnia formalnego zakończenia realizacji Programu.  

 

 

IV Składanie wniosków 

• Wnioski powinny być przesyłane do Operatora w wersji papierowej i elektronicznej, 
na adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów 
Pomocowych i Pomocy Technicznej, Stanowisko ds. Programu Regionalnego MF 
EOG, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

• Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie internetowej Operatora Programu. 

• Procedura jest opublikowana na stronie internetowej Operatora Programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


