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1. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o dofinansowanie naleŜy 

wnikliwie zapoznać się z niniejszym dokumentem. ZłoŜenie wniosku w 

ramach PO FIO w roku 2010 oznacza akceptację poniŜszych zasad. 

Dotyczy to równieŜ akceptacji wymogu wypełnienia i przesłania 

elektronicznej wersji wniosku w generatorze wniosków dostępnym na 

stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. 

 

2. WyraŜenia „zadanie” i „projekt” są w niniejszym dokumencie uŜywane 

zamiennie. 
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I. TŁO, CELE, PRIORYTETY I OBSZARY WSPARCIA W 
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ 
INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU 2010. 

 

1.1. TŁO PO FIO 
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO) został 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r.1 Stanowi propozycję kontynuacji 

funkcjonowania rządowej oferty programowej skierowanej do sektora organizacji 

pozarządowych, po pozytywnych doświadczeniach wynikających z realizacji Rządowego 

Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2007 oraz rezerwy celowej 

budŜetu państwa w roku 2008 pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Zmodyfikowana formuła wsparcia inicjatyw obywatelskich (PO FIO), opracowana przy 

współudziale Rady Działalności PoŜytku Publicznego, jest adekwatna do potrzeb i oczekiwań 

sektora organizacji pozarządowych związanych z tworzeniem partnerstwa publiczno-

społecznego, poprawą jego kondycji społecznej i finansowej oraz poziomem inwencji i 

zaangaŜowania w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

Diagnoza sytuacji w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce oraz kondycji 

społeczeństwa obywatelskiego, a takŜe wynikające z prognozy perspektywy jego rozwoju 

potwierdzają konieczność programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz 

rozwoju inicjatyw obywatelskich w postaci Programu Operacyjnego, uwzględniających 

horyzontalnie wszystkie obszary poŜytku publicznego. 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 stanowi 

kontynuację Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z lat 2005-2007 

(Programu FIO) oraz rezerwy celowej budŜetu państwa pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

z roku 2008. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wpisał się do świadomości społecznej i do 

praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych jako instrument programowy i 

finansowy zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejaw, 

wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności 

obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań 

                                                 
1 Uchwała Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013  
(http://www.pozytek.gov.pl/PO,FIO,2009-2013,1064.html?PHPSESSID=d7ab4317d54ffff2d8bd3bf64ceeed78). 
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publicznych. Jego horyzontalny wymiar, obejmujący wszystkie sfery poŜytku publicznego, 

potwierdził ogromną róŜnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod 

względem wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, 

zdolności absorpcyjnych, zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz połoŜenia 

geograficznego poszczególnych podmiotów.  

Po doświadczeniach w realizacji FIO, działania uwzględniające ten kierunek wsparcia uznane 

zostały jako priorytet. Fundusz stworzył szansę przede wszystkim dla małych organizacji, 

których innowacyjne projekty nie mogły zostać wprowadzone w Ŝycie ze względu na 

ograniczone środki. 

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2007 r. realizacji trzyletniego Programu FIO i 

realizacją rezerwy celowej budŜetu państwa pn. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 

r., a takŜe zainteresowaniem podmiotów sektora pozarządowego udziałem w tym 

przedsięwzięciu (przejawiającym się m. in. wzrastającą liczbą wniosków składanych na 

poszczególne konkursy organizowane w ramach Programu FIO), zaistniała uzasadniona 

potrzeba kontynuacji głównych załoŜeń FIO. W trakcie czterech lat realizacji, FIO spotkał się 

z szerokim odzewem w środowisku pozarządowym. Do 2008 r. odbyło się pięć konkursów w 

ramach FIO. Łącznie, organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do udziału w FIO 

złoŜyły ponad 8100 wniosków. W ramach FIO, w latach 2005-2008 dofinansowano blisko 

2950 przedsięwzięć. Z kolei w pierwszym roku funkcjonowania PO FIO 2009-2013, w 

wyniku konkursu ogłoszonego w 2009 r., uprawnione podmioty złoŜyły blisko 3100 

wniosków, z których 850 otrzymało dofinansowanie.  

PO FIO został ustanowiony na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 

984), warunkującej realizację polityki rozwoju w danym obszarze oraz w oparciu o zapisy 

sektorowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 

(SWRSO) – doprowadzonej do zgodności ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 – a takŜe 

doświadczenie zdobyte podczas implementacji FIO w latach 2005-2008.  

Ramy prawne dla PO FIO określają przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 
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PO FIO w swych załoŜeniach kontynuuje główne cele i załoŜenia FIO, a jednocześnie, 

poprzez skorelowanie ze SRK 2007-2015 oraz SWRSO 2009-2015, stanowi narzędzie 

realizacji polityki rozwoju w obszarze rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych 

oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego2.  

Jednym z głównych załoŜeń PO FIO jest wyrównywanie szans organizacji pozarządowych w 

zakresie terytorialnym, potencjału oraz obszarów wsparcia. Niezwykle istotny jest element 

wieloletniości Programu, który pozwala projektodawcom na kształtowanie finansowych ram 

działalności w odniesieniu do perspektywy „dwuletniej”. 

Doświadczenia z realizacji FIO oraz najistotniejsze rozwiązania programowe, mające 

charakter strategiczny, spowodowały konieczność dostosowania Programu do zmieniającej 

się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej kraju. Dla realizacji celu strategicznego PO FIO 

uznano za niezbędne wspieranie działań organizacji pozarządowych w ramach inicjatyw 

własnych, w partnerstwie wewnątrzsektorowym oraz w partnerstwie publiczno-społecznym. 

WaŜnym kryterium powstania i realizacji PO FIO jest korelacja jego treści z najwaŜniejszymi 

dokumentami strategicznymi i programowymi.  

PO FIO jest zbieŜny z załoŜeniami Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK)3, przyjętej 

przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. SRK jest dokumentem planistycznym 

określającym podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym i terytorialnym. Stanowi punkt odniesienia dla ustanawiania 

innych strategii, a takŜe programów rządowych i samorządowych, w tym dla Strategii 

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. SRK wyznacza cel główny do osiągnięcia przez Polskę do roku 

2015. Wskazuje takŜe priorytety, określające najwaŜniejsze obszary działań podejmowane na 

rzecz osiągnięcia celu głównego SRK. W priorytecie Budowa zintegrowanej wspólnoty 

społecznej i jej bezpieczeństwa podkreślono, iŜ „jednym z elementów Strategii jest budowanie 

zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot przede wszystkim na poziomie lokalnym. 

WaŜne jest wspieranie inicjatyw w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego, tworzenia 

                                                 
2 Art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
3 http://www.pozytek.gov.pl/Strategia,Rozwoju,Kraju,2007-
2015,874.html?PHPSESSID=4f3a7fda4ad8b3d06e210dafdc47380c 
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miejsc pracy, edukacji, prospołecznych zachowań, dobroczynności, itp. Istotnym celem rządu 

i samorządu terytorialnego powinno być umacnianie kapitału społecznego oraz wspieranie 

społeczeństwa obywatelskiego – moŜliwości artykulacji interesów i potrzeb obywateli oraz 

działania na rzecz ich realizacji m.in. poprzez społeczną samoorganizację”.  Zadania mające 

na celu wzmocnienie wspólnot lokalnych oraz funkcjonowania władzy publicznej będą się 

koncentrować między innymi na działaniu polegającym na wspieraniu samoorganizacji 

społeczności lokalnych, a takŜe uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych na szczeblu 

lokalnym. PO FIO wpisuje się, poprzez swój cel główny oraz cele szczegółowe, w realizację 

priorytetu czwartego SRK. 

PO FIO wynika takŜe bezpośrednio ze strategii trzeciego sektora. Przyjęta przez Radę 

Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r. i znowelizowana w dniu 4 listopada 2008 r. Strategia 

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (SWRSO)4, pomyślana została jako 

długofalowy dokument mający na celu kształtowanie procesu rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. Myślenie strategiczne w obszarze społeczeństwa obywatelskiego z 

perspektywą jego budowy, stało się moŜliwe dzięki zmianie klimatu wokół trzeciego sektora, 

potwierdzonego formalnymi (m.in. ustawa o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie), instytucjonalnymi (m.in. Rada Działalności PoŜytku Publicznego) oraz 

finansowymi (m.in. Program FIO) faktami. SWRSO, jak równieŜ przygotowany na jej 

podstawie PO FIO stanowić będą instrument realizacji polityki rozwoju w zakresie rozwoju 

zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur 

społeczeństwa obywatelskiego.  

Zarówno cel strategiczny, jak i cele szczegółowe PO FIO, a takŜe Priorytety i działania w nim 

zawarte, wynikają bezpośrednio z zapisów SWRSO i przyczynią się do realizacji misji 

SWRSO, określonej jako wzmocnienie podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz 

stworzenia warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

PO FIO jest skorelowany z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO)5 – 

strategicznym dokumentem określającym ramy polityki spójności realizowanej przez Polskę. 

NSRO stanowią punkt odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych. Realizacja 

PO FIO przyczyni się w bezpośredni sposób do osiągnięcia horyzontalnego Celu 1 NSRO 

                                                 
4 http://www.pozytek.gov.pl/SWRSO,2009-2015,965.html 
5 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf  
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Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 

partnerstwa oraz horyzontalnego Celu 2 NSRO Poprawa jakości kapitału ludzkiego i 

zwiększenie spójności społecznej, a pośrednio do osiągnięcia celu strategicznego NSRO: 

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i 

przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

PO FIO został skorelowany równieŜ z Krajowym Programem Reform na lata 2005-2008 

(KPR)6, będącym dokumentem, który przedstawia działania, jakie Rząd polski zamierza 

podjąć w latach 2005-2008 dla realizacji podstawowych celów odnowionej Strategii 

Lizbońskiej. Działania zaproponowane w ramach Priorytetu III. Integracja i aktywizacja 

społeczna. Zabezpieczenie społeczne oraz Priorytetu IV. Ekonomia społeczna PO FIO są 

zbieŜne z działaniami zapisanymi w ramach Priorytetu V. Tworzenie i utrzymanie nowych 

miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia oraz Priorytetem VI. Poprawa zdolności 

adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, w 

obszarze polityki rynku pracy Krajowego Programu Reform. Realizacja działań 

zaplanowanych w ww. Priorytetach PO FIO przyczyni się pośrednio do osiągnięcia celu KPR, 

jakim jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu 

nowych miejsc pracy.  

PO FIO został równieŜ wskazany jako jedna z Dobrych Praktyk w Aneksie załączonym do 

Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej7. Dokument ten jest jedną z 

trzech części Krajowego Programu „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 

2006-2008”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 października 2006 r., a 

powstał w związku z uczestnictwem Polski w otwartej metodzie koordynacji w dziedzinie 

ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

PO FIO, stanowi przedsięwzięcie komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki  (PO KL) na lata 2007-20138. Cel strategiczny PO FIO, a takŜe działania 

słuŜące jego realizacji są adekwatne do zapisów projektu PO KL, przyjętego przez Radę 

Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Komplementarność obu Programów odnosi się przede 

                                                 
6 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/npr/kpr.pdf 
7 http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2006/nap/poland_pl.pdf 
8 http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne%202007-
2013/Kapital%20Ludzki/Strony/po%20kapital%20ludzki.aspx 
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wszystkim do zakresu wsparcia, jaki oferują. Kwestie dotyczące wsparcia sektora 

pozarządowego w PO KL skupione zostały zarówno w komponencie centralnym (wsparcie w 

ramach komponentu centralnego skierowane będzie głównie na rzecz zwiększenia 

efektywności struktur i systemów instytucjonalnych), jak i w komponencie regionalnym 

(wsparcie dla osób i grup społecznych). 

Wsparcie organizacji pozarządowych na poziomie centralnym będzie miało charakter 

bezpośredni, co oznacza, Ŝe organizacje pozarządowe będą podmiotami korzystającymi z 

pomocy udzielanej w ramach PO KL. Będzie ono polegało przede wszystkim na rozwoju 

potencjału organizacji pozarządowych rozumianego jako zdolność do uczestniczenia w 

mechanizmach konsultacyjnych i współpracy z administracją publiczną w zakresie 

stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych. Natomiast wsparcie 

udzielane organizacjom sektora obywatelskiego na poziomie regionalnym odbywać się będzie 

w sposób pośredni – w tych priorytetach organizacje pozarządowe wymienione są jako 

potencjalni ostateczni odbiorcy pomocy, czyli podmioty uprawnione do składania wniosków i 

realizacji projektów w obszarach objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego, 

tj. zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja. 

PO FIO oferuje znacznie szerszy zakres pomocy dla organizacji pozarządowych. SłuŜyć ma 

zwiększeniu udziału organizacji bezpośrednio w realizacji zadań publicznych w obszarach 

wymienionych w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.  

PO FIO jest programem wdraŜanym centralnie, skierowanym do beneficjentów z całego 

kraju. Kontynuacja realizacji PO FIO przyczyni się do wzmocnienia społecznej i 

ekonomicznej kondycji trzeciego sektora. NaleŜy się spodziewać, Ŝe PO FIO, słuŜący 

wspieraniu inicjatyw obywatelskich w zakresie działalności poŜytku publicznego, z udziałem 

organizacji pozarządowych, stanie się trwałym mechanizmem wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Przyjęta dla PO FIO procedura jest moŜliwie prosta i oparta na funkcjonujących juŜ 

rozwiązaniach (tryb zlecania zadań wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie; istniejący juŜ w obrocie wzór oferty, 

ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania, określone 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 

wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
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publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U Nr 264, poz. 2207). 

Jednocześnie, odpowiednim podmiotem w zakresie realizacji PO FIO jest Minister właściwy 

ds. zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 19 lutego 

2009 r. Instytucją Zarządzającą PO FIO w 2010 r. jest Departament PoŜytku Publicznego9 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zaś Instytucją WdraŜającą – Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich10. 

W 2010 r. PO FIO dysponować będzie kwotą 60.000.000,00 zł rocznie. Koszty realizacji PO 

FIO w 2010 r. ustalono na kwotę 2.400.000,00 tys. zł (w tym: wynagrodzenie ekspertów, 

pomoc techniczna), co stanowi 4% kwoty przeznaczonej na realizację PO FIO w 2010 r.  

UWAGA! Środki przeznaczone na dotacje w 2010 r. dla podmiotów, które złoŜą wnioski 

w konkursie ogłoszonym w 2010 r., zostaną pomniejszone o zobowiązania Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji 

podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2009 r. Oznacza to, Ŝe 

kwota 57.600.000,00 zł przeznaczona na dotacje w 2010 r. zostanie pomniejszona o ok. 

17.668.000,00 zł i wynosić będzie ok. 39.932.000,00 zł. 

 

1.2. CELE PO FIO 
Zarówno cel strategiczny, jak i cele szczegółowe PO FIO, a takŜe Priorytety i działania w nim 

zawarte, wynikają z zapisów SWRSO oraz ustaleń wypracowanych w trakcie kilkuletnich 

konsultacji wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz społecznych, którym poddawany 

był Program FIO. Zdecydowana większość zapisanych w PO FIO działań była realizowana w 

ramach Programu FIO i spotkała się ze znacznym zainteresowaniem ze strony beneficjentów 

Programu FIO (w latach 2005-2007 uprawnione podmioty złoŜyły ponad 6000 wniosków, z 

których dofinansowano ponad 2100, w roku 2008 uprawnione podmioty złoŜyły ponad 1900 

wniosków, z których dofinansowano ponad 840, zaś w roku 2009 uprawnione podmioty 

złoŜyły blisko 3100 wniosków, z których dofinansowano 850). 

 

 

                                                 
9 www.pozytek.gov.pl 
10 www.crzl.gov.pl 
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1.2.1. Cel główny 

Celem głównym PO FIO jest: 

Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i 

związków wyznaniowych prowadzących działalność poŜytku publicznego w realizacji 

zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa 

i pomocniczości polityk publicznych. 

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: 

partnerstwa, innowacyjności, zrównowaŜonego rozwoju i równości szans. 

 

1.2.2. Cele szczegółowe 

1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. 

2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. 

3. Zwiększenie zaangaŜowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług 

społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia 

społecznego. 

4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. 

PowyŜsze cele będą realizowane, z uwzględnieniem kryterium terytorialnego, potencjału 

organizacji i obszaru działania, w ramach czterech Priorytetów, poprzez wspieranie: 

- indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie 

realizacji zadań publicznych, 

- wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno-społecznego, 

- wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz III sektora. 

PowyŜsze cele powinny być osiągane z wykorzystaniem dobrych praktyk (modelowych 

rozwiązań) wypracowanych w obszarach objętych wsparciem PO FIO. 

 

 
1.3. PRIORYTETY I OBSZARY WSPARCIA W RAMACH PO FIO  

W ramach PO FIO wyodrębniono cztery Priorytety merytoryczne, w których uprawnione 

podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań oraz Priorytet V Pomoc techniczna, 

w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę PO FIO (szczegółowy opis 
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Priorytetów znajduje się w dokumencie Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2009-2013).  

 

1.3.1. Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU I:  

Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŜnych formach angaŜować 

obywateli, dając im moŜliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze 

zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. 

OBSZARY WSPARCIA:  

1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w Ŝyciu 

publicznym – programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej 

i obywatelskiej. 

2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych – programy na rzecz obywatelskiego 

zaangaŜowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, 

konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w 

stowarzyszeniach. 

3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego – rzecznictwo interesów osób i 

rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i 

gospodarki; inicjatywy skierowane do środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

oraz wykluczone społecznie, w związku z niską świadomością prawną i niedostatkiem 

aktywności administracji publicznej w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju 

poradnictwa. 

4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka – działania na rzecz zapewnienia dziecku 

pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. 

5. Ochrona praw konsumenta – działania promujące rozwój ruchu konsumenckiego w 

lokalnych środowiskach, działania promujące sprawiedliwy handel (rozumiany jako 

wyraz partnerstwa między producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej 

konkurencji, uwzględniający interes społeczny, poddany społecznej kontroli), walkę z 

wszelkimi praktykami o charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do 
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funkcjonowania wąskich grup interesu, a takŜe nierzetelnych i nielegalnych praktyk 

marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposób niezgodny z prawem oraz 

interesem publicznym. 

6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej  – edukacja i promocja w zakresie praw 

obywateli i obowiązków słuŜb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej (w 

tym takŜe upowszechniania w społeczeństwie nawyku wykorzystywania publicznych 

usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej), wsparcie dla inicjatyw na rzecz 

informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym. 

7. Aktywizacja kobiet w Ŝyciu publicznym – podniesienie poziomu podmiotowości 

społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w Ŝyciu 

publicznym. 

8. Pielęgnowanie toŜsamości narodowej i kulturowej  – promocja rodzimej tradycji, ze 

szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego 

dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy 

róŜnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze 

tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury. 

9. Wspieranie działań na rzecz zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska – m. in. 

poprzez tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz 

ochrony zwierząt. 

10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym – wspieranie 

inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich. 

11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz 

bezpieczeństwa publicznego – kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw 

społeczeństwa, przygotowanie młodzieŜy do słuŜby wojskowej i słuŜby w innych 

formacjach obronnych, działania słuŜące upowszechnianiu tradycji i historii oręŜa 

polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa 

powszechnego, wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz ratownictwa i ochrony 

ludności (m.in. edukacja i promocja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, 

ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w obliczu klęsk Ŝywiołowych i 
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katastrof, bezpiecznych zachowań górach i nad wodami, aktywizacja społeczności 

lokalnych na rzecz społecznego wsparcia słuŜb publicznych w zakresie ratownictwa). 

 

1.3.2. Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 

KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU II:  

Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŜnych formach przyczyniać się do 

wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w 

wymiarze ilościowym i/lub jakościowym)11. 

OBSZARY WSPARCIA:  

1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane na 

wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w 

formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. 

2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności inicjatywy łączące 

bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i 

solidarności społecznej. 

 

1.3.3. Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie 
społeczne. 

KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU III:  

Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŜnych formach stosować zasadę 

empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje podejmowane w 

ramach projektów. 

OBSZARY WSPARCIA:  

1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny – kształtowanie postaw i wartości 

rodzinnych, propagowanie wzorców Ŝycia rodzinnego, aktywizacja społeczna i 

ekonomiczna rodzin, wspomaganie rodzin pracowników migrujących za granicę, 

                                                 
11 Wsparcie w ramach Priorytetu II moŜe być udzielane zarówno podmiotom wnioskującym i realizującym 
zadanie, jak równieŜ organizacjom infrastrukturalnym, świadczącym usługi na rzecz innych podmiotów. 
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działania na rzecz przystosowania lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego 

oraz infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia aktywności zawodowej rodziców 

z wychowywaniem dzieci, działania na rzecz zmiany społecznego przyzwolenia na 

niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych, a takŜe na rzecz tworzenia 

moŜliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi zamiast 

biernych form (świadczenia).  

2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieŜy – w szczególności rozwijanie form 

wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 

patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do 

sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy 

w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieŜy, 

aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieŜy, programy terapeutyczne i 

profilaktyczne dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznemu.  

3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup 

społecznych – m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup 

dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na 

rzecz integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu 

Ŝycia społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn 

zróŜnicowań społecznych i ekonomicznych, prowadzenie edukacji informatycznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.  

4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych – ze szczególnym 

uwzględnieniem partnerskich relacji między róŜnymi grupami społecznymi w tym 

zróŜnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, 

wyznanie.  

5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagroŜenie dla 

bezpieczeństwa publicznego – metody przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, 

wykorzystujące społeczną współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa publicznego, 

działania przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i w 

rodzinie. 

6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa – w szczególności 

rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną 
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w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące 

seniorów i młodych, wykorzystujące róŜne potencjały tych dwóch grup społecznych. 

7. Promocja zdrowia – rozwój inicjatyw słuŜących promocji zdrowego stylu Ŝycia oraz 

upowszechnianiu edukacji zdrowotnej. 

8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych – działania ograniczające 

wykluczanie społeczne osób niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w 

nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację ekonomiczną.  

9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych – włączenie 

przedstawicieli grup do inicjatyw związanych z pielęgnowaniem tradycji historycznej, 

wychowania patriotycznego i historycznej więzi międzypokoleniowej. 

10. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych – inicjatywy na rzecz aktywizacji 

zawodowej i społecznej repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia 

społecznego i ekonomicznego do integracji repatriantów. 

11. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców – działania wspierające skuteczną 

integrację cudzoziemców na polskim rynku pracy i w społeczeństwie, przeciwdziałanie 

zjawiskom wykorzystywania cudzoziemców, pracy nielegalnej i niezarejestrowanej, 

pomoc cudzoziemcom w korzystaniu z instytucji społecznych i prawnych. 

12. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską - wspieranie 

działań mających na celu nauczanie języka polskiego, poznawanie polskiej kultury, 

organizowanie akcji letnich dla dzieci i młodzieŜy; wspieranie akcji charytatywnych, 

wspieranie organizacji staŜy i wolontariatu dla polskiej młodzieŜy, prezentacja wkładu 

Polaków w rozwój kulturalny i gospodarczy państwa zasiedlenia, informowanie i poprawa 

dostępu do informacji nt. Polski i Polaków wśród obcokrajowców w skupiskach Polonii. 

13. Wypoczynek dzieci i młodzieŜy, krajoznawstwo i turystyka społeczna – promocja 

krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci i młodzieŜy, w szczególności w ramach 

letniego i zimowego wypoczynku, wspieranie inicjatyw związanych z projektami 

turystycznymi mającymi na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej 

obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny. 

14. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej – przedsięwzięcia mające na celu 

przygotowanie do niesienia oraz organizację pomocy humanitarnej, przygotowanie 
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wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach dotkniętych 

klęskami, katastrofami i konfliktami zbrojnym. 

 

1.3.4. Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej 

KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU IV:  

Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŜnych formach promować ideę 

łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną. 

OBSZARY WSPARCIA:  

1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego – 

szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju róŜnych form przedsiębiorczości społecznej 

inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i 

upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym 

obszarze, promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangaŜowania 

przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji 

publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy 

– spółdzielczość socjalna. 

2. Wolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej 

aktywności społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu o koncepcję 

społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 

w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi 

społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. 
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II.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA I 
ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PO FIO W ROKU 
2010. 

 
 

2.1. ZASADY DOTYCZ ĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW  
Pierwszym krokiem umoŜliwiającym skorzystanie z dofinansowania realizacji zadania  

ze środków PO FIO jest wypełnienie wniosku przy uŜyciu generatora wniosków12, 

dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz zgromadzenie wymaganych 

załączników (np. odpisu z rejestru KRS, umów partnerskich).  

 

W ramach konkursu ogłoszonego w 2010 r., uprawniony podmiot moŜe złoŜyć  

1 (jeden) wniosek. Konkurs będzie obejmował nabór wniosków na cztery Priorytety 

łącznie. 

Ostateczne zapisanie i wysłanie wniosku w generatorze wniosków on-line (tj. złoŜenie 

wniosku w wersji elektronicznej) oznacza, Ŝe wniosek będzie rozpatrywany w ramach 

procedury przyznawania dotacji. Tym samym kolejny wniosek zapisany i wysłany w 

generatorze wniosków on-line (tj. złoŜony w wersji elektronicznej) przez tego samego 

Wnioskodawcę nie będzie rozpatrywany. 

Przed wypełnieniem wniosku naleŜy bezwzględnie zapoznać się w całości z niniejszym 

dokumentem. Wskazane jest równieŜ zapoznanie się z dokumentem Program Operacyjny 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, który dostępny jest na stronie 

internetowej www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl. 

 

2.1.1. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SI Ę O DOTACJE 

a) Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji 

zadania w ramach PO FIO są:  

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

                                                 
12 Instrukcja wypełniania wniosku w GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH PO FIO stanowi 
Załącznik nr 3 niniejszego dokumentu. 
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- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

- spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie uŜytecznej w sferze zadań 

publicznych). 

 

b) Podmiotami nieuprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji 

zadania w ramach PO FIO są w szczególności: 

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

- podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie tj. partie polityczne, związki zawodowe i 

organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem 

jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (z zastrzeŜeniem ppkt. a, b i c 

ww. artykułu), a takŜe fundacje utworzone przez partie polityczne oraz kluby sportowe 

będące spółkami spółki prawa handlowego 

 

c) Ze środków PO FIO finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie 

działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej (mieszczące się w limitach 

określonych w art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie). Tym samym, środki PO FIO nie mogą być 

przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie, działalnością statutową organizacji pozarządowej oraz podmiotów 

wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy jest działalność w sferze poŜytku publicznego,  

która moŜe być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.  
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Zgodnie z art. 7 ww. ustawy, działalnością nieodpłatną jest taka działalność statutowa 

organizacji pozarządowej, za którą organizacja nie pobiera wynagrodzenia (Ŝadnych opłat 

i wpłat) od adresatów zadania. 

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, odpłatną działalnością poŜytku 

publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań naleŜących do sfery zadań 

publicznych (art. 4 ustawy), w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe  

i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy celów statutowych, za które pobierają 

wynagrodzenie (są to wpłaty lub opłaty dokonywane przez adresatów zadania, które słuŜą 

na pokrycie całości lub części kosztów związanych z realizacją danego zadania). 

Działalnością odpłatną poŜytku publicznego jest równieŜ sprzedaŜ towarów lub usług 

wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności 

poŜytku publicznego, a takŜe sprzedaŜ przedmiotów darowizny na cele prowadzenia 

działalności poŜytku publicznego. 

Działalność odpłatna jest precyzyjnie zdefiniowana równieŜ poprzez limity „zewnętrzne” 

tej działalności wskazane w art. 9 ust. 1 ustawy. Stanowi on, Ŝe wynagrodzenie określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy, powinno być równowaŜne z kalkulacją bezpośrednich kosztów 

danej działalności oraz miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych przy 

wykonywaniu działalności statutowej odpłatnej oraz nieodpłatnej nie moŜe przekroczyć 

1,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Przekroczenie jednego z limitów 

powoduje, Ŝe działalność odpłatna traktowana będzie jako działalność gospodarcza. 

W przypadku kiedy Wnioskodawca złoŜy we wniosku o przyznanie dotacji, składanym  

na podstawie PO FIO, w pkt. I.14), oświadczenie o prowadzeniu wyłącznie działalności 

nieodpłatnej poŜytku publicznego, to nie jest uprawniony do pobierania opłat od 

adresatów zadania, poniewaŜ nie prowadzi działalności odpłatnej poŜytku publicznego.  

 

d) Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złoŜyć 

wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie 

pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny).    

PoniewaŜ jeden uprawniony podmiot moŜe złoŜyć jeden wniosek w ramach konkursu, to w 

przypadku, kiedy wniosek składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie 

posiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd 
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główny, to jest to wyczerpanie limitu 1 wniosku przez zarząd główny lub pozostałe 

oddziały terenowe.  

 

e) Partnerstwo i podwykonawstwo 

 

PARTNERSTWO  

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji zadań 

publicznych, tworzyć partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie, organami administracji publicznej lub nieprowadzącymi działalności 

gospodarczej osobami fizycznymi (zwanymi dalej Partnerami). Partnerzy realizują projekt 

(zwany dalej „projektem partnerskim” ) wspólnie z podmiotem uprawnionym, wnosząc 

do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach 

określonych w umowie partnerskiej. 

2. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy Ministrem właściwym 

ds. zabezpieczenia społecznego a podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację. 

Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego działa w imieniu i na rzecz 

partnerów w zakresie określonym umową partnerską. 

3. W przypadku projektów partnerskich, w umowie partnerskiej naleŜy określić w 

szczególności zadania partnerów oraz wysokość środków finansowych na pokrycie 

niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją  tych zadań. 

4. W przypadku, gdy projekt partnerski zostanie przeznaczony do dofinansowania decyzją 

Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, Wnioskodawca jest zobowiązany 

przesłać do Instytucji WdraŜającej kopie umów partnerskich, zawartych z partnerami 

wymienionymi w pkt. V.1 wniosku. Instytucja WdraŜająca zwróci się do Wnioskodawcy 

o przesłanie ww. dokumentów na etapie weryfikacji kosztorysów i harmonogramu. 

5. Przykładowy wzór umowy partnerskiej znajduje się w Załączniku 2. 
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PODWYKONAWSTWO  

1. Podwykonawstwem jest wykonywanie świadczeń mających na celu realizację zadania 

publicznego (merytorycznego) przez podmiot niebędący organizacją pozarządową ani 

podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, któremu zlecono realizację tego 

zadania, jeŜeli świadczenie to jest wykonywane na podstawie umowy (np. umowy 

zlecenia, umowy o dzieło) zawartej przez podwykonawcę z podmiotem, któremu zlecono 

realizację tego zadania. 

2. Nie uwaŜa się za podwykonawstwo usług, których bezpośrednim celem nie jest 

wykonanie zleconego zadania publicznego (merytorycznego), takich jak usługi 

poligraficzne, czy hotelowe.  

3. Podwykonawcą jest organizacja pozarządowa, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy (inne niŜ ta/ten, której/któremu zlecono realizację zadania publicznego), 

przedsiębiorca, lub osoba fizyczna (z wyjątkiem pracowników, członków oraz członków 

organów organizacji), której zlecono realizację zadania, o ile zawarły umowę, o której 

mowa w punkcie 1. 

 

2.1.2. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

a) Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów  

W ramach PO FIO będą stosowane następujące rodzaje kryteriów dokonywania wyboru 

projektów: 

I. Kryteria ogólne. 

II.  Kryteria szczegółowe. 

 

b) Kryteria ogólne dzielą    się    na: 

1. Kryteria formalne  – obowiązek spełnienia kryteriów formalnych dotyczy wszystkich 

projektów. Dotyczą one zagadnień związanych z wypełnieniem wniosku o 

dofinansowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO FIO zasadami. 
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Kryteria formalne w 2010 r. MoŜliwość odwołania od 

decyzji / uzupełnienia 

dokumentów w przypadku 

niespełnienia danego 

kryterium 

Wypełnienie i złoŜenie wniosku on-line za pomocą generatora 

wniosków PO FIO 2010, dostępnego ze strony internetowej 

www.pozytek.gov.pl. 

Brak moŜliwości odwołania / 

uzupełnienia (wnioski 

wypełnione i złoŜone w inny 

sposób niŜ za pomocą 

generatora wniosków PO FIO 

2010 nie będą rozpatrywane). 

Spójność sumy kontrolnej na przysłanym do Instytucji 

WdraŜającej wniosku w wersji papierowej z sumą kontrolną 

wniosku zarejestrowanego w wersji elektronicznej w 

generatorze wniosków on-line. 

Brak moŜliwości odwołania / 

uzupełnienia. 

ZłoŜenie wniosku przez uprawniony podmiot. Brak moŜliwości odwołania / 

uzupełnienia. 

ZłoŜenie wniosku do właściwej instytucji. Wypełnienie wniosku w 

generatorze wniosków spełnia 

wymóg złoŜenia wniosku do 

właściwej instytucji. Wersję 

papierową naleŜy przekazać 

do Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich. 

ZłoŜenie wniosku w wersji elektronicznej we właściwym 

terminie, zgodnie z procedurą i terminem naboru, określonymi 

w ogłoszeniu. 

W terminach określonych w ogłoszeniu naleŜy równieŜ złoŜyć 

jeden egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wydrukowany 

i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami) – 

weryfikacja przesłania wniosku w wersji papierowej będzie 

odbywała się przed podpisaniem umowy. 

Brak moŜliwości odwołania / 

uzupełnienia. 
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Właściwa minimalna i maksymalna kwota dofinansowania, o 

którą ubiega się wnioskodawca (zgodna z zasadami 

określonymi w Rozdziale 2.1.3 Wysokość dotacji, udział 

środków własnych, czas realizacji projektu, pkt. c) udział 

środków własnych).  

Kryterium weryfikowane 

automatycznie w trakcie 

wypełniania wniosku 

(system uniemoŜliwi 

zapisanie wniosku z 

niewłaściwą minimalną lub 

maksymalną kwotą 

dofinansowania). 

Właściwy procentowy udział środków własnych w projekcie. Kryterium weryfikowane 

automatycznie w trakcie 

wypełniania wniosku. 

(system uniemoŜliwi 

zapisanie wniosku z 

niewłaściwym udziałem 

środków własnych). 

W przypadku projektów „dwuletnich”: zawarcie we wniosku i 

wypełnienie odrębnych kosztorysów na poszczególne lata 

realizacji zadania oraz całościowego kosztorysu (tj. kosztorys 

na rok 2010, kosztorys na rok 2011 oraz kosztorys łączny). 

Kryterium weryfikowane 

automatycznie w trakcie 

wypełniania wniosku – brak 

moŜliwości odwołania / 

uzupełnienia. 

Czy wniosek zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji 

na działania związane z działalnością gospodarczą 

Wnioskodawcy? (jeśli tak, to jest to błąd formalny) 

MoŜliwość odwołania 

/wyjaśnienia. 

Czy wniosek zawiera zadania realizowane w ramach 

działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę? (jeśli tak, to 

jest to błąd formalny) 

MoŜliwość odwołania 

/wyjaśnienia. 
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Czy Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł 

finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania 

mimo, Ŝe organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej 

(według KRS) – sprawdzane będzie m. in. oświadczenie na 

końcu wniosku oraz informacja znajdująca się we wniosku w 

tabeli IV.1 (wpłaty i opłaty adresatów)? (jeśli tak, to jest to 

błąd formalny) 

MoŜliwość odwołania 

/wyjaśnienia. 

Załączenie aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym) 

odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub 

innego dokumentu potwierdzającego status prawny 

Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. 

MoŜliwość uzupełnienia. 

Zgodność podpisów pod wnioskiem z załączonym odpisem z 

KRS. 

MoŜliwość uzupełnienia 

/wyjaśnienia. 

 

Więcej informacji na temat kryteriów formalnych znajduje się w Rozdziale 2.8 Kryteria 

formalne. 

 

2. Kryteria merytoryczne  – dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, 

wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad 

finansowania projektów w ramach PO FIO. Ogólne kryteria merytoryczne mają 

charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w 

ramach PO FIO. Ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane są na etapie oceny 

merytorycznej. 
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Kryteria merytoryczne w 2010 r. 

Kryteria merytoryczne zostały opisane w rozdziale 2.9 Ocena merytoryczna. Na etapie oceny 

merytorycznej, w ramach której sprawdzane jest równieŜ spełnianie kryteriów 

horyzontalnych, wniosek moŜe otrzymać max. 100 punktów od jednego eksperta, czyli max. 

200 pkt. od dwóch ekspertów. Szczegółowa punktacja znajduje się w Karcie oceny 

merytorycznej, stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszego dokumentu. 

Opisane w dalszej części rozdziału kryteria horyzontalne stanowią część oceny merytorycznej 

i punktacja za ich spełnianie została włączona w Kartę oceny merytorycznej. 

 Maksymalna ocena 

punktowa zawarta w 

Karcie oceny 

merytorycznej 

Minimum punktowe 

1. Kryteria horyzontalne i kwestie 

horyzontalne dla Priorytetu 
5 pkt. 

2. Merytoryczna zawartość projektu, 

w tym spełnianie kryteriów 

horyzontalnych: 

55 pkt. 

50% z 60 pkt. = 30 pkt. 

3. BudŜet: 30 pkt. 50% z 30 pkt. = 15 pkt. 

4. Zasoby osobowe i rzeczowe 

Wnioskodawcy: 
10 pkt. 40% z 10 pkt. = 4 pkt. 

ŁĄCZNIE 100 pkt. min. 49 pkt. 

 

c) Kryteria szczegółowe zawierają preferencje dotyczące typów projektów. Dzielą się na: 

1. Kryteria horyzontalne; 

2. Kryteria strategiczne. 

 

1. Kryteria horyzontalne  – mają charakter przekrojowy i określane są w związku z 

koniecznością zapewnienia realizacji celu głównego PO FIO:  

(…) Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad 

PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównowaŜonego rozwoju i równości szans. 
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- Przez innowacyjność naleŜy rozumieć zespół cech określonego przedsięwzięcia, 

które powstaje w oparciu o nowy pomysł (inwencję), stanowiącego, co do formy  

i zawartości merytorycznej, nowość w danym obszarze i/lub środowisku działania. 

- Przez partnerstwo naleŜy rozumieć, wyraŜoną formami współpracy i 

współdziałania, zasadę wspólnego określania celów i zadań publicznych 

/partnerstwo relacji/ oraz wspólnego określania środków, sposobów oraz 

praktycznej realizacji tych zadań /partnerstwo realizacji/. Kryterium zostanie 

uznane za spełnione jeśli wnioskodawca wykaŜe, iŜ współdziała, bądź 

współpracuje na rzecz projektu (formalnie lub nieformalnie) z innymi podmiotami. 

- Przez zrównowaŜony rozwój naleŜy rozumieć kierunek, orientację na poprawę 

poziomu i jakości Ŝycia obecnych i przyszłych pokoleń, przy zapewnieniu ochrony 

i zachowania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz właściwej 

struktury demograficznej społeczeństwa, dla osiągnięcia spójności społecznej. 

- Przez równość szans naleŜy rozumieć sytuację, w której fakt posiadania takich 

samych zdolności, aspiracji /potencjału/ tworzy warunki i moŜliwości ich 

realizacji /urzeczywistnienia/. W takim znaczeniu równość szans odnosi się do 

równego dostępu do poŜądanych dóbr, równego stopnia ich osiągania oraz 

równego startu w ubieganiu się o te dobra. 

Projekty dofinansowane w ramach PO FIO 2010 powinny być realizowane z 

uwzględnieniem wszystkich powyŜszych kryteriów horyzontalnych. W pkt. II. 4. wniosku 

naleŜy uzasadnić spełnianie poszczególnych kryteriów horyzontalnych przez projekt.  

Ponadto, Wnioskodawcy w pkt. II.4. wniosku zobowiązany jest uzasadnić, w jaki sposób 

wniosek spełnia kwestie horyzontalne13 wskazane dla danego Priorytetu (kwestie 

horyzontalne zostały uściślone dla kaŜdego Priorytetu w Rozdziale 1.3, przed opisem 

Obszarów wsparcia). 

Uzasadnienie będzie oceniane na etapie oceny merytorycznej. W karcie oceny 

merytorycznej, stanowiącej Załącznik nr 1, znajdują się pytania, dotyczące tego, w jakim 

                                                 
13 Uwaga! NaleŜy rozróŜnić pojęcia „kryteria horyzontalne” (czyli innowacyjność, partnerstwo, zrównowaŜony 
rozwój i równość szans) i „kwestie horyzontalne” (właściwe dla danego Priorytetu, opisane w rozdziale 1.3 w 
kaŜdym Priorytecie przed kaŜdym pierwszym Obszarem wsparcia).  
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stopniu projekt spełnia poszczególne kryteria horyzontalne. Za kaŜde kryterium projekt 

moŜe uzyskać 1 punkt. 

 

Kryteria horyzontalne w 2010 r. 

Wniosek 1. W jakim stopniu projekt spełnia horyzontalne kryteria Maksymalna 

ocena 

punktowa 

1.1. Innowacyjności? 1 

1.2. Partnerstwa? 1 

1.3. ZrównowaŜonego rozwoju? 1 

II.4. 

1.4. Zasady równych szans? 1 

 1.5. Czy projekt uwzględnia kwestie horyzontalne wskazane dla 

Priorytetu? 

1 

Razem: 5 

 

2. Kryteria strategiczne – określane są w związku z koniecznością zapewnienia 

realizacji celów szczegółowych PO FIO: 

Cele szczegółowe (…) będą realizowane, z uwzględnieniem kryterium terytorialnego, 

potencjału organizacji i obszaru działania (...). 

Kryteria strategiczne zatwierdzane są przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego po zasięgnięciu opinii Komitetu Monitorującego.  

Spełnianie kryteriów strategicznych oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom 

premii punktowej (w wysokości maksymalnie 20 punktów). Premia moŜe zostać 

przyznana wyłącznie wnioskom ocenionym pozytywnie na etapie oceny 

merytorycznej. Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe do 

zakwalifikowania projektu do dofinansowania i realizacji.  

Kryteria strategiczne zostały ustalone dla kaŜdego z Priorytetów. Spełnienie danego 

kryterium skutkuje przyznaniem dodatkowej liczby punktów na etapie oceny 

merytorycznej (5 lub 10 pkt. za jedno kryterium), w systemie „zero-jedynkowym”, 

tj. 0 pkt. lub 5(10) pkt. (brak punktów pośrednich). 
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Kryteria strategiczne w 2010 r. 

I kryterium 
strategiczne  

(identyczne dla 
kaŜdego  

z Priorytetów)14 

II kryterium 
strategiczne  

(inne dla 
poszczególnych 
Priorytetów)15 

III kryterium 
strategiczne  

(inne dla 
poszczególnych 

Priorytetów) 

Priorytety 

5 pkt. 5 pkt. 10 pkt. 

Priorytet I Aktywni 
świadomi 
obywatele, aktywne 
wspólnoty lokalnej 

Projekt ukierunkowany 
na rozwój wolontariatu 

Organizacja załoŜona po 
1 stycznia 2008 r. i 
wnioskująca o nie więcej 
niŜ 100 tys. zł. 

Projekt realizowany 
przez organizację mającą 
swoją siedzibę w gminie 
poniŜej 100 tys. 
mieszkańców 

Priorytet II Sprawne 
organizacje 
pozarządowe w 
dobrym państwie 

Projekt ukierunkowany 
na rozwój wolontariatu 

Organizacja załoŜona po 
1 stycznia 2008 r. i 
wnioskująca o nie więcej 
niŜ 100 tys. zł. 

Projekt realizowany 
przez organizację mającą 
swoją siedzibę w 
województwie o niskim 
uczestnictwie NGO, tj. w 
województwach 
ŚWIĘTOKRZYSKIM 
lub LUBUSKIM16 

Priorytet III 
Integracja i 
aktywizacja 
społeczna, 
zabezpieczenie 
społeczne 

Projekt ukierunkowany 
na rozwój wolontariatu 

Organizacja załoŜona 
przed 1 stycznia 2008 r. 
i wnioskująca o nie 
więcej niŜ 100 tys. zł. 

Projekt adresowany jest 
do dzieci i młodzieŜy do 
18 roku Ŝycia lub osób 
po 60 roku Ŝycia. 

Priorytet IV Rozwój 
przedsiębiorczości 
społecznej 

Projekt ukierunkowany 
na rozwój wolontariatu 

Organizacja załoŜona po 
1 stycznia 2008 r. i 
wnioskująca o nie więcej 
niŜ 100 tys. zł. 

Projekt realizowany 
przez organizację mającą 
swoją siedzibę w 
województwie o 
wysokim wskaźniku 
zagroŜenia ubóstwem, tj. 
w województwach 

                                                 
14 Projekty ukierunkowane na rozwój wolontariatu poprzez działania edukacyjne  (zarówno dla organizacji w 
celu pozyskiwania wolontariuszy, jak równieŜ dla samych wolontariuszy), promocyjne, aktywizujące. 
15 UWAGA! W ramach II kryterium strategicznego, w Priorytetach I, II i IV premiowane będą wnioski składane 
przez młode organizacje, zaś w Priorytecie III – wnioski składane przez organizacje starsze. 
16 Województwa zostały wskazane na podstawie danych własnych MPiPS (liczba projektów dofinansowanych w 
ramach FIO 2007-2008) oraz REGON (liczba podmiotów trzeciego sektora w podziale na województwa w 
liczbach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2007 r.). 
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ŚWIĘTOKRZYSKIM 
lub LUBELSKIM17 

Podsumowując, wniosek moŜe otrzymać następującą liczbę punktów: 

- spełnienie kryteriów merytorycznych i horyzontalnych: maks. 200 pkt. od dwóch 

ekspertów, 

- spełnienie I kryterium strategicznego: 5 pkt., 

- spełnienie II kryterium strategicznego: 5 pkt., 

- spełnienie III kryterium strategicznego: 10 pkt. 

Łączna liczba punktów, jaką moŜe maksymalnie otrzymać wniosek wynosi 220 pkt. 

 

 

2.1.3. WYSOKOŚĆ DOTACJI, UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH, CZAS 
REALIZACJI PROJEKTÓW  

 

a) maksymalny czas realizacji projektu:  

W ramach PO FIO w roku 2010 przewiduje się moŜliwość dofinansowania projektów 

„jednorocznych”  (tj. projektów realizowanych wyłącznie w roku 2010, czyli trwających 

maksymalnie 7 miesięcy) oraz projektów „dwuletnich” (tj. projektów rozpoczynających się 

w roku 2010, a następnie realizowanych i zakończonych w roku 2011, czyli trwających 

maksymalnie 19 miesięcy). 

� Termin rozpoczęcia zadania dla projektów „jednorocznych” i „dwuletnich”:   

od 1 czerwca 2010 r. 

� Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania:  

� dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2010 r., 

� dla projektów „dwuletnich”: 31 grudnia 2011 r. 

Okres realizacji zadania musi mieścić się w ww. określonych terminach, jednak moŜe być 

krótszy. Okres realizacji zadania jest toŜsamy z okresem ponoszenia wydatków 

                                                                                                                                                         
17 Województwa zostały wskazane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego: województwa o 
najwyŜszym wskaźniku zagroŜenia ubóstwem („Warunki Ŝycia ludności Polski w latach 2004-2005”, GUS, 
Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2007). 
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związanych z realizacją zadań. Wydatkowanie środków po okresie realizacji zadania 

(zarówno z dotacji, jak i środków własnych) uznaje się  za wydatek niekwalifikowany. 

UWAGA! W przypadku projektów „dwuletnich”, Wnioskod awca zobowiązany jest 

przedstawić trzy odrębne, szczegółowe kosztorysy, tj. jeden na rok 2010, drugi na 

rok 2011 oraz trzeci na całość zadania po określeniu w generatorze wniosków na etapie 

wypełniania wniosku terminów realizacji projektu, Wnioskodawca będzie miał moŜliwość 

wypełnienia odpowiednio jednego (w przypadku projektów „jednorocznych”) lub dwóch 

(w przypadku projektów „dwuletnich”) kosztorysów – kosztorys łączny jest generowany 

automatycznie). 

W przypadku projektów „dwuletnich” niezamieszczenie (niewypełnienie) we wniosku 

odrębnych kosztorysów spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez 

moŜliwości odwołania. 

 

b) wysokość wnioskowanej dotacji:  

� dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 300 tys. zł 

W przypadku projektów „jednorocznych”, wnioskowanie o dotację mniejszą niŜ 10 tys. zł 

lub większą niŜ 300 tys. zł spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez 

moŜliwości odwołania. 

� dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w 

danym roku musi wynosić nie mniej niŜ 10 tys. zł). 

W przypadku projektów „dwuletnich”, wnioskowanie o dotację mniejszą niŜ 20 tys. zł lub 

większą niŜ 300 tys. zł, a takŜe wnioskowanie o dotację mniejszą niŜ 10 tys. zł w danym 

roku, spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez moŜliwości 

odwołania. 

W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie od 200 tys. zł włącznie do 300 tys. zł 

włącznie, Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy, 

zabezpieczenia ustanawianego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Minimalna kwota zabezpieczenia nie moŜe być mniejsza niŜ wysokość dofinansowania 

realizacji zadania. 



  

 33 

W przypadku nie przedłoŜenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa z 

Wnioskodawcą nie zostanie zawarta. 

 

c) finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 

(zwane w dalszej części finansowymi środkami własnymi), a takŜe niefinasnowe 

środki własne (zwane w dalszej części środkami własnymi):  

• dla projektów o wnioskowanej dotacji od 10 tys. zł do 150 tys. zł włącznie – co 

najmniej 10% wartości projektu  (w tym dla projektów o wnioskowanej dotacji 

od 10 tys. zł do 40 tys. zł – środki własne (finansowe lub niefinansowe), zaś dla 

projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł włącznie – 

środki własne jedynie finansowe); 

• dla projektów o wnioskowanej dotacji od powyŜej 150 tys. zł do 300 tys. zł  

– co najmniej 20% wartości projektu  (środki własne jedynie finansowe). 

 

Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych. 

W przypadku projektów „dwuletnich”, procentowy udział środków własnych musi być 

zachowany dla łącznej wartości projektu. 

 

wartość dotacji % warto ści projektu 
środki własne 
niefinansowe / 

finansowe  

10 tys. zł do 40 tys. zł 10% 
środki własne 

niefinansowe lub 
finansowe 

ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł 10% środki własne finansowe 
ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł 20% środki własne finansowe 

 

UWAGA! Wysokość środków własnych musi wynosić co najmniej 10% lub, w drugim 

przypadku, 20% wartości projektu, co oznacza, Ŝe udział środków własnych nie moŜe 

wynosić np. 9,99%, 9,95% bądź 19,99%, 19,97% itp. W takim przypadku wniosek 

zostanie odrzucony przez system ze względu na fakt niespełniania kryteriów formalnych. 
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Przykładowe wyliczenia środków własnych: 

- Organizacja składa wniosek na realizację projektu o wartości 15000,00 zł. Oznacza 

to, Ŝe dla projektu o wartości 15.000,00 zł (tzn. o łącznej wartości dotacji i środków 

własnych wynoszących 15.000,00 zł), minimalna wartość środków własnych (10%) 

wynosi 1.500,00 zł (wnioskowana dotacja wynosi wówczas 13.500,00 zł). 

- Organizacja składa wniosek na realizację zadania o wartości 300.000,00 zł. Oznacza 

to, Ŝe dla projektu o wartości 300.000,00 (tzn. o łącznej wartości dotacji i środków 

własnych wynoszących 300.000,00 zł), minimalna wartość środków własnych (20%) 

wynosi 60.000,00 zł (wnioskowana dotacja wyniesie wówczas 240.000,00 zł). 

- Organizacja ubiega się o dotację w wysokości 10.000,00 zł. Oznacza to iŜ musi mieć 

co najmniej 1.111,12 zł środków własnych (10%), a tym samym minimalna wartość 

projektu wynosić musi 11.111,12 zł. 

- Organizacja ubiega się o dotację w wysokości 300.000,00 zł. Oznacza to iŜ musi mieć 

co najmniej 75.000,00 zł środków własnych (20%), a tym samym minimalna wartość 

projektu wynosić musi 375.000,00 zł. 

Za środki własne niefinansowe (rzeczowe i osobowe) uwaŜa się wniesienie określonych 

składników majątku do projektu nie powodujących powstania faktycznego wydatku 

pienięŜnego. Jako środki własne rzeczowe i osobowe wnoszone mogą być: koszt 

wykorzystania pomieszczeń i lokali, wyposaŜenie i materiały, badania, nieodpłatna 

dobrowolna praca. 

W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych rzeczowych konieczne jest 

przestrzeganie następujących warunków: 

- wartość środków własnych rzeczowych musi zostać oszacowana w taki sposób, aby 

moŜliwe było przeprowadzenie niezaleŜnej oceny lub audytu przez niezaleŜną 

jednostkę. Wartość środków własnych liczona jest według wartości rynkowej (np. 

wynajem sali od podmiotu zewnętrznego) lub wartości godzinowej (np. uŜytkowanie 

sali przez Wnioskodawcę), 

- w przypadku nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariatu), wartość tej pracy jest 

ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej stawki 

godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy. 
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2.2. KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE 

 
2.2.1. KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

Wydatki w ramach PO FIO są kwalifikowalne, jeŜeli są: 

- niezbędne dla realizacji projektu, 

- racjonalne i efektywne,  

- zostały faktycznie poniesione,  

- udokumentowane,  

- zostały przewidziane w budŜecie projektu,  

- zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Zasadach, 

- zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

UWAGA!  wszelkie wydatki ponoszone w ramach projektu są kwalifikowalne jedynie w 

okresie zgodnym z terminami rozpoczęcia i zakończenia zadania, zawartymi w 

harmonogramie i określonymi w umowie (w przypadku projektów „jednorocznych” 

maksymalnie 1 czerwca 2010 r. – 31 grudnia 2010 r., w przypadku projektów „dwuletnich” 

maksymalnie 1 czerwca 2010 – 31 grudnia 2011 r.). Tym samym okres realizacji projektu jest 

toŜsamy z okresem, w którym poniesione wydatki są kwalifikowalne. 

 

a) Ze środków PO FIO pokrywane będą jedynie niezbędne koszty związane 

BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania, w tym m. in.: 

1. Całkowite koszty osobowe administracji i obsługi projektu - do wysokości 10% 

wartości dotacji, w tym np. kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie 

zadań administracyjno- nadzorczo- kontrolnych, księgowość – jednakŜe w części 

odpowiadającej zaangaŜowaniu danej osoby w realizację projektu, jak równieŜ osób 

zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu. W przypadku kosztów wynagrodzenia 

personelu (co do zasady zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych FIO), w tym 

kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych 

merytorycznych, kwalifikowane są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w 

szczególności: wynagrodzenia netto, składniki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka 
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na podatek dochodowy, składki na PFRON, składki na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych. Płace nie mogą przekraczać wydatków normalnie 

ponoszonych przez Beneficjenta, zaś przyjęte stawki nie mogą być wyŜsze od stawek 

powszechnie stosowanych na danym rynku. Umowy zlecenia oraz umowy o dzieło są 

zaliczane do kwalifikowanych kosztów osobowych.  

 
2. Koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów 

realizujących zadania – jedynie w części odpowiadającej zaangaŜowaniu danej osoby  

w realizację projektu, jak równieŜ osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby 

projektu). 

 
UWAGA!  W przypadku realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej 

zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.  

 
3. Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu (w tym  

np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzieŜ, 

Ŝywność, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.). 

 
4. Całkowite koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu – w 

stosownej części, przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, 

opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do wysokości 10% wartości dotacji. 

 
5. Całkowite koszty wyposaŜenia związane z realizacją zadania – koszt zakupu lub 

wypoŜyczenia składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza 

kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny koszt składników majątku nie jest większy 

niŜ 10% wartości dotacji. Oznacza to, Ŝe organizacja moŜe zakupić kilka składników 

majątku, których cena nie przekracza 3500,00 zł za poszczególny składnik majątku, 

ale jednocześnie ich łączna wartość nie moŜe przekroczyć 10% wartości dotacji. 

 
6. Całkowite koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do 

wysokości 10% wartości dotacji, nie więcej jednak niŜ 5000,00 zł. 

 



  

 37 

7. Wyjazdy słuŜbowe osób zaangaŜowanych w realizację projektu - do naleŜności  

z tytułu podróŜy słuŜbowej (tzn. poza miejscowością, w której znajduje się siedziba 

pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika) odbywanej na obszarze 

kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania dofinansowanego ze środków 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich naleŜy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze 

kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).  

 
8. Całkowite wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu (w tym m. in. 

plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 5% dotacji, nie więcej 

jednak niŜ 5000,00 zł, chyba Ŝe projekt realizuje działanie FIO o charakterze 

promocyjnym. 

 
UWAGA! W przypadku projektów „dwuletnich”, wy Ŝej wymienione limity odnoszą się 

do łącznego kosztorysu, tj. do łącznej kwoty dotacji przyznanej na 2010 i 2011 r. 

 
UWAGA!  W przypadku kiedy Zleceniobiorca nie ma moŜliwości odzyskania podatku VAT 

wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są 

kosztami brutto. Aktem prawnym, w oparciu o który naleŜy badać moŜliwość odzyskania 

podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 

54, poz. 535 ze zm.).  

W przypadku kiedy Zleceniobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT, jego koszt staje się 

kosztem kwalifikowanym. Natomiast, w sytuacji kiedy Zleceniobiorca staje się płatnikiem 

podatku VAT, to wówczas jest zobowiązany do zwrotu zrefundowanego VAT. JednakŜe, 

istnieje moŜliwość złoŜenia Zleceniodawcy oświadczenia, w formie pisemnej, iŜ podatek 

VAT związany ze wszystkimi kosztami realizacji zadania, Zleceniobiorca będzie traktował 

jako niepodlegający odliczeniu (musi mieć to swoje odzwierciedlenie w prowadzonej 

księgowości i deklaracjach składanych do US). Wówczas  podatek VAT będzie kosztem 

kwalifikowanym.  

Jednocześnie, naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje 

zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z płacenia podatku VAT.  W takim przypadku, 
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podatek VAT jako wydatek niemoŜliwy do odzyskania moŜe stanowić koszt kwalifikowany. 

Kwestia ta musi być jednak indywidualnie ustalana ze Zleceniodawcą. 

 

Przykład: 

Projekt stowarzyszenia X na realizację zadania Y. Łączna wartość projektu wynosi 100000,00 

zł, w tym wartość dotacji 75000,00 zł, zaś środków własnych 25000,00 zł. 

Przy kwocie dotacji wynoszącej 75000,00 zł, limity w poszczególnych pozycjach kosztorysu 

wynoszą: 

 

L.p. Pozycja Limit %  
Maksymalna kwota 
dotacji w danej pozycji 

I. 
Całkowite koszty osobowe 
administracji i obsługi projektu 10% 7500,00 zł 

II. Koszty osobowe merytoryczne brak limitu  brak limitu 

III. 

Koszty związane z uczestnictwem 
bezpośrednich adresatów projektu  

brak limitu  brak limitu 

IV. 
Całkowite koszty funkcjonowania 
organizacji 10% 7500,00 zł 

V. 
Całkowite koszty wyposaŜenia 
związane z realizacją projektu 

10% (koszt jednostkowy nie większy 
niŜ 3500 zł) 7500,00 zł 

VI. 

Całkowite koszty adaptacji 
pomieszczeń dla celów realizacji 
zadania 10% (nie więcej niŜ 5000 zł) 5000,00 zł 

VII. 

Wyjazdy słuŜbowe osób 
zaangaŜowanych w realizację 
projektu brak limitu  brak limitu 

VIII.  

Całkowite wydatki związane z 
działaniami promocyjnymi 
projektu 

5%, nie więcej jednak niŜ 5000 zł, 
chyba Ŝe projekt realizuje działanie 
FIO o charakterze promocyjnym 3 750,00 zł 

 

b) W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i słuŜy prawidłowej realizacji zadania, 

istnieje moŜliwość realizacji części zadań w ramach projektu poza granicami Polski, 

jednak w takim przypadku wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. 

Suma wszystkich wydatków (zarówno z dotacji, jak i środków własnych), poniesionych w 

projekcie w związku z realizacją zadania za granicą, nie moŜe przekraczać 30% 

całkowitej wartości projektu. 
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UWAGA ! W ramach PO FIO niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, 

zarówno krajowych jak i wspólnotowych. 

  

2.2.2. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 

Do wydatków, które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nie mogą być 

finansowane, naleŜą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in. 

• podatek od towarów i usług (VAT), jeśli moŜe zostać odzyskany w oparciu o ustawę z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 

• zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej, 

• zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. oraz art. 16a ust. 1  

w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym  

od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.),  

• amortyzacja, 

• leasing, 

• rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,  

• odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,  

• koszty kar i grzywien, 

• koszty procesów sądowych, 

• wydatki juŜ finansowane z innych źródeł niŜ określone przez Wnioskodawcę,  

• nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób 

zajmujących się realizacją zadania. 

Ponadto, celem projektu lub jego części nie moŜe być realizacja konkursu grantowego / 

dotacyjnego, polegającego na przekazaniu dotacji lub jej części innym podmiotom. 



  

2.3. ZŁOśENIE WNIOSKU 
 

2.3.1. ZASADY OGÓLNE 

1. W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, naleŜy wypełnić wniosek w wersji 

elektronicznej za pomocą generatora wniosków on-line18, zamieszczonego na stronie 

internetowej www.pozytek.gov.pl. 

2. Składanie wniosku jest podzielone na 3 kroki. Przejście do kolejnego kroku jest 

uwarunkowane prawidłowym wypełnieniem bieŜącego kroku. Aby zapobiec utracie 

danych, informacje wprowadzone w danym kroku są zapisywane w momencie 

przejścia do innego etapu wypełniania wniosku. Wnioskodawca ma moŜliwość w 

dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym 

czasie. Po tymczasowym zapisaniu wpisanych danych uŜytkownik otrzyma unikalne 

hasło pozwalające na kontynuację wypełniania wniosku, które naleŜy zapisać i 

zachować. 

3. Wnioskodawca ma moŜliwość tymczasowego wydruku juŜ wpisanego wniosku.  

4. W przypadku projektów dwuletnich kosztorys sumujący za oba lata jest automatycznie 

wypełniany na podstawie kosztorysów za poszczególne lata. 

5. Po wypełnieniu całego wniosku, jego weryfikacji oraz wysłaniu przez wnioskodawcę 

(za pomocą przycisku ZŁÓś WNIOSEK), system zapisuje wniosek w bazie danych 

Instytucji WdraŜającej, a uŜytkownik otrzymuje moŜliwość jego wydrukowania. 

ZłoŜony wniosek automatycznie otrzymuje numer FIO. 

6. Wnioskodawca ma moŜliwość wysłania tylko jednego wniosku. KaŜdy następny 

wniosek wysłany przez tego samego Wnioskodawcę zostanie odrzucony przez system. 

7. Kryterium formalnym, jest wypełnienie i wysłanie (tj. zapisanie w generatorze 

wniosków) elektronicznej wersji wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu o 

naborze wniosków w ramach konkursu PO FIO 2010. 

8. Wypełniony wniosek naleŜy wydrukować. Jeden wydrukowany i podpisany 

egzemplarz wniosku (toŜsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi 

                                                 
18 Instrukcję wypełniania wniosku w GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH PO FIO zawiera 
Załącznik nr 3 niniejszego dokumentu.. 
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załącznikami (wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikami) naleŜy 

wysłać pocztą lub złoŜyć osobiście za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej 

kopercie), w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla 

pocztowego) do Instytucji WdraŜającej PO FIO na adres: 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

ul. Kopernika 36/40 

00-924 Warszawa 

z dopiskiem: PO FIO 2010. 

9. Weryfikacja zgodności wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną będzie miała 

miejsce przed podpisaniem umowy. Brak wersji papierowej wniosku skutkować 

będzie nie podpisaniem umowy z Wnioskodawcą! 

Przesłany drogą elektroniczną wniosek otrzymuje nadaną w prawym górnym rogu 

sumę kontrolną. Jest ona toŜsama z numerem nadanym na wniosku przeznaczonym do 

wydrukowania.  

Tylko wnioski o spójnej sumie kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczną i 

papierową będą rozpatrywane w procedurze przyznawania dotacji w ramach PO 

FIO 2010. 

10. KaŜdy wnioskodawca, który wypełni i złoŜy wniosek w generatorze on-line, otrzyma 

na adres e-mail, który podał we wniosku, informację zawierającą potwierdzenie jego 

rejestracji. W przypadku nie otrzymania takiej informacji w ciągu 5 dni od dnia 

wysłania wniosku, naleŜy pilnie skontaktować się w tej sprawie z Instytucją 

WdraŜającą, gdyŜ moŜe zajść sytuacja, iŜ wniosek z bliŜej nieokreślonych powodów 

nie został zapisany w bazie Instytucji WdraŜającej.  

 

2.3.2. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU W GENERATORZE 

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek do konkursu ogłoszonego w ramach PO FIO 2010 za 

pomocą generatora wniosków on-line, dostępnego na stronie internetowej Departamentu 

PoŜytku Publicznego www.pozytek.gov.pl. Aby wejść do generatora naleŜy kliknąć 

odpowiednio oznaczony link. 
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Instrukcję wypełniania wniosku w generatorze stanowi Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania 

wniosku w GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH PO FIO. 

 

 

2.4. ZAŁ ĄCZNIKI DOŁ ĄCZONE DO WNIOSKU 
 

1. W ramach konkursu ogłoszonego w 2010 r. wraz z wypełnionym wnioskiem w wersji 

papierowej naleŜy dostarczyć JEDEN załącznik: 

Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg  

z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny Wnioskodawcy i 

umocowanie osób go reprezentujących. 

 

2. Wnioskodawcy realizujący projekty partnerskie będą zobowiązani dostarczyć umowy 

partnerskie, jednak nie na etapie składania wniosku, a dopiero na etapie ustalania 

ostatecznego harmonogramu i kosztorysu zadania w przypadku dofinansowania projektu. 

 

 

2.5. PODPISY POD WNIOSKIEM 

 

Na etapie wypełniania wniosku, naleŜy komputerowo wpisać imiona i nazwiska osób, które 

złoŜą swoje podpisy pod umową o dofinansowanie zadania, w przypadku gdy organizacja 

otrzyma takie dofinansowanie i nie ulegnie zmianie skład organu reprezentującego 

wnioskodawcę (na końcu wniosku znajduje się odpowiednia tabela). 

Podpisy pod wnioskiem muszą być zgodne z przesłanymi dokumentami tzn. wniosek muszą 

podpisać osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 

Wniosek podpisany niezgodnie z załączonym rejestrem będzie odrzucony z przyczyn 

formalnych (po otrzymaniu takiej informacji, organizacja będzie miała moŜliwość złoŜenia 

wyjaśnień i ewentualnego uzupełnienia wniosku).  
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2.6. UZYSKIWANIE INFORMACJI W ZAKRESIE PO FIO 
Przed zadaniem pytania naleŜy koniecznie zapoznać się z niniejszym dokumentem oraz z 

działem PO FIO – Aktualności.  

Odpowiedzi na pytania szczegółowe oraz powtarzające się będą umieszczane na stronie 

www.pozytek.gov.pl w dziale PO FIO – Aktualności. 

Pytania w zakresie PO FIO będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem numeru telefonu 

(022) 661 14 02 w godzinach 10:00-14:00 w okresie trwania naboru wniosków.  

 

 

2.7. OGŁOSZENIE KONKURSU  
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie, zostanie ogłoszony otwarty konkurs. ZłoŜenie oferty w wersji elektronicznej 

musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu (decyduje data wpływu), natomiast 

złoŜenie oferty w wersji papierowej musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia 

konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie zostanie zamieszczone w 

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim („Rzeczpospolita”), Biuletynie Informacji Publicznej, w 

siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach internetowych: 

www.pozytek.gov.pl i www.crzl.gov.pl.  

W ogłoszeniu, zgodnie z Art. 13 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie, zostaną zamieszczone informacje określające: 

1) cel, na realizację którego ogłaszany jest konkurs, 

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na finansowanie PO FIO w roku 2010, 

3) termin i warunki realizacji zadania, 

4) zasady przyznawania dotacji, 

5) termin składania wniosków, 

6) terminy i kryteria stosowane przy ocenie wniosków, 

7) zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku bieŜącym i w roku 
poprzednim, zadania publiczne tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami. 

 

Wynikający z ww. ustawy 30-dniowy termin składania wniosków, jest okresem,  

w którym będzie się odbywać przyjmowanie wniosków, a takŜe udzielanie informacji 

zainteresowanym aplikowaniem do PO FIO. 
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2.8. KRYTERIA FORMALNE  
a) KaŜdy wniosek złoŜony w konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO w 2010 r. musi 

spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w tabeli Kryteria formalne, w 

rozdziale 2.1.2 Kryteria wyboru projektów. Ich istotą jest spełnienie podstawowych 

wymogów wejścia do systemu dotacyjnego dotyczących wniosku i wnioskodawcy, a tym 

samym zgodność wniosku z załoŜeniami PO FIO. Spełnienie kryteriów formalnych przez 

wniosek oraz Wnioskodawcę będzie weryfikowane przez Instytucję WdraŜającą – 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dokumenty podlegające weryfikacji formalnej, tj. 

wniosek w wersji elektronicznej i papierowej (wraz z załącznikami), Wnioskodawca jest 

zobowiązany przesłać do Instytucji WdraŜającej (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). 

Wypełnienie wniosku w generatorze wniosków on-line i ostateczne go wysłanie oznacza 

automatycznie zarejestrowanie w Instytucji WdraŜającej.  

KaŜdy wniosek zostanie zarejestrowany i otrzyma swój numer (tzw. numer FIO), na który 

Wnioskodawca będzie mógł się powoływać podczas całej procedury. Poszczególne 

kryteria formalne będą weryfikowane na etapie rejestracji wniosku, a takŜe na etapie 

oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznego harmonogramu i kosztorysu i 

podpisywania umowy.  

b) Na etapie rejestracji wniosku (wersji elektronicznej i papierowej) będą sprawdzane 

następujące kryteria formalne: 

1. Czy wniosek został wypełniony w generatorze on-line poprzez stronę 

internetową www.pozytek.gov.pl (w 2010 r. rozpatrywane będą jedynie 

wnioski złoŜone poprzez generator wniosków); 

W trakcie wypełniania wniosku automatycznie weryfikowane będą następujące 

kryteria: 

- czy wniosek został złoŜony we właściwym terminie;  

- czy Wnioskodawca ubiega się o właściwą minimalną i maksymalną 

kwotę dofinansowania, zgodną z zasadami określonymi w 

Rozdziale 2.1.3 Wysokość dotacji, udział środków własnych, czas 

realizacji projektu, pkt. c) udział środków własnych; 
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- czy kosztorys zawiera właściwy procentowy udział środków 

własnych w projekcie (tzn., czy wysokość środków własnych 

spełnia warunki określone w Rozdziale 2.1.3 Wysokość dotacji, 

udział środków własnych, czas realizacji projektu, pkt. c) udział 

środków własnych. 

- czy w przypadku projektów „dwuletnich” zawarto we wniosku 

odrębne kosztorysy na poszczególne lata realizacji zadania (tj. 

kosztorys na rok 2010, kosztorys na rok 2011 oraz kosztorys 

łączny) - kryterium obowiązkowe.  

Spełnienie powyŜszych kryteriów jest obowiązkowe. Wniosek, który nie spełni powyŜszych 

kryteriów zostaje odrzucony bez moŜliwości odwołania.  

c) Na etapie oceny merytorycznej wniosku, następujące kryteria formalne będą sprawdzane 

przez ekspertów: 

1. czy wniosek został złoŜony przez uprawniony podmiot - kryterium 

obowiązkowe. Wniosek, który nie spełni niniejszego kryterium zostanie 

odrzucony bez moŜliwości odwołania; 

2. czy wniosek zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działania 

związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy; 

3. czy wniosek zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, 

które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Wnioskodawcę; 

4. czy Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków 

własnych opłaty od adresatów zadania mimo, Ŝe organizacja nie prowadzi 

działalności odpłatnej (według KRS) – sprawdzane będzie m. in. oświadczenie 

na końcu wniosku oraz informacja znajdująca się we wniosku w tabeli IV.1 

(wpłaty i opłaty adresatów). 

PowyŜsze kryteria będą sprawdzane przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej. Wyniki 

oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz 

www.crzl.gov.pl. W przypadku, gdy jeden z ekspertów wskaŜe na niespełnienie kryterium 2 
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lub 3 lub 4, Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od tej opinii i złoŜenia 

wyjaśnień. 

d) Na etapie weryfikacji kosztorysów i harmonogramów przed podpisaniem umowy, 

wniosku będą sprawdzane następujące kryteria formalne: 

1. czy suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej jest toŜsama z 

zarejestrowanym wnioskiem w wersji elektronicznej. Wniosek przesłany drogą 

elektroniczną otrzymuje w prawym górnym rogu sumę kontrolną. Jest ona 

toŜsama z numerem nadanym na wniosku przeznaczonym do wydrukowania. 

Wniosek, który nie spełni niniejszego kryterium zostanie odrzucony bez 

moŜliwości odwołania; 

2. czy złoŜono / przysłano wniosek w wersji papierowej (niezłoŜenie wniosku w 

wersji papierowej skutkować będzie niepodpisaniem umowy o 

dofinansowanie); 

3. czy załączono aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub 

odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego 

status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących; 

4. zgodność podpisów pod wnioskiem w wersji papierowej (w trakcie weryfikacji 

formalnej sprawdzane jest, czy wniosek podpisany jest przez osoby do tego 

uprawnione, to znaczy te, które są wymienione w Dziale 2 KRS,  

lub wynikające z pełnomocnictwa bądź innych załączonych do wniosku 

rejestrów. Jednocześnie sprawdzane jest, czy podpisy pod wnioskiem są 

czytelne lub, jeśli nieczytelne, to opatrzone pieczęcią imienną). 

W przypadku niespełnienia jednego lub więcej z ww. kryteriów, Wnioskodawca będzie miał 

prawo złoŜenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów. 

Ponadto, w przypadku, gdy do dofinansowania decyzją Ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego zostanie przeznaczony projekt partnerski, na etapie ustalania 

ostatecznego kosztorysu i harmonogramu Instytucja WdraŜająca zwróci się do 

Wnioskodawcy o przesłanie kopii umów partnerskich, zawartych z partnerami wymienionymi 

w pkt. V.1 wniosku. Nieprzesłanie ww. dokumentów skutkować będzie niepodpisaniem 

umowy o dofinansowanie. 



  

 47 

 

e) Po zakończeniu etapu oceny merytorycznej, jednak przed opublikowaniem listy 

wniosków przeznaczonych do dofinansowania, Instytucja Zarządzająca opublikuje listę 

wszystkich złoŜonych elektronicznie wniosków wraz z wynikami weryfikacji formalnej. 

O opublikowaniu listy Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Lista 

będzie zawierała następujące informacje: 

- numer wniosku FIO, 

- suma kontrolna, 

- nazwa organizacji, 

- nazwa zadania, 

- numer Priorytetu, 

- numer obszaru wsparcia 

- siedziba – miejscowość / województwo, 

- nr KRS lub inny, 

- wynik weryfikacji formalnej (PRZYJĘTY / ODRZUCONY), 

- przyczyna odrzucenia, 

- moŜliwość odwołania. 

f) W przypadku, gdy Wnioskodawcy przysługuje odwołanie w zakresie uchybień 

formalnych, Wnioskodawca moŜe je złoŜyć w Departamencie PoŜytku Publicznego (lub 

wysłać priorytetem  na adres: Departament PoŜytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 

1/3/5, 00-513 Warszawa) w ciągu 7 dni roboczych od dnia opublikowania stosownej 

informacji na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl (decyduje data wpłynięcia 

odwołania do Departamentu PoŜytku Publicznego). Odwołanie złoŜone po terminie nie 

zostanie rozpatrzone.  
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2.9. OCENA MERYTORYCZNA 
1) Ocena merytoryczna, z udziałem ekspertów, jest szczególnie waŜnym elementem całego 

systemu, decydującym o jego skuteczności, a takŜe efektywności i wiarygodności. 

Zadaniem tej oceny jest wyłonienie z wniosków aplikacyjnych tych projektów, które są 

najlepsze i gwarantują szanse na sukces realizacyjny. W ramach oceny eksperci 

weryfikują, czy wniosek spełnia niektóre kryteria formalne, kryteria horyzontalne i 

kryteria merytoryczne. Przy ocenie merytorycznej w szczególności brane będą pod 

uwagę następujące kryteria: 

1) realność wykonania, 

2) efektywność społeczna i ekonomiczna projektu,  

3) przydatność z punktu widzenia beneficjantów, 

4) spełnianie kryteriów horyzontalnych, 

5) klarowność budŜetu, 

6) realność stosowanych stawek jednostkowych, 

7) doświadczenia (osób i organizacji) i kwalifikacje (osób) w realizacji projektów,  

8)  udział środków własnych. 

2) Oceny merytorycznej dokonywać będą eksperci wyłonieni w odpowiedniej procedurze 

w wyniku naboru, zweryfikowani przez Ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego, na podstawie rezultatów ich dotychczasowej pracy eksperckiej. Dla 

zapewnienia przejrzystości i niezaleŜności pracy ekspertów, dane ekspertów 

oceniających poszczególne wnioski, zostaną utajnione. KaŜdy wniosek będzie oceniany 

indywidualnie i niezaleŜnie przez dwóch ekspertów. W przypadku wyraźnych róŜnic w 

punktacji, Instytucja Zarządzająca ustala na zasadach określonych w pkt. 8) niniejszego 

rozdziału ostateczną punktację oraz propozycję kwoty dotacji do zatwierdzenia przez 

Ministra. W Karcie oceny merytorycznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego 

dokumentu, zawierającej kryteria oceny merytorycznej, określono punktację za 

poszczególne elementy wniosku, która w ujęciu procentowym przedstawia się 

następująco: 

a) Merytoryczna zawartość projektu19: 60%; 

b) BudŜet: 30%; 

                                                 
19 W ramach merytorycznej zawartości projektu oceniane jest równieŜ spełnianie kryteriów horyzontalnych. 
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c) Zasoby osobowe i rzeczowe Wnioskodawcy20: 10%. 

3) Eksperci dokonują oceny merytorycznej na podstawie wytycznych zawartych  

w karcie oceny merytorycznej. Swoją ocenę eksperci przedstawiają na piśmie, w 

oparciu o system punktów przyporządkowanych poszczególnym kryteriom wraz z 

uzasadnieniem oceny. Dokument Karta oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 1 do 

dokumentu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2010. Eksperci wypełniają 

równieŜ dokument Karta oceny merytorycznej w wersji elektronicznej (stanowiący 

Załącznik nr 1 do Zasad…). 

4) Instytucja Zarządzająca, na podstawie wyraŜonych w punktach opinii ekspertów, ustala 

listę rankingową projektów proponowanych do dofinansowania. Znajdują się na niej 

wszystkie wnioski ocenione merytorycznie. 

Lista zawiera następujące informacje: 

a) numer wniosku FIO, 

b) suma kontrolna, 

c) nazwa organizacji, 

d) nazwa zadania, 

e) numer Priorytetu, 

f) numer obszaru wsparcia 

g) siedziba – miejscowość / województwo, 

h) nr KRS lub inny, 

i) kwota dotacji proponowana do zatwierdzenia przez Ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego, 

j) liczba punktów uzyskanych w czasie oceny ekspertów. 

5) Propozycję kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego ustala Instytucja Zarządzająca (Departament PoŜytku 

Publicznego), biorąc pod uwagę ocenę budŜetu dokonaną przez ekspertów. Kwota ta 

moŜe być wypadkową ocen obu ekspertów lub być zbliŜona do ocen pierwszego lub 

drugiego eksperta. 

                                                 
20 Ocena zasobów kadrowych polega na ocenie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących projekt. 
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6) W przypadku, gdy obaj eksperci przyznali ocenę negatywną w tym samym obszarze, 

wniosek zostaje oceniony negatywnie (odrzucony) na etapie oceny merytorycznej. 

Ocena negatywna oznacza, Ŝe wniosek otrzymał poniŜej 50% punktów w obszarze 

Merytoryczna zawartość projektu lub poniŜej 50% punktów w obszarze BudŜet lub 

poniŜej 40% punktów w obszarze Zasoby osobowe i rzeczowe. W innym przypadku 

uznaje się, iŜ wniosek został oceniony pozytywnie (przyjęty) na etapie oceny 

merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej eksperci mogą wskazać uchybienia formalne i wówczas 

wniosek moŜe zostać oceniony negatywnie formalnie (patrz Rozdział 2.8, punkt b).  

7) Oceny ekspertów zostają zsumowane, a następnie, w zaleŜności od wskazań ekspertów, 

zostają przyznane punkty za spełnienie kryteriów strategicznych. Łączna liczba punktów 

przyznanych przez ekspertów i punktów za kryteria strategiczne stanowi o miejscu 

danego projektu w rankingu. 

8) W przypadku, gdy wniosek został oceniony pozytywnie przez obu ekspertów,  

ale występuje wyraźna róŜnica w punktacji (tzn. róŜnica punktów pomiędzy ocenami 

obu ekspertów wynosi min. 30 punktów), a takŜe, gdy istnieje róŜnica zdań pomiędzy 

ekspertami w zakresie przyznania punktów za spełnianie kryteriów strategicznych, 

Instytucja Zarządzająca ustala ostateczną punktację oraz propozycję ostatecznej kwoty 

dotacji do zatwierdzenia przez Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. W 

trakcie trzeciej oceny wniosek poddawany jest wtórnej analizie po zapoznaniu się z 

opiniami obu ekspertów. Instytucja Zarządzająca wskazuje ostateczną ilość punktów 

przyznaną wnioskowi (maksymalnie 220 punktów) oraz proponowaną kwotę dotacji. 

9) Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości lista jest uzupełniana o dokonane 

rozstrzygnięcia. Następnie, lista rankingowa jest dostosowywana do kwot alokacji na 

poszczególne Priorytety oraz przeprowadzony zostaje podział na projekty „jednoroczne” 

i „dwuletnie”, zgodnie z poniŜszą procedurą: 

a) z ogólnej listy rankingowej, tworzone są cztery listy, odrębne dla kaŜdego 

Priorytetu,  

b) na kaŜdej liście zaznaczone zostaje miejsce, w którym ostatni wniosek wyczerpuje 

pulę alokacji na dany Priorytet, 
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c) na kaŜdej liście zaznaczony jest podział na projekty „jednoroczne” i „dwuletnie”, 

d) w 2010 r. przyjmuje się zasadę, w ramach której 30% środków na dany Priorytet w 

2011 r. jest zagwarantowane na II transzę projektów „dwuletnich”. Oznacza to, Ŝe 

spośród projektów „dwuletnich” dofinansowanie uzyskają te projekty, których II 

transza (przyznana na rok 2011 r.) wyczerpuje 30% ogólnej alokacji na dany 

Priorytet w 2011 r.  

e) Kwota środków na dotacje w 2010 r., wynosząca 57.600.000,00 zł, zostanie 

pomniejszona o II transze projektów realizowanych w latach 2009-2010 (łącznie 

17.668.000,00 zł) i wynosić będzie w 2010 r. 39.932.000,00 zł. 

 

Alokacja w 2010 r. Alokacja w 2011 r. (planowane 60 mln zł) Środki PO FIO 

przeznaczone w 2010 r. 

na dotacje: 

 39.932.000,00 zł 

Projekty 

„jednoroczne”  

i I transza projektów 

„dwuletnich”  

Projekty 

„jednoroczne”  

i I transza projektów 

„dwuletnich” 

II transza projektów 

„dwuletnich” 

 100% 70% 30% 

Priorytet I 

(30% środków) 11 979 600,00 zł 13 177 500,00 zł 5 647 500,00 zł 

Priorytet II 

(20% środków) 7 986 400,00 zł 8 785 000,00 zł 3 765 000,00 zł 

Priorytet III 

(31% środków) 12 378 920,00 zł 13 616 750,00 zł 5 835 750,00 zł 

Priorytet IV 

(15% środków) 5 989 800,00 zł 6 588 750,00 zł 2 823 750,00 zł 
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UWAGA: Jako podstawę wyliczenia alokacji na 2010 r. przyjęto kwotę przeznaczoną na 

dotacje w wysokości 39.932.000,00 zł (tj. kwotę w wysokości 57.600.000,00 zł na całość 

Programu, pomniejszoną o II transze projektów realizowanych w latach 2009-2010 (łącznie 

17.668.000,00 zł)). W przypadku ewentualnego zwiększenia środków na PO FIO w 2011 r., 

środki alokowane na II transzę nie zmienią się. W przypadku ewentualnego zmniejszenia 

środków na PO FIO w 2011 r., środki alokowane na II transzę mogą zostać odpowiednio 

zmniejszone, co dla poszczególnych projektów moŜe skutkować obniŜeniem kwoty II transzy 

zapisanej w umowie, a tym samym renegocjacją kosztorysu. Decyzję w tym zakresie 

podejmie Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. 

Biorąc powyŜsze pod uwagę, lista projektów tworzona jest w następujący sposób: 

1. Lista wszystkich projektów ocenionych merytorycznie pozytywnie (kaŜdy 

projekt posiada przydzieloną liczbę punktów, wynikającą z ocen ekspertów 

oraz ewentualnie trzeciej oceny i spełnienia kryteriów strategicznych, a takŜe 

proponowaną kwotę dotacji) zostaje podzielona na cztery listy, odpowiadające 

poszczególnym Priorytetom. 

2. Dla kaŜdego z Priorytetów, poszczególne listy projektów zostają uszeregowane 

według przyznanej punktacji, od najlepiej ocenionego do najgorzej ocenionego 

projektu. 

3. Na danej liście oznaczone zostają projekty „jednoroczne” i „dwuletnie”. 

4. Na danej liście oznaczona zostaje granica, w ramach której proponowana 

kwota dotacji wykorzystuje kwotę alokacji na Priorytet w roku 2010. 

5. Jednocześnie, w przypadku projektów „dwuletnich”, na liście zaznaczona 

zostaje granica, w której suma II transz dotacji wykorzystuje kwotę alokacji na 

rok 2011 (30% środków w ramach Priorytetu – patrz tabela powyŜej). 

6. Do dofinansowania zostają przeznaczone projekty „dwuletnie”, których suma 

drugich transz dotacji nie przekracza granicy określonej w pkt. 5. i 

jednocześnie projekty „jednoroczne” i „dwuletnie”, których suma 

proponowanych kwot dofinansowania nie przekracza granicy określonej w pkt. 

4. Projekty „dwuletnie”, których druga transza przekroczy alokację na rok 

2011, nie otrzymają dofinansowania. Oznacza to, Ŝe moŜliwa jest sytuacja, iŜ 



  

 53 

dofinansowanie uzyskają projekty „jednoroczne”, które otrzymały mniejszą 

ilość punktów niŜ projekty „dwuletnie”21. 

PowyŜszą procedurę obrazuje niŜej przedstawiony przykład: 

 

Przykład: Lista rankingowa w ramach Priorytetu x22. 

Lp. 
Nr 
FIO 

Liczba 
punktów 

Czas trwania 
projektu 

Kwota 
dofinansowania 
na 2010 r. 

Kwota 
dofinansowania 
na 2011 r. 

Status projektu 
(dofinansowany lub 
niedofinansowany) 

Uwagi 

1 852 220 dwuletni 100.000,00 zł 200.000,00 zł DOFINANSOWANY  

2 258 220 jednoroczny 26.000,00 zł  DOFINANSOWANY  

3 654 219 jednoroczny 39.200,00 zł  DOFINANSOWANY  

….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  

350 687 180 dwuletni 172.500,00 zł 86.000,00 zł DOFINANSOWANY  

351 327 180 jednoroczny 100.000,00 zł  DOFINANSOWANY  

352 526 179 dwuletni 25.000,00 zł 175.000,00 zł DOFINANSOWANY 

Punktacja, dla 
której suma II 
transz projektów 
„dwuletnich” 
wykorzystuje 
alokację na 2011 r. 

353 1247 179 jednoroczny 39.000,00 zł  DOFINANSOWANY  

354 121 178 dwuletni 47.000,00 zł 23.000,00 zł NIEDOFINANSOWANY  

355 615 178 dwuletni 10.000,00 zł 12.000,00 zł NIEDOFINANSOWANY  

356 498 178 jednoroczny 20.000,00 zł  DOFINANSOWANY  

….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  

402 56 167 jednoroczny 53.000,00 zł  DOFINANSOWANY  

403 597 167 jednoroczny 153.000,00 zł  DOFINANSOWANY 

Punktacja, dla 
której suma dotacji 
dla projektów 
„jednorocznych” 
oraz I transz 
projektów 

                                                 
21 Wnioskodawca, składający wniosek na dofinansowanie projektu dwuletniego powinien mieć na uwadze, Ŝe 
moŜe zajść sytuacja, w której projekt dwuletni nie otrzyma dofinansowania, mimo, Ŝe będzie lepiej oceniony niŜ 
projekt jednoroczny, który takie dofinansowanie otrzyma – wynika to z limitu środków na drugie transze 
projektów dwuletnich. 
22 Podane w tabeli liczby porządkowe, numery FIO, punktacja oraz kwoty dotacji są jedynie przykładowe. 
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„dwuletnich” 
wykorzystuje 
alokację na 2010 r. 

404 3 166 jednoroczny 300.000,00 zł  NIEDOFINANSOWANY  

405 17 166 dwuletni 10.000,00 zł 290.000,00 zł NIEDOFINANSOWANY  

406 896 166 jednoroczny 112.000,00 zł  NIEDOFINANSOWANY  

407 54 165 jednoroczny 11.000,00 zł  NIEDOFINANSOWANY  

408 322 165 jednoroczny 98.000,00 zł  NIEDOFINANSOWANY  

….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  

 

7. Biorąc powyŜsze pod uwagę, dla kaŜdego Priorytetu powstaje lista z 

propozycją projektów „jednorocznych” i „dwuletnich” przeznaczonych do 

dofinansowania. 

8. Podsumowując, Departament PoŜytku Publicznego przedstawia Ministrowi 

cztery listy z propozycją projektów do dofinansowania. 

10) Stosownie do powyŜszych procedur Ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia 

społecznego zostają przedstawione do zatwierdzenia listy zawierające projekty 

uszeregowane według wysokości otrzymanej punktacji malejąco (od najlepiej 

ocenionego do najgorzej ocenionego), w podziale na poszczególne Priorytety oraz 

projekty „jednoroczne” i „dwuletnie”. KaŜdy projekt zostaje opatrzony adnotacją 

„DOFINANSOWANY” lub „NIEDOFINANSOWANY”. W kompetencji Ministra 

pozostaje moŜliwość dofinansowania projektu, który nie kwalifikuje się do 

dofinansowania według procedury opisanej powyŜej w punktach 1-8, jednak taki projekt 

musi zostać oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, zaś decyzja musi 

zostać uzasadniona w formie pisemnej i udostępniona publicznie. 

11) Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego zastrzega sobie prawo weryfikacji 

ocen ekspertów oraz wprowadzania korekt do projektów w zakresie planowanych 

działań i wysokości oraz struktury budŜetu.  

12) Za wykonaną pracę eksperci otrzymywać będą wynagrodzenie finansowane ze środków 

PO FIO przeznaczonych na jego obsługę. Stawka wynagrodzenia będzie określona 

według aktualnych cen rynkowych. 
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13) Monitoring realizacji PO FIO, jest dokonywany przez Komitet Monitorujący na 

podstawie informacji przedstawionej przez Instytucję Zarządzającą. Tryb wyboru, skład, 

procedurę działania, zakres kompetencji Komitetu Monitorującego określa oddzielny 

dokument. 

14) Po zatwierdzeniu przez Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, listy 

wniosków przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami są 

publikowane na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl. 

15) Po ogłoszeniu na ww. stronach internetowych list wniosków przeznaczonych do 

dofinansowania, Instytucja WdraŜająca kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu 

ustalenia ostatecznej wersji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Informacja ta 

przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy uŜyciu adresu e-

mailowego podanego we wniosku o dofinansowanie zadania. W związku z powyŜszym 

istotne jest podanie aktualnych i prawidłowych adresów elektronicznych oraz telefonów 

do osób realizujących projekt ze strony Wnioskodawcy. Po uzgodnieniu powyŜszych 

kwestii Wnioskodawca przesyła ostateczny kosztorys i harmonogram realizacji zadania, 

które stanowić będą załączniki do umowy (nie dotyczy Wnioskodawców, których 

kosztorys i harmonogram realizacji zadania pozostają bez zmian w stosunku do wersji 

przedstawionej we wniosku). NiezłoŜenie Ŝądanych załączników w komplecie w 

wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie realizacji 

zadania ze środków PO FIO. 

16) Kwota dotacji przyznana przez Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego jest 

kwotą ostateczną i nie moŜe zostać zwiększona bez jego zgody (Wnioskodawca moŜe 

jedynie zmniejszyć kwotę przyznanej dotacji). 

17) W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy 

wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się moŜliwość 

zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych 

środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku  

do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złoŜoną ofertą. W takim 

przypadku Wnioskodawca moŜe negocjować zmniejszenie zakresu zadania lub wycofać 

swoją ofertę. Decyzję o rezygnacji z realizacji zadania w ramach PO FIO naleŜy 

niezwłocznie przekazać Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej. W sytuacji 
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rezygnacji podmiotu z przyznanej dotacji, Minister właściwy ds. zabezpieczenia 

społecznego, moŜe przekazać zaoszczędzone w ten sposób środki wskazanym przez 

siebie podmiotom. 

18) W przypadku, gdy organizacja, której projekt otrzymał dofinansowanie, zrezygnuje z 

realizacji zadania, w ramach zaoszczędzonych środków w kompetencji Ministra 

pozostaje moŜliwość dofinansowania innego projektu, który został oceniony pozytywnie 

na etapie oceny merytorycznej. 

19) Procedurę opisaną w powyŜszych rozdziałach prezentuje poniŜszy schemat: 
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Ogłoszenie o naborze wniosków. 

Wnioskodawca wypełnia formularz wniosku w generatorze on-line i zapisuje go (decyduje data 
zapisania), nadając automatycznie nr FIO. Wniosek jest rejestrowany w bazie Instytucji WdraŜającej. 

Następnie Wnioskodawca drukuje wniosek  i wysyła do IW w wersji papierowej.  

Wniosek w wersji elektronicznej przydzielony 
do oceny dwóm niezaleŜnym ekspertom. 

Ocena merytoryczna wniosku (on-line), w tym 
sprawdzenie przez ekspertów spełniania przez 

wniosek kryteriów formalnych.  

W przypadku znaczącej róŜnicy pomiędzy ocenami 
ekspertów (30 lub więcej punktów), a takŜe w przypadku 
róŜnicy zdań pomiędzy ekspertami w kwestii przyznania 

punktów za kryteria strategiczne, wniosek poddawany jest 
trzeciej ocenie przez Iś. 

W przypadku wskazania przez 
ekspertów na uchybienia formalne, 
w zaleŜności od rodzaju uchybienia, 

wniosek zostanie odrzucony 
formalnie lub będzie istniała 

moŜliwość złoŜenia odwołania 
zawierającego wyjaśnienia i/lub 
uzupełnienie dokumentów przez 

Wnioskodawcę. Utworzenie list rankingowych i ustalenie, w 
oparciu o opinie ekspertów, proponowanej 

kwoty dofinansowania  

Zatwierdzenie przez Ministra właściwego ds. 
zabezpieczenia społecznego list wniosków 

przeznaczonych do dofinansowania. 

Opublikowanie listy wszystkich złoŜonych 
wniosków, zawierającej wyniki weryfikacji 

formalnej. 
 

Ustalenie we współpracy z Wnioskodawcą ostatecznego 
harmonogramu i kosztorysu projektu (w odniesieniu do 
przyznanej kwoty dotacji) oraz sprawdzanie spełniania 
kryteriów formalnych, określonych w Rozdziale 2.8 

punkt d) niniejszego dokumentu. 

W przypadku stwierdzenia uchybień 
formalnych moŜliwość złoŜenia 

wyjaśnień lub uzupełnienia 
dokumentów przez Wnioskodawcę. 

Zawarcie umowy z Wnioskodawcą i 
przekazanie środków. 
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2.10. POMOC PUBLICZNA 
Pomoc publiczną kwalifikuje się jako zakazaną na gruncie art. 87 ust. 1 Traktatu 

Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), jeŜeli jej charakter i rozmiar mogą zakłócić 

konkurencję (pomoc antykonkurencyjna) i mieć wpływ na handel między państwami 

członkowskimi Wspólnoty (pomoc antyintegracyjna). Z mocy stosowanego bezpośrednio 

aktu wspólnotowego prawa wtórnego – rozporządzenia KE Nr 1998/200623 – art. 87 TWE nie 

stosuje się do pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, jeŜeli jest to pomoc w niewielkiej 

wysokości (small amounts of state aid), czyli tzw. pomoc bagatelna (de minimis). 

Rozwiązanie to jest oparte na załoŜeniu, Ŝe w przewaŜającej większości przypadków 

niewielka wysokość pomocy publicznej nie ma wpływu ani na konkurencję, ani na handel 

między państwami członkowskimi. W konsekwencji, pomoc taka nie musi być zgłaszana ex 

ante Komisji Europejskiej (nie mają więc do niej zastosowanie wymogi notyfikacyjne 

przewidziane w art. 88 TWE). 

 

Środki PO FIO są przeznaczone, co do zasady, na wsparcie projektów o charakterze 

społecznym i obywatelskim. W sytuacji, w której dotacja z PO FIO trafi do podmiotu, który 

prowadzi działalność gospodarczą i otrzymał w okresie dwóch poprzednich i bieŜącego roku 

rozliczeniowego pomoc przekraczającą próg 200 000 euro (w przypadku transportu 

drogowego – 100 000 euro), indywidualny projekt pomocy publicznej musi zostać poddany 

ocenie z punktu widzenia spełniania przesłanek antykonkurencyjnej i antyintegracyjnej 

pomocy publicznej. Wynika to z zapisów art. 87 ust. 1 TWE, który wskazują, iŜ 

dofinansowanie przyznane na realizację projektu stanowi pomoc publiczną, jeśli ł ącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1. udzielane jest przez Państwo lub ze środków publicznych, 

2. przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na 

rynku, 

3. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określony podmiot lub określone podmioty 

albo produkcję określonych towarów), 

4. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 

krajami członkowskimi UE. 

                                                 
23 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE 2006 L 379/5).  
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Organizacje wnioskujące o dofinansowanie realizacji zadania w ramach PO FIO  muszą 

przedłoŜyć do Instytucji Wdra Ŝającej informacje o wysokości pomocy bagatelnej (de 

minimis) uzyskanej w dwóch poprzednich latach i w bieŜącym roku budŜetowym 

(zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej). Stosowne oświadczenie Wnioskodawca wypełnia w 

punkcie I.15.d) wniosku.  

 

Projekty, które zostały przeznaczone do dofinansowania, złoŜone przez podmioty, które 

otrzymały w okresie dwóch poprzednich lat i bieŜącego roku rozliczeniowego pomoc 

bagatelną (de minimis) przekraczającą próg 200 000 euro (w przypadku transportu 

drogowego – 100 000 euro), zostaną przedłoŜone ekspertom do weryfikacji w celu określenia 

charakteru finansowanej działalności w kontekście przedmiotowym i podmiotowym. Jeśli 

okoliczności wskaŜą, Ŝe dotacja z PO FIO przeznaczona jest na aktywność noszącą znamiona 

działalności gospodarczej, dotacja musi być potraktowana jako pomoc publiczna. 

 
 

2.11. ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW  
 

2.11.1. ZAWARCIE UMOWY 

W przypadku decyzji Ministra wł. ds. zabezpieczenia społecznego o dofinansowaniu 

wniosku, z Wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania. 

Instytucja WdraŜająca przesyła drogą elektroniczną do Wnioskodawcy umowę, którą 

Wnioskodawca uzupełnia, w szczególności podając dane osoby reprezentującej 

Wnioskodawcę, numer rachunku bankowego oraz, w przypadku, gdy zadanie jest realizowane 

przez podwykonawców lub partnerów, określa część zadania, która będzie przez nich 

realizowana. Wnioskodawca drukuje umowę i przekazuje ją podpisaną w dwóch 

egzemplarzach do Instytucji WdraŜającej. Umowę podpisuje osoba/osoby 

wskazana/wskazane w umowie, jako uprawniona do zawierania umów w imieniu 

Wnioskodawcy. Instytucja WdraŜająca przekazuje umowę do Instytucji Zarządzającej. 

Umowa zostaje podpisana przez Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego lub 

osobę przez niego upowaŜnioną. Komplet dokumentów (tzn. jeden egzemplarz umowy wraz 

załącznikami) zostaje odesłany do Wnioskodawcy. 
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W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie od 250 tys. zł włącznie do 300 tys. zł 

włącznie, Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy, 

zabezpieczenia ustanawianego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Minimalna kwota zabezpieczenia nie moŜe być mniejsza niŜ wysokość dofinansowania 

realizacji zadania. W przypadku nie przedłoŜenia weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową umowa z Wnioskodawcą nie zostanie zawarta. 

 

2.11.2. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW  

Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie 

następuje po podpisaniu jej przez obie strony (Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę) w terminie 

określonym w umowie. 

W odniesieniu do projektów „jednorocznych” (realizowanych do końca 2010 r.) przekazanie 

całości środków finansowych odbywa się w formie „jednorazowego” przelewu na rachunek 

Wnioskodawcy wskazany w umowie. 

W odniesieniu do projektów „dwuletnich” (realizowanych w latach 2010-2011) przekazanie 

środków finansowych odbywa się w dwóch transzach, jednej w 2010 r., drugiej w 2011 r.  

Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta)  

do obsługi środków pochodzących z dotacji. 

UWAGA! Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego 

oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej 

środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi  

z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,  

z późn. zm.), w sposób umoŜliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

 

2.12. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 

 
2.12.1. ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI 

 
Zgodnie z § 1 umowy o wsparcie realizacji zadania zleconego w ramach PO FIO 

zleceniobiorca jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych środków finansowych 

zgodnie z celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową, w szczególności 
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zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji, 

harmonogramem i kosztorysem, stanowiącymi integralną część umowy.  

Wobec powyŜszego, przed przystąpieniem do działań zmierzających do rozliczenia 

przyznanej dotacji, w pierwszej kolejności naleŜy zapoznać się z treścią ww. umowy. 

Rozliczenie dotacji następuje zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy o finansach 

publicznych, ww. umową, postanowieniami niniejszego dokumentu „Zasady przyznawania 

dotacji...”. 

 

a) Termin rozliczenia przyznanej dotacji 

Termin rozliczenia przyznanej dotacji określony jest w umowie i nie moŜe on przekraczać 

30 dni od dnia wykonania zadania o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Umowa określa 

równieŜ termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji tj. 15 dni od wykonania zadania oraz 

numer rachunku bankowego na który naleŜy ją przekazać. W przypadku odsetek od kwot 

dotacji zwróconych po 15 lutego 2011 r. oraz po terminie 15 dni od dnia wykonania zadania 

określonego w umowie w § 2 ust. 1 podlegają zwrotowi na rachunek bieŜący Zleceniodawcy 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.     

Data końcowa realizacji zadania moŜe zostać określona najpóźniej na dzień 31 grudnia 2010 

r. w przypadku projektów „jednorocznych”, lub 31 grudnia 2011 roku w przypadku projektów 

”dwuletnich”.  

Projekt „dwuletni” powinien zakładać realizację dwóch etapów działań, określających 

zadania na poszczególny rok oraz przypisaną im część dotacji. W przypadku umów na 

dofinansowanie projektów ”dwuletnich” istnieje obowiązek sporządzania sprawozdań 

częściowych, rozliczających kaŜdy z dwóch etapów projektu.  

Wnioskodawca moŜe dokonywać płatności w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zadania, ale 

nie później niŜ do 31 grudnia danego roku. (co wynika z zasady roczności budŜetu - 31 

grudnia jest dniem ostatecznym dokonywania płatności).  

W przypadku, gdy termin końcowy zadania upływa po 17 grudnia termin dokonania płatności 

ulega skróceniu i nie moŜe przekroczyć 31 grudnia br. Oznacza to, Ŝe Wnioskodawca nie 

moŜe pokrywać Ŝadnych kosztów związanych z realizacją zadania zarówno z dotacji, jak i ze 
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środków własnych po 31 grudnia 2010 r. w przypadku projektów „jednorocznych” i 

rozliczenia I transzy projektu „dwuletniego” lub 31 grudnia 2011 r. w przypadku rozliczenia 

II transzy dotacji projektu „dwuletniego”. W szczególności dotyczy to podatków, czy kosztów 

eksploatacji, za które faktury wystawiane są w miesiącu następnym. Podatek od osób 

fizycznych, z którymi podpisano umowy naleŜy zapłacić zaliczkowo w listopadzie, składki 

ZUS za dany miesiąc co do zasady naleŜy płacić w następnym miesiącu, ale nie jest 

zabronione wpłacenie składek w miesiącu, za który są one pobierane (w grudniu za grudzień), 

natomiast za faktury za grudzień wystawiane w następnym miesiącu, np. telefon bądź inne 

usługi eksploatacyjne naleŜy zaliczkowo zapłacić w miesiącu, w którym kończy się realizacja 

projektu.   

 

b) Dokumentacja finansowo-księgowa (dokumentacja zdarzeń w trakcie realizacji 

projektu w ewidencji księgowej)  

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie dowodów księgowych, które zgodnie z ustawą  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694, z późn.zm.) są 

podstawą stwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej. 

WyróŜnia się następujące dowody źródłowe: zewnętrzne obce, zewnętrzne własne, 

wewnętrzne (art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Podstawą zapisów mogą być równieŜ 

sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: zbiorcze, korygujące, rozliczeniowe.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe kierownik jednostki moŜe zezwolić na udokumentowanie operacji 

gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby 

dokonujące tych operacji jedynie w przypadku uzasadnionego braku moŜliwości uzyskania 

zewnętrznych obcych dowodów źródłowych (art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości).  

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy uŜyciu komputera, za równowaŜne z dowodami 

źródłowymi uwaŜa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie  

za pośrednictwem urządzeń łączności, komputerowych nośników danych lub tworzone 

według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych juŜ w księgach,  

po spełnieniu warunków określonych szczegółowo w tym przepisie (art. 20 ust. 5 ustawy  

o rachunkowości).  
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Jednocześnie, naleŜy zaznaczyć, Ŝe dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne  

z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz 

wolne od błędów rachunkowych.  

Artykuł 21 ustawy o rachunkowości określa, jakie dane powinien zawierać dokument,  

aby mógł być uznany za dowód księgowy. 

Faktury/rachunki związane z realizacją zadania winny być opisane zgodnie z wymogami 

określonymi w art.21 ustawy o rachunkowości, i na odwrocie winny zawierać: 

1. Pieczęć organizacji oraz sporządzony w sposób trwały opis: 

• „Operacja dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania) .........., 

• zgodnie z zawartą umową nr ....... z dnia ..... 

• w przypadku aneksu do umowy naleŜy dopisać: oraz zgodnie z Aneksem nr ...... z 

dnia......) 

2. Opis merytoryczny zadania, którego dotyczy (w tym czas i miejsce) 

• przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub opłaconej naleŜności. 

• w jakiej części (kwotowo) została naleŜność z faktury/rachunku opłacona ze środków 

pochodzących z dotacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich a z 

jakiej ze środków własnych 

• „Stwierdzam zgodność merytoryczną” data i czytelny podpis osoby/osób 

uprawnionych, np. koordynator zadania, kierownik jednostki. 

3. „Sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym” data i czytelny podpis osoby 

odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

4. Dekret księgowy - sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem 

osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (a takŜe 

data i podpis umoŜliwiający identyfikację osoby podpisującej). 

5. Zapis potwierdzający akceptację przez Głównego Księgowego (lub osobę upowaŜnioną) 

dowodu księgowego do zapłaty (data i czytelny podpis). 

6. Zapis dotyczący zatwierdzenia do zapłaty dowodu księgowego przez Kierownika jednostki 

lub przez osobę upowaŜniona do tej czynności (data i czytelny podpis). 

7. KaŜda z faktur (rachunków) powinna zawierać informację o stosowaniu ustawy „Prawo 

zamówień publicznych” wraz z przywołaniem stosownego artykułu ustawy. 
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c) Środki własne niefinansowe (osobowe i/lub rzeczowe)  

Środki własne mogą mieć postać środków niefinansowych (np. praca osób zatrudnionych 

przy realizacji projektu, takŜe wolontariuszy, materiały eksploatacyjne wykorzystane 

wyłączenie do realizacji projektu), pod warunkiem, Ŝe zostaną wykazane w dokumentacji 

finansowej wnioskodawcy i moŜliwe będzie ich zidentyfikowanie i weryfikacja oraz 

potwierdzenie oryginałami stosownych dokumentów umów np.: umowy uŜyczenia (wkład 

rzeczowy), umowy partnerskiej (wkład rzeczowy i osobowy), porozumienia wolontariackiego 

(wkład osobowy). 

Wkład niefinansowy wniesiony na rzecz projektu w postaci dóbr lub usług stanowi wydatek 

kwalifikowalny przy załoŜeniu, Ŝe jego wartość moŜe zostać w niezaleŜny sposób wyceniona 

oraz w razie konieczności, zweryfikowana (poddana ocenie). 

Zleceniobiorca jest zobligowany do zachowania proporcji między środkami własnymi, 

wskazanymi w kosztorysie – załączniku do umowy, a wielkością przyznanej dotacji.  

W trakcie realizacji zadania, stosunek środków własnych do dotacji nie moŜe ulec 

zmniejszeniu. Jednocześnie, nie ma Ŝadnych ograniczeń do podniesienia, zaangaŜowanych  

w zadanie, środków własnych. 

 

d) Rozliczenie podróŜy słuŜbowych osób zaangaŜowanych w realizację projektu  

Do naleŜności z tytułu podróŜy słuŜbowej (tzn. poza miejscowością, w której znajduje się 

siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika), odbywanej na obszarze 

kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania, dofinansowanego ze środków 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, naleŜy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 

sfery budŜetowej z tyt. podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju, Dz. U. Nr 236, poz. 1990). 

W związku z tym, z tytułu podróŜy odbywanej w terminie określonym przez pracodawcę 

pracownikowi przysługują: 

• diety,  

• zwrot kosztów przejazdu obejmujących cenę biletu określonego środka transportu, z 

uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez 
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względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje i zwrot kosztów podróŜy środkami 

komunikacji miejskiej na podstawie biletów, bądź w wysokości 20% diety dobowej tj. 

4,60 zł,  

• noclegów oraz innych wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do 

uzasadnionych potrzeb. 

Dokument rozliczający podróŜ słuŜbową powinien zawierać wszystkie dane określające cel i 

koszty dotyczące danej podróŜy, a po jej zakończeniu powinien być zaakceptowany przez 

osobę upowaŜnioną. 

Dietę przeznacza się na pokrycie zwiększonych kosztów wyŜywienia w czasie podróŜy. Jej 

wysokość, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ustala na 23 złote na dobę 

podróŜy. 

Pracodawca, na wniosek pracownika, moŜe wyrazić zgodę na przejazd w podróŜy 

samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością 

pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w 

wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr 

przebiegu. 

Do udokumentowania wyjazdów tych osób stosuje się rozporządzenie Ministra Transportu z 

23 października 2007 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokumentowania zwrotu 

kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 201, poz. 1462 ze zm.) Wysokość zwrotu 

ustala pracodawca, jednak stawka nie moŜe być wyŜsza niŜ:  

• samochód o poj. do 900 cm3 - 0,5214 zł/km 

• samochód o poj. pow. 900 cm3 - 0,8358 zł/km 

• motocykl - 0,2302 zł/km 

• motorower - 0,1382 zł/km 

Jeśli zwrot kosztów podróŜy dotyczy przejazdów samochodem osobowym rozliczenie takie 

powinno zawierać Ewidencję przebiegu pojazdu w której muszą znaleźć się co najmniej 

następujące dane: 

• nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby uŜywającej pojazdu, 

• numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, 

• kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, 
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• opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, 

• stawkę za jeden kilometr przebiegu, 

• kwotę wynikającą z przemnoŜenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i 

stawki za jeden kilometr przebiegu 

• podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. 

Analogiczne zasady rozliczania podróŜy w celach słuŜbowych, jak w stosunku do 

pracowników, moŜna stosować w odniesieniu do osób, których podstawą wykonywania tych 

czynności jest umowa cywilnoprawna, np. umowa zlecenia. JednakŜe, w takim przypadku 

naleŜy sporządzić odpowiednią umowę ze zleceniobiorcą (lub wykonującym dzieło), która 

określi jak będą wyglądały wzajemne rozliczenia kosztów wyjazdu takich osób. 

 

e) Rozliczenie dojazdów beneficjentów 

Kwalifikowalne są wydatki związane z przejazdem publicznymi lub prywatnymi środkami 

transportu (bilety kolejowe II klasą, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej lub 

komunikacji prywatnej).  

Wydatki poniesione przez beneficjentów projektu w związku z przejazdem samochodem 

prywatnym są kwalifikowalne do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej 

trasie, po przedstawieniu przez beneficjenta stosownego oświadczenia – w oświadczeniu 

naleŜy wskazać trasę przejazdu (od – do), liczbę kilometrów, numer rejestracyjny samochodu 

własnego lub uŜytkowanego; moŜliwość rozliczenia tego wydatku dotyczy wyłącznie osób, 

które rzeczywiście poniosły wydatek związany z przejazdem (np. zakup paliwa do 

samochodu).  

Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko beneficjentów projektu, których miejsce zamieszkania 

jest inne niŜ miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia. 

UWAGA!  Wnioskodawca powinien posiadać listę obecności wraz z podpisami 

beneficjentów. 

 

f) Zwiększenie (przesunięcie między pozycjami) wydatku z dotacji do 10% 

Zgodnie z zapisami umowy, kwota poszczególnego wydatku w sprawozdaniu zostanie uznana 

za zgodną z kosztorysem, gdy nie nastąpiło jej zwiększenie o więcej niŜ 10%, przy czym 
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zwiększenie to nie moŜe zwiększać pozycji kosztorysu dotyczących wynagrodzeń związanych 

z kosztami osobowymi administracji, kosztami obsługi projektu oraz kosztami promocji i 

zakupu wyposaŜenia. Oznacza to, Ŝe Zleceniobiorca zaoszczędzoną kwotę moŜe przesunąć na 

inną pozycję kosztorysu, nie powodując jej zwiększenia o więcej niŜ 10% jej wartości, 

(wynikającej z kosztorysu), z wyłączeniem ww. kosztów.  

Przykładowo, Zleceniobiorca zaoszczędził środki pienięŜne w ramach np. kosztów adaptacji 

pomieszczeń dla celów realizacji zadania (zmniejszył się koszt malowania poniewaŜ usługę 

wykonano  w ramach wolontariatu). Zaoszczędzone środki moŜna przesunąć zarówno na inną 

pozycję kosztorysu w ramach kategorii kosztów adaptacji pomieszczeń (np. usługę 

uszczelnienie okna, która była uwzględniona w kosztorysie), jak równieŜ moŜna je przesunąć 

na inne pozycje kosztorysu w ramach innej kategorii kosztów np. na kategorię kosztów 

związanych z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu w ramach pozycji np. 

wyŜywienie beneficjentów (z zastrzeŜeniem kosztów, co do których umowa nie zezwala na 

przesunięcia). 

         

g) Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangaŜowanych w 

realizację projektów. 

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) obejmuje zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. 

W myśl art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, albo jest to 

niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa. Kolejnym przypadkiem legalnego przetwarzania danych jest wykorzystanie danych 

osobowych przy realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest 

to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Ŝądanie osoby, której dane 

dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych jest teŜ zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne 

do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego bądź teŜ 

niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą. 
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Omawiany przepis określa ogólne materialne przesłanki przetwarzania danych osobowych. 

Przesłanki te mają charakter generalny, odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych, 

w tym zarówno do przetwarzania "na własne potrzeby" administratora, jak i "na zewnątrz", a 

takŜe dotyczą wszystkich danych osobowych.  

Pierwszą z przesłanek przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą (ust. 1 pkt 1). WyraŜenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być 

jednoznaczne i wyraźne. MoŜe mieć ono charakter samodzielny, moŜe teŜ być elementem 

innej czynności, np. umowy. Zgoda moŜe upowaŜniać tylko jeden podmiot do przetwarzania 

jego danych osobowych, moŜe teŜ odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych.  

Osoba wyraŜająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim oświadczeniu, a 

takŜe określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. WaŜne jest teŜ, aby osoba 

składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność do 

czynności prawnych. A zatem, w przypadku przetwarzanie danych osobowych małoletnich 

czy ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, 

wyraŜona najpóźniej w chwili składania oświadczenia.  

 

W związku z powyŜszym, w przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz 

osób zaangaŜowanych w realizację projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać 

zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na 

udostępnianie ich danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego projektu. 

 

h) Aneksy do umowy 

NaleŜy pamiętać, Ŝe załączniki (kosztorys i harmonogram) stanowią integralną część umowy  

i w związku z tym zmiana ich treści (np. wprowadzenie nowej pozycji do kosztorysu, zmiana 

planowanych wydatków, zwiększenie danej pozycji wydatku powyŜej limitu określonego  

w umowie, obniŜenie środków własnych, zamiana środków własnych finansowych na środki 

własne niefinansowe, zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów zadania) równieŜ 

wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy.  

Z uwagi na trwałość umów, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, moŜe 

nastąpić zmiana treści umowy w drodze aneksu do podpisanej umowy.  
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Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym 

poszczególne etapy realizacji zadania.  

Proponowane przez Wnioskodawcę zmiany w harmonogramie i kosztorysie realizowanego 

zadania, przekraczające zmiany dopuszczone zapisami umowy, wymagają pisemnego 

zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej – nie później niŜ do dnia 15 grudnia 2010 r. (w 

przypadku projektów „jednorocznych”) oraz do 15 grudnia 2011 r. (w przypadku 

projektów „dwuletnich”)  – i ich akceptacji. Zmiany naleŜy zgłaszać do Instytucji 

Zarządzającej – pismo w tej sprawie naleŜy złoŜyć osobiście w Departamencie PoŜytku 

Publicznego lub wysłać priorytetem na adres: Departament PoŜytku Publicznego, ul. 

Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa). Jednocześnie naleŜy dostarczyć zmodyfikowane 

załączniki w wersji elektronicznej. W przypadku wprowadzenia zmian wydatki wynikające z 

tych zmian mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem zatwierdzenia zmian w 

projekcie przez Instytucję Zarządzającą. Do czasu zatwierdzenia zmian przez IZ, 

Wnioskodawca ponosi wydatki na własne ryzyko.  

Zmiany osobowe w zakresie personelu realizującego projekt powinny zostać pisemnie 

zgłoszone do Instytucji Zarządzającej. Nie wymagają one formy aneksu do  umowy. 

Nie przewiduje się moŜliwości dokonywania zmian, wymagających zawierania aneksu do 

umowy, na etapie przygotowywania sprawozdania (tj. po dacie zakończenia realizacji 

zadania). 

W przypadku projektów „dwuletnich”, dopuszczalne są zmiany jedynie w ramach kosztorysu 

na dany rok. Przesunięcia pomiędzy kosztorysami (tj. pomiędzy rokiem 2010 a 2011) nie 

będą akceptowane. 

 

2.12.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PO 

FIO 2010 

1) Sprawozdanie z wykonania zadania (lub części zadania – I transza dotacji) w ramach PO 

FIO 2010, którego termin złoŜenia upływa 31 grudnia 2010 r. składa się osobiście, za 

potwierdzeniem odbioru, lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie 

terminie na adres Instytucji WdraŜającej: 
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Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
ul. Kopernika 36/40 

00-924 Warszawa 

z dopiskiem: SPRAWOZDANIE FIO 2010 r.  
(bądź w przypadku projektów „dwuletnich”  

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE FIO 2010 r.) 

 

W przypadku nie przedłoŜenia sprawozdania w terminie określonym w umowie i pod 

odpowiedni adres, Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczania karnych odsetek od 

kwoty dotacji za kaŜdy dzień opóźnienia ze złoŜeniem sprawozdania.   

2) Sprawozdanie naleŜy sporządzić na formularzu, dostępnym na stronie internetowej 

www.pozytek.gov.pl i www.crzl.gov.pl.  

3) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach, zgodnie z ich 

układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie 

konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały 

one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli 

idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji. 

4) W części finansowej sprawozdania naleŜy wskazać wszystkie koszty jakie zostały 

poniesione w związku z realizacją projektu. Dotyczy to kosztów pokrytych z dotacji jak 

równieŜ kosztów pokrytych z finansowych środków własnych. W sprawozdaniu naleŜy 

wskazać wszystkie faktury (rachunki), które opłacone zostały w całości lub w części ze 

środków pochodzących z dotacji oraz z finansowych z środków własnych.. Zestawienie 

zawiera: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i 

wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz z finansowych środków 

własnych, a takŜe rodzaj towaru lub zakupionej usługi. W celu czytelnej identyfikacji 

poniesionych kosztów oraz dowodów potwierdzających ich wydatkowanie, pozycje 

kosztorysu, zamieszczonego we wniosku powinny być odpowiednio odzwierciedlone w 

pozycjach kosztorysu, zawartego w sprawozdaniu oraz analogicznie – w zestawieniu 

faktur i rachunków.  
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5) Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które naleŜy przechowywać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności 

kontrolnych. 

Do sprawozdania załączyć naleŜy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania 

faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje 

wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak równieŜ 

dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów cywilnoprawnych (umów o 

dzieło, umów zlecenie wraz z rachunkami, kopie list płac), kopie dowodów 

przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).  

Dopuszcza się moŜliwość załączenia materiałów dokumentujących podjęte faktycznie 

działania związane z realizacją projektu w formie elektronicznej (np. raporty, analizy, 

publikacje wydane w ramach projektu). 

6) Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia sprawozdania w wersji elektronicznej 

na nośniku . Nie jest wymagane załączanie innych dokumentów w wersji elektronicznej. 

7) Wypełniając punkt II.8. wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić 

planowane wskaźniki, jakie osiągnie w wyniku realizacji zadania. Wskaźniki te są zgodne 

ze wskaźnikami realizacji celów PO FIO (np. planowana liczba beneficjentów 

ostatecznych (osób) objętych działaniami w ramach projektu). 

Wyjaśnienie do wskaźnika c) w Priorytecie IV („Czy projekt zakłada realizację 

przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej i animacji lokalnej?”): 

Jako przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu ekonomii społecznej i animacji lokalnej 

rozumie się takie formy, jak warsztaty, szkolenia, seminaria, kursy, doradztwo w zakresie 

kształtowania wiedzy na temat ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. 

Wyjaśnienie do wskaźnika d) w Priorytecie IV („Czy projekt zakłada realizację działań 

innowacyjnych z zakresu ekonomii społecznej i animacji lokalnej?”): 

Działania innowacyjne są rozumiane jako nowatorskie podejście do przedmiotu, celu, 

zakresu i formy działania danego podmiotu ekonomii społecznej. 
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Po zakończeniu realizacji zadania kaŜdy Wnioskodawca otrzyma drogą elektroniczną 

prośbę o dostarczenie aktualnych danych dotyczących ww. wskaźników. E-mailem 

zostanie przesłany link do strony internetowej, w ramach której wnioskodawca wypełni 

odpowiednie pola, zawierające pytania o dane wynikające z realizacji zadania.  

Ankietę naleŜy wypełnić w terminie 30 dni od dnia otrzymania e-maila. 

8) Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w 

ramach PO FIO, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne itp., powinny 

być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem: „Projekt dofinansowany ze środków 

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz zawierać w widocznym 

miejscu logo PO FIO, którego wzór znajduje się poniŜej, dostępne do pobrania na stronie 

www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl (logo moŜe występować równieŜ w formie 

czarno-białej).  

Wzór logo PO FIO: 

 

 

9) Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w sprawozdaniach: 

Do najczęściej pojawiających się w sprawozdaniach nieprawidłowości naleŜało: 

1. ZłoŜenie sprawozdania po terminie. 

2. ZłoŜenie sprawozdania na niewłaściwym formularzu. 

3. Dokonanie przelewu niewykorzystanej części dotacji po terminie określonym 

umową lub po wezwaniu kontrolerów. 

4. Dokonanie przelewu niewykorzystanej dotacji po terminie określonym umową bez 

uwzględnienia odsetek za zwłokę (jak dla zaległości podatkowych). 

5. Realizacja zadań niezgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy. 

6. Zmniejszenie wysokości środków własnych przy równoczesnym niezmienionym 

poziomie wykorzystania dotacji. 
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7. Niezachowanie proporcji środków własnych i dotacji do wartości zadania.  

8. Dokonanie przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu powyŜej limitu określonego 

w umowie. 

9. Uwzględnienie w kosztorysie nowych pozycji kosztów nie objętych umową. 

10. Nieujęcie w rozliczeniu ze względu na rodzaj kosztów dokumentów księgowych 

(np. faktur, rachunków) dotyczących kosztów poniesionych ze środków własnych 

Zleceniobiorcy. 

11. Sporządzenie rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów niezgodnie z podziałem 

kosztów zawartym w budŜecie zadania, będącym załącznikiem do umowy. 

12. Nieujęcie w zestawieniu faktur/rachunków kosztów pokrytych ze środków własnych 

Zleceniobiorcy. 

13. Zamiana finansowych środków własnych, określonych w umowie na rzeczowe lub 

osobowe środki własne w realizacji zadania. 

14. Umieszczenie w zestawieniu faktur/rachunków dokumentów księgowych 

wystawionych przed lub po terminie realizacji zadania zawartym w umowie. 

15. Przedstawienie do rozliczenia dokumentów niebędących dowodami księgowymi w 

rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

16. Błędy rachunkowe w sprawozdaniu. 

17. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w pouczeniu stanowiącym integralną część 

sprawozdania. 

18. Niedołączenie wymaganych załączników do sprawozdania, w szczególności: 

- list uczestników projektu, 

- kopii zawartych umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia, umów o dzieło), 

- kopii potwierdzenia wpłaty na konto Zleceniodawcy niewykorzystanej dotacji, 

- kopii dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień 

publicznych. 
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2.13. KONTROLA REALIZACJI ZADANIA 

 

2.13.1. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA WRAZ Z 
POINFORMOWANIEM ORGANIZACJI 

Przesłane do Instytucji WdraŜającej sprawozdania są poddawane analizie, której wynik 

zostaje przesłany do Wnioskodawcy. W przypadku braku uchybień Wnioskodawca zostaje 

pisemnie poinformowany o przyjęciu sprawozdania. 

 

2.13.2. KONSEKWENCJE UCHYBIE Ń 

Konsekwencją raŜących uchybień w rozliczaniu dotacji, na podstawie przepisów o finansach 

publicznych, moŜe być zwrot części lub całości przyznanej dotacji oraz zakaz ubiegania się  

o środki przez 3 lata. 

 

2.13.3. RODZAJE KONTROLI 

Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania przez Wnioskodawcę oraz 

prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych. W związku z tym, 

kontrola moŜe być prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania. 

Prawo kontroli przysługuje Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Wnioskodawcy, jak i w 

miejscu realizacji zadania. 

 

 

2.14. PROCEDURA ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW  
1. Wniosek złoŜony w ramach PO FIO do Instytucji WdraŜającej zostaje zarejestrowany 

przez Instytucję WdraŜającą, a następnie zostaje mu nadany kolejny, niepowtarzalny 

numer (numeru  PO FIO), według wzoru: numer/rok (np. 123/09). Numer ten jest 

wpisywany na papierowym oraz elektronicznym egzemplarzu wniosku oraz na kopercie, 

w której umieszczone zostają oba egzemplarze wniosku. Integralną częścią wniosku są 

dołączone załączniki, wymagane w procedurze konkursowej. 

2. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, wniosek otrzymuje status „dofinansowany”, 

jeŜeli decyzją Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego został przeznaczony  
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do dofinansowania, lub „odrzucony” (tj. niedofinansowany), jeśli nie został przeznaczony 

do dofinansowania. 

3. Wnioski odrzucone przechowywane są w archiwum przez okres 1 roku licząc od dnia  

1 stycznia roku następującego po roku, w którym odbywała się procedura konkursowa.  

Po tym okresie wnioski odrzucone mogą zostać zniszczone. 

4. Wniosek dofinansowany stanowi załącznik do umowy na realizację zadania w ramach PO 

FIO.  

5. Po zakończeniu procedury podpisywania umowy, wniosek wraz z załącznikami i innymi 

dokumentami proceduralnymi jest umieszczany w opisanej teczce, w której znajduje się 

umowa.  

6. Umowa wraz z egzemplarzem wniosku, będącym załącznikiem do umowy,  

jest przechowywana przez okres 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego  

po roku, w którym odbywała się procedura konkursowa: 

a. przez okres pierwszych dwóch lat – w archiwum Instytucji 

WdraŜającej/Zarządzającej, 

b. przez okres kolejnych ośmiu lat – w Archiwum Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej24. 

Po tym okresie, umowa wraz z załącznikiem moŜe zostać zniszczona. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach PO FIO, jest przechowywane przez okres 10 

lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym przedmiotowe 

sprawozdanie wpłynęło do Instytucji WdraŜającej: 

a. przez okres pierwszych dwóch lat – w archiwum Instytucji 

WdraŜającej/Zarządzającej, 

b. przez okres kolejnych dziesięciu lat – w Archiwum Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Po tym okresie, sprawozdanie z realizacji zadania moŜe zostać zniszczone. 

 

 

 

 

                                                 
24 Procedurę przekazywania dokumentów do Archiwum MPiPS określa oddzielna instrukcja. 
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2.15. ZAŁ ĄCZNIKI 
 
 

2.15.1. ZAŁ ĄCZNIK  1   

 
Karta oceny merytorycznej  
 
W Karcie oceny merytorycznej znajdują się odniesienia do wniosku PO FIO 2010. Wskazują one, w której 

części wniosku o przyznanie dotacji powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania zawarte w kryteriach. 

Odpowiednie części wniosku oznaczone zostały cyfrą rzymską (dział) oraz arabską (punkt) np. IV.2. 

 

Numer wniosku:       

Nazwa Wnioskodawcy:       

Nazwa partnera (ów):       

Priorytet:       

Obszar wsparcia:       

Nazwa zadania:       

Kryteria formalne 

1 
Czy wniosek został złoŜony przez uprawniony 

podmiot? 
Tak

 
Nie

 

2 

Czy wniosek zakłada wykorzystanie całości 

lub części dotacji na działania związane z 

działalnością gospodarczą Wnioskodawcy? 

Tak
 

Nie
 

3 

Czy wniosek zawiera zadania realizowane w 

ramach działalności odpłatnej, które mieszczą 

się w działalności gospodarczej prowadzonej 

przez Wnioskodawcę? 

Tak
 

Nie
 

4 

Czy Wnioskodawca wskazał jako jedno ze 

źródeł finansowania środków własnych opłaty 

od adresatów zadania mimo, Ŝe organizacja 

nie prowadzi działalności odpłatnej? 

Tak
 

Nie
 

Kryteria horyzontalne i merytoryczne 
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Kryterium oceny Maksymalna 

ocena 

punktowa 

Przyznana 

ocena 

punktowa 

Kryteria horyzontalne i kwestie horyzontalne dla Priorytetu 

Wniosek 1. W jakim stopniu projekt spełnia horyzontalne kryteria 

1.1. Innowacyjności? 1   

1.2. Partnerstwa? 1   

1.3. ZrównowaŜonego rozwoju? 1   

II.4. 

1.4. Zasady równych szans? 1   

 1.5. Czy projekt uwzględnia kwestie 

horyzontalne wskazane dla Priorytetu? 

1   

Razem: 5    

Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny 

      

 

Kryterium oceny Maksymalna 

ocena 

punktowa 

Przyznana 

ocena 

punktowa 

Wniosek 2. Merytoryczna zawartość Projektu 

II.3. 2.1. Zgodność projektu z celem i obszarem 

wsparcia PO FIO 

4   

II.2/II.3 2.2.  Czy problem został zidentyfikowany i 

uzasadniony przez Wnioskodawcę? 

15   

II.3 2.3.  Czy wskazany cel/cele projektu 

wynika/wynikają ze zidentyfikowanego 

problemu? 

10   

II.3/II.5 2.4. Na ile trafnie zidentyfikowana jest grupa 8   
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docelowa projektu? 

II.5/II.6 2.5 Na ile zaplanowane działania stanowią 

spójną całość? 

8    

II.7/II.8 2.6. Na ile zakładane rezultaty moŜliwe są do 

osiągnięcia dzięki realizacji zaplanowanych 

działań? 

10   

Razem (merytoryczna zawartość projektu):  55    

Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny 

      

 

RAZEM – KRYTERIA HORYZONTALNE  

I MERYTORYCZNA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU  

(min 50% = 30 pkt.): 

60    

Wniosek 3. BudŜet  

III.2 3.1. Na ile klarowna jest kalkulacja kosztów?  15    

III.2 3.2. Na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów, 

w tym wysokość przyjętych stawek 

jednostkowych?  

15    

Razem: (min 50% = 15pkt) 30    

Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny 

      

Wniosek 4. Zasoby osobowe i rzeczowe 

Wnioskodawcy 

  

V.1/V.3/ 

V.4/V.5 

4.1. Doświadczenia Wnioskodawcy (oraz 

partnerów formalnych i nieformalnych) w 

realizacji podobnych projektów (merytoryczne i 

co do skali przedsięwzięcia) oraz doświadczenia 

5   
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i kwalifikacje kluczowych osób zaangaŜowanych 

w realizacje projektu. 

V.2 4.2. Zaplecze lokalowe, wyposaŜenie, 

wolontariusze itp. – w odniesieniu do skali 

proponowanych działań. 

5   

Razem: (min 40% = 4 pkt) 10    

Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny 

      

 

Ocena łączna 100     

 

 
 

Kryteria strategiczne 

Czy projekt spełnia I kryterium strategiczne? 
Tak   

 
Nie   

 

Czy projekt spełnia II kryterium strategiczne 

dla Priorytetu, w którym jest realizowany? 
Tak   

 
Nie   

 

Czy projekt spełnia III kryterium strategiczne 

dla Priorytetu, w którym jest realizowany? 
Tak   

 
Nie   

 

Szczegółowe uzasadnienie oceny projektu 
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Uzasadnienie przyznania punktów za spełnienie kryteriów strategicznych: 

 

 
 
 
Weryfikacja budŜetu 

 
Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowane. NaleŜy wskazać 

poszczególne pozycje z odniesieniem do ich miejsca w kosztorysie. 

koszty niekwalifikowalne pozycja w kosztorysie 
zakup nieruchomości       
zakup środków trwałych       
rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub 
zobowiązań 

      

odsetki z tytułu niezapłaconych 
zobowiązań 

      

wydatki finansowane juŜ z innych źródeł       
nagrody, premie i inne formy bonifikaty 
rzeczowej lub finansowej 

      

 
 
Kwestionowane wysokości wydatków. NaleŜy wskazać poszczególne pozycje  

z odniesieniem do ich miejsca w kosztorysie.  

limity % pozycja w kosztorysie kwota przekroczenia limitu 
Koszty osobowe admin. i 
obsługi projektu 

            

Koszty funkcjon.org.             
Koszty wyposaŜenia 
związane z realiz. Zadania 

            

Koszty adaptacji             
Wydatki promocyjne             

 
 
Kwestionowane wysokości kosztów jednostkowych wydatków wraz z 

uzasadnieniem i rekomendowaną kwotą.  

Pozycja w 
kosztorysie 

Kwota 
kwestionowana 

Kwota 
rekomendowana 

Uzasadnienie 
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Błędy rachunkowe w kosztorysie (naleŜy wskazać poszczególne pozycje z 
odniesieniem do ich miejsca w kosztorysie)  
      
 
 
 
 
 
 
 
Proponowana kwota dofinansowania:       zł 
w tym w przypadku projektu dwuletniego: 
w 2010 r.:       zł 
w 2011 r.:       zł 
 
   
Numer eksperta       
Nazwisko i Imię       

 
Dzień: Miesiąc:        Rok:    
                

            ……………….…………… 
          Podpis 
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2.15.2. ZAŁ ĄCZNIK  2   

 
Wzór umowy partnerskiej 
 

 

 

 

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ  

 

Przy realizacji Zadania:  .............................................................................................................., 

finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zwanego dalej Zadaniem 

 

zawarta dnia ............................ w ..................................................  

pomiędzy: .................................................................................................................................... 

(nazwa, adres, nr KRS, nr REGON)  

pełniącym funkcję Partnera Wiodącego (Wnioskodawcy), 

reprezentowanym przez ..........................................................................................................., 

zwanym dalej Partnerem Wiodącym, 

 

a ................................................................................................................................................... 

(nazwa, adres, nr KRS, nr REGON) 

reprezentowanym przez ............................................................................................................... 

 

a .................................................................................................................................................... 

(nazwa, adres, nr KRS, nr REGON) 

reprezentowanym przez ............................................................................................................. . 
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§ 1 

Zakres/ cel Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, 

w związku z realizacją Zadania. Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa - 

współpracy między Partnerami przy realizacji Zadania, w szczególności zasady współpracy 

Partnera Wiodącego z pozostałymi Partnerami.  

2. Partnerzy stwierdzają zgodnie, Ŝe Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji Zadania. 

3. Partnerzy stwierdzają zgodnie, Ŝe Partnerstwo zawiązane zostało na okres ......................... . 

 

 

§ 2 

 

Ogólne warunki umowy, instytucje oraz dokumenty, o których mowa w niniejszej umowie są 

rozumiane zgodnie z postanowieniami Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2009-2013 oraz Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach 

Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. 

 

§ 3 

Obowiązki i uprawnienia Partnerów 

1. Na mocy niniejszej umowy Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji i 

osiąganiu celów Zadania, w szczególności ................................................................................ . 

2. Obowiązki Partnerów: 

 1) obowiązki Partnera Wiodącego  – .......................................................................................... 

Ze strony ....................................... osobą odpowiedzialną za Zadanie jest 

...............................................; 

2) obowiązki ....................................... – ................................................................................ 
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Ze strony .......................................................... osobą odpowiedzialną za Zadanie jest 

...........................................................; 

3) obowiązki ........................................ – .................................................................................... 

Ze strony........................................................... osobą odpowiedzialną za Zadanie jest 

........................................................... . 

3. W ramach realizacji Zadania, Partnerzy są zobowiązani do:  

1) realizowania Zadania, zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach 

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. 

2) zapewnienia promocji Zadania, zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w 

ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r., przy czym 

Partner Wiodący dokona wszelkich starań aby informować Partnerów o obowiązkach 

wynikających z tego dokumentu i zmianach w tym zakresie. 

3) przedstawienia na pisemne wezwanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informacji i 

wyjaśnień związanych z realizacją Zadania. 

 

 

§ 3 

Sprawozdawczość 

Partnerzy zobowiązani są do przekazywania Partnerowi Wiodącemu informacji na temat 

realizacji Zadania niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z realizacji zadania, o których 

mowa w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. 

 

§ 4 

Monitoring  i kontrola  

1. Partner Wiodący zobowiązują się na bieŜąco monitorować prawidłowość realizacji 

Zadania.  
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2. W sytuacji przeprowadzania przez MPiPS monitoringu lub kontroli strony umoŜliwi ą 

bezzwłocznie pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów,  

związanych z realizacją Zadania 

 

§ 5 

Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 

§ 6 

Rozwiązywanie sporów 

Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z 

realizacją niniejszej umowy.  

 

§ 7 

Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa moŜe zostać rozwiązana przed jej zakończeniem w przypadku rozwiązania lub 

wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie realizacji Zadania między Partnerem Wiodącym a 

MPiPS. 

2. Partnerzy nie mogą przenosić na inne podmioty praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, chyba, ze wyrazi na to zgodę MPiPS. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa wchodzi w Ŝycie w dniu podpisania.  

2. Niniejsza umowa pozostaje w mocy do dnia upływu okres obowiązywania Umowy o 

dofinansowanie realizacji Zadania między Partnerem Wiodącym a MPiPS. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

innych właściwych przepisów prawa krajowego. 

4. Umowa została sporządzona w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej 

ze Stron.  

 

 

 

Podpisy: 
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2.15.3. ZAŁ ĄCZNIK  3   

 

Instrukcja wypełniania wniosku w GENERATORZE W NIOSKÓW 

APLIKACYJNYCH PO FIO 

 

Generator wniosków aplikacyjnych PO FIO 

 

I. Uwagi ogólne – uruchomienie generatora, strona główna, podstawowe 

opcje i przyciski 

1) Generator moŜna uruchomić w kaŜdej przeglądarce internetowej (np. Internet Explorer, 

Firefox itp.). 

2) Wniosek w generatorze moŜna wypełnić jedynie w okresie naboru wniosków określonym 

w ogłoszeniu. W innych terminach wypełnianie wniosku oraz jego edycja nie będą 

moŜliwe. 

3) Wniosek moŜe być wypełniany jedynie w trybie on-line (czyli na komputerze z dostępem 

do sieci internetowej). Nie ma moŜliwości wypełnienia wniosku w trybie off-line (czyli 

wypełnienia wniosku na komputerze bez dostępu do Internetu i późniejsze 

„zaimportowanie” wniosku na komputerze podłączonym do sieci). Wnioskodawca moŜe 

jednakŜe pobrać wersję wniosku w pliku *.rtf, wypełnić ją na komputerze bez dostępu do 

Internetu, a następnie przekopiować treść z poszczególnych pól opisowych do generatora. 

Zaleca się jednakŜe wypełnianie wniosku od razu w trybie on-line. 

4) Wejście do generatora moŜliwe jest poprzez kliknięcie w odpowiedni link na stronie 

www.pozytek.gov.pl (następuje wówczas automatyczne przeniesienie Internauty do 

strony głównej generatora wniosków). 

5) Do prawidłowego uruchomienia generatora na komputerze uŜytkownika musi być 

uruchomiona obsługa skryptów Java. Jeśli po wejściu na stronę główną generatora pojawi 

się komunikat „Uwaga! Do poprawnego zło Ŝenia wniosku wymagane jest wł ączenie w 

przegl ądarce obsługi skryptów javascript!” naleŜy uruchomić obsługę skryptów Java.  
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W przeglądarce Internet Explorer naleŜy wejść w menu Narzędzia --> Opcje internetowe i 

wybrać zakładkę Zabezpieczenia. Następnie przycisk „Poziom niestandardowy”. W 

okienku, które się pojawi naleŜy zaznaczyć opcję „Wł ącz” przy punkcie Obsługa 

skryptów Wykonywanie aktywnych skryptów. Następnie potwierdzić zmiany i ponownie 

wejść na stronę generatora. Dla innych przeglądarek naleŜy zapoznać się z instrukcją 

obsługi danej przeglądarki. 

6) Wskazanym jest częste zapisywanie wniosku w trakcie jego wypełniania. Po kliknięciu 

przycisku ZAPISZ TYMCZASOWO, dostępnego na kaŜdym kroku wypełniania wniosku, 

Wnioskodawca otrzymuje wygenerowane hasło, które bezwzględnie naleŜy zapisać i 

zachować. Za pomocą hasła Wnioskodawca będzie mógł dostać się do wcześniej 

wypełnianego wniosku. 

7) Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie jednego z pól niezbędnych do dalszej 

pracy z generatorem spowoduje podświetlenie danego pytania na czerwono i wyświetlenie 

informacji o błędzie. NaleŜy wówczas wypełnić prawidłowo dane pytanie, co umoŜliwi 

dalszą pracę. 

8) Wypełnianie wniosku zostało podzielone na trzy kroki.  

a. Krok 1 – pola początkowe oraz pytania od I.1 do I.16. Prawidłowe wypełnienie 

wszystkich (z wyjątkiem pytania I.12) pytań w tym kroku jest konieczne aby 

przejść do kroku 2 (poprzez kliknięcie przycisku DALEJ KROK 2). 

b. Krok 2 – pytania od II.1 do II.10/II.1125. Wnioskodawca moŜe pominąć ten 

krok i przejść od razu do kroku 3 (poprzez kliknięcie przycisku DALEJ KROK 

3), konieczne jest jedynie wypełnienie pytania II.9. NaleŜy jednakŜe pamiętać 

o późniejszym powrocie do kroku 2 i wypełnieniu wszystkich pytań od II.1 do 

II.10/II.11. W momencie złoŜenia wniosku (tj. po kliknięciu przycisku ZŁÓś 

WNIOSEK w kroku 3) generator sprawdza, czy wszystkie pola w kroku 2 

zostały wypełnione i jeśli tak się nie stało, uniemoŜliwi złoŜenie wniosku.  

c. Krok 3 – pytania od III. do V.6 oraz pola końcowe. W kroku 3 moŜliwe jest 

zweryfikowanie prawidłowości jego wypełnienia (poprzez kliknięcie przycisku 

                                                 
25 W zaleŜności od wybranego Priorytetu, ta część wniosku liczy 10 lub 11 pytań. 
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SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ DANYCH) oraz złoŜenia wniosku (wysłania) do 

Instytucji WdraŜającej (poprzez kliknięcie przycisku ZŁÓś WNIOSEK). 

9) Na stronie głównej dostępne są następujące opcje: 

 

 

 

• Strona główna – kliknięcie umoŜliwia powrót do strony głównej generatora z kaŜdego 

etapu wypełniania wniosku. 

• Zasady – kliknięcie umoŜliwia pobranie dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania 

dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r.”. 

• Instrukcja – kliknięcie umoŜliwia pobranie niniejszej instrukcji. 

• Kontakt – kliknięcie umoŜliwia przejście do podstrony, na której znajdują się dane 

teleadresowe Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji WdraŜającej PO FIO 2010. 

• Wniosek – kliknięcie umoŜliwia przejście do podstrony z wnioskiem PO FIO 2010. 

WyŜej wymienione opcje dostępne są na kaŜdym kroku wypełniania wniosku. 

• Wypełnij wniosek – kliknięcie umoŜliwia przejście do podstrony na której moŜna 

wypełnić wniosek on-line. 

• Kontynuuj wypełnianie wcześniej zapisanego wniosku – kliknięcie umoŜliwia powrót do 

wypełnianego wcześniej wniosku, gdy z jakiegoś powodu wnioskodawca przerwał 

wcześniej jego wypełnianie – Wnioskodawca zostanie poproszony o podanie hasła. Opcja 

ta działa jedynie, gdy wnioskodawca zapisał wcześniej wniosek.  
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10) W kaŜdej chwili Wnioskodawca ma moŜliwość wydrukowania wypełnianego wniosku. W 

takim przypadku naleŜy tymczasowo zapisać wniosek, a następnie kliknąć przycisk 

WYDRUK ROBOCZY – pojawi się kolejne okno umoŜliwiające wydrukowanie wniosku 

(bądź zapisanie go w formacie tekstowym). 

11) W kroku 2 istnieje moŜliwość przejścia do kroku 3 lub powrotu do kroku 1. W tym celu 

naleŜy kliknąć przycisk DALEJ KROK 3 lub przycisk POWRÓT DO KROKU 1. 

12) W kroku 3 istnieje moŜliwość powrotu do kroku 1 lub powrotu do kroku 2. W tym celu 

naleŜy kliknąć przycisk POWRÓT DO KROKU 1 lub przycisk POWRÓT DO KROKU 2. 

 

UWAGA!  Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi krokami jest moŜliwe jedynie 

poprzez przyciski DALEJ KROK… lub POWRÓT DO KROKU… Dotychczas wpisane 

dane zostają wówczas zapamiętane. UŜycie innych sposobów do powrotu na poprzednią 

stronę lub przejścia na stronę następną (np. poprzez uŜycie przycisku „Wstecz” lub 

„Dalej” w przeglądarce internetowej) spowoduje utratę wpisanych danych!!! 

 

 

II.  Wypełnienie danych w kroku 1. 

 

PoniŜej przedstawiono wygląd wniosku w Generatorze Wniosków PO FIO. 
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PoniŜej przedstawiono sposób wypełnienia danych w kroku 1.  
 

1) Pole Tytuł zadania  

W tym polu Wnioskodawca wpisuje tytuł zadania rozumiany jako tytuł projektu, ustalony, 

czyli nadany przez Wnioskodawcę (nie naleŜy wpisywać nazw obszarów wsparcia 

wymienionych w Rozdziale 1.3 niniejszego dokumentu, a jedynie właściwy tylko temu 

projektowi tytuł). 

2) Pole Priorytet  

W polu Priorytet naleŜy wybrać z rozwijanej listy nazwę jednego Priorytetu, w ramach 

którego będzie realizowane zadanie.  

Priorytety zostały wymienione w Rozdziale 1.3 niniejszego dokumentu oraz w 

dokumencie „Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-

2013”. 

3) Pole Obszar wsparcia 

W polu Obszar wsparcia naleŜy wybrać z rozwijanej listy numer jednego, odpowiedniego 

dla wybranego Priorytetu, wiodącego obszaru wsparcia, w ramach którego będzie 

realizowane zadanie26. Obszary wsparcia zostały wymienione w Rozdziale 1.3 niniejszego 

dokumentu oraz w dokumencie „Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

na lata 2009-2013”. 

4) Pole w okresie 

NaleŜy wybrać z rozwijanej listy datę rozpoczęcia i zakończenia zadania w układzie:  

OD: rok-miesiąc-dzień DO: rok-miesiąc-dzień. 

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 czerwca 2010 r., najpóźniejszy 

termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2011 r. 

5) Pytanie I.1. Pełna nazwa Wnioskodawcy 

NaleŜy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy. 

6) Pytanie I.2. Forma prawna 

                                                 
26 Wnioskodawca moŜe realizować projekt w kilku obszarach wsparcia, jednak we wniosku naleŜy wskazać 
tylko jeden obszar wsparcia, który jest obszarem podstawowym, czyli wiodącym. 
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W polu wyboru naleŜy wybrać z rozwijanej listy formę prawną, w ramach której działa 

podmiot składający wniosek. W przypadku, gdy forma prawna jest inna, niŜ wymienione 

w polu wyboru, naleŜy wybrać opcję „Inny podmiot” i poniŜej, w pole Jaki?, wpisać jego 

formę prawną. 

 Przykład: 

Inny podmiot 

 Jaki? 

Izba Gospodarcza 

 

7) Pytanie I.3. Rejestr organizacji  

Z rozwijanej listy naleŜy wybrać, czy podmiot został zarejestrowany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym (KRS), czy w innym rejestrze.  

Jeśli podmiot został zarejestrowany w KRS naleŜy w polu Numer Krajowego Rejestru 

Sądowego wpisać numer KRS (z zerami). 

Jeśli podmiot został zarejestrowany w innym rejestrze naleŜy w polu Nazwa rejestru 

wpisać jego nazwę, a następnie w polu Numer w rejestrze wpisać odpowiedni numer. 

 Przykład: 

Inny rejestr 

 

Nazwa rejestru: 

Ewidencja Starosty XYZ 

Numer w rejestrze: 

21 

 

8) Pytanie I.4. Data wpisu, rejestracji lub utworzenia 

NaleŜy wpisać datę wpisu, rejestracji lub utworzenia organizacji w układzie rok-miesiąc-

dzień. 
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Datę moŜna wybrać z kalendarza klikając ikonę   , lub wpisać w pole ręcznie uŜywając 

myślników pomiędzy rokiem, miesiącem i dniem (prawidłowy format daty to rok-

miesiąc-dzień, czyli RRRR-MM-DD np. 1970-07-01). 

Uwaga: data rejestracji, moŜe mieć wpływ na przyznanie punktów strategicznych (Patrz 

Rozdział 2.1.2 Kryteria wyboru projektów). 

9) Pytanie I.5. Numer NIP 

NaleŜy wpisać numer NIP Wnioskodawcy składający się z 10 cyfr (bez myślników), np. 

5311452345. 

10) Pytanie I.6. Numer REGON 

NaleŜy wpisać numer REGON Wnioskodawcy. 

11) Pytanie I.7. Dokładny adres 

W pytaniu tym naleŜy podać dokładny adres siedziby Wnioskodawcy. NaleŜy wypełnić 

wszystkie pola, zwracając szczególną uwagę na poprawność danych. Adres podany w 

tych polach zostanie wpisany do umowy w przypadku dofinansowania zadania. Kod 

pocztowy naleŜy wpisać w układzie 00-000. Województwo i powiat naleŜy wybrać z 

rozwijanej listy.  

12) Pytanie I.8. Wielkość miejscowości / gminy 

W obu punktach naleŜy zaznaczyć odpowiednią opcję w polu wyboru (Wieś lub Miasto 

oraz poniŜej 100 tys. mieszkańców lub powyŜej 100 tys. mieszkańców).  

Uwaga: liczba mieszkańców gminy, w której siedzibę ma organizacja, moŜe mieć wpływ 

na przyznanie punktów strategicznych (Patrz Rozdział 2.1.2 Kryteria wyboru projektów). 

13) Pytanie I.9. Dane teleadresowe 

W poszczególnych punktach naleŜy wpisać odpowiednie dane. Istnieje moŜliwość 

podania więcej niŜ jednego telefonu, faxu, adresu e-mail i strony www. NaleŜy wówczas 

kliknąć opcję dodaj kolejną pozycję. MoŜna równieŜ usunąć ostatnio wpisaną pozycję 

uŜywając opcji usuń ostatnią. 
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Ze względu na fakt, iŜ znaczna część korespondencji pomiędzy Wnioskodawcą a 

Instytucją WdraŜającą / Zarządzającą odbywa się drogą elektroniczną, szczególnie istotne 

jest poprawne wpisanie aktualnego adresu e-mail. 

14) Pytanie I.10. Nazwa banku / Numer rachunku bankowego 

W polu dotyczącym numeru rachunku bankowego, naleŜy wpisać 26 cyfr składających się 

na numer rachunku. Cyfry naleŜy wpisać jednym ciągiem, nie uŜywając spacji, 

myślników itp. Po wpisaniu całego numeru naleŜy go dokładnie sprawdzić, gdyŜ w 

przypadku dofinansowania projektu, na rachunek podany w tym punkcie zostaną 

przekazane środki z dotacji. 

15) Pytanie I.11. Imiona i nazwiska oraz funkcje osób upowaŜnionych do podpisywania 

umowy o wykonanie zadania publicznego 

W odpowiednie pola naleŜy wpisać dane osób (wraz z podaniem funkcji jaką pełnią w 

organizacji), które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są 

upowaŜnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy.  

Istnieje moŜliwość wpisania więcej niŜ jednej osoby. NaleŜy wówczas kliknąć opcję 

dodaj kolejną osobę. MoŜna równieŜ usunąć ostatnio wpisaną pozycję uŜywając opcji 

usuń ostatnią. 

16) Pytanie I.12. Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej 

zadanie publiczne, o którym mowa we wniosku 

Punkt ten naleŜy wypełnić, jeŜeli projekt wykonuje placówka lub jednostka 

organizacyjna. NaleŜy wówczas równieŜ krótko opisać tę placówkę/jednostkę 

organizacyjną. W innym przypadku naleŜy pozostawić ten punkt niewypełniony. 

17) Pytanie I.13. Osoba upowaŜniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących 

wniosku 

NaleŜy wpisać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy (komórkowy) osoby, która jest 

upowaŜniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (najczęściej 

koordynator projektu). 
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Istnieje moŜliwość wpisania więcej niŜ jednej osoby. NaleŜy wówczas kliknąć opcję 

dodaj kolejną osobę. MoŜna równieŜ usunąć ostatnio wpisaną pozycję uŜywając opcji 

usuń ostatnią. 

18) Pytanie I.14. Przedmiot działalności statutowej 

Po zaznaczeniu odpowiedniego przedmiotu działalności statutowej rozwinie się pole 

opisowe. 

W podpunktach naleŜy opisać przedmiot nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności poŜytku 

publicznego. Podział powinien wynikać ze statutu lub innego aktu wewnętrznego, albo 

powinien być określony w polityce rachunkowej organizacji. Opisanie działalności 

odpłatnej, jest istotne szczególnie w przypadku, gdy Wnioskodawca deklaruje pobieranie 

opłat od adresatów zadania. 

19) Pytanie I.15. Przedmiot działalności gospodarczej  

Jeśli Wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców naleŜy zaznaczyć opcję 

NIE i przejść do pytania I.16.  

Jeśli Wnioskodawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców naleŜy zaznaczyć opcję 

TAK – rozwiną się wówczas cztery dodatkowe pola a, b, c, i d, które naleŜy odpowiednio 

wypełnić. 

Wyjaśnienie, dotyczące pomocy publicznej, znajduje się w Rozdziale 2.10 Pomoc 

publiczna. 

20) Pytanie I.16. Zestawienie przychodów i kosztów (ogółem) za ostatni rok obrotowy 

W polach naleŜy wpisać ogólne zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok 

obrotowy. 

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez pojęcie rok obrotowy - 

rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy 

kalendarzowych, stosowany równieŜ do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego 

zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. JeŜeli 

jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to 

moŜna księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami 

rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku 
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obrotowego, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuŜszy niŜ 12 kolejnych 

miesięcy. 

W przypadku organizacji, które zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy powinny sporządzić 

sprawozdanie finansowe nie później niŜ w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, a nie 

sporządziły jeszcze sprawozdania za rok 2009 w zestawieniu naleŜy umieścić dane ze 

sprawozdania za rok 2008. 

W przypadku nowych organizacji zarejestrowanej na początku 2010 roku lub w 

przypadku organizacji zarejestrowanej w drugiej połowie 2009 roku (o ile nie sporządziła 

oddzielnie sprawozdania za część roku 2009) organizacja taka ma obowiązek przedstawić 

sprawozdanie łączące okresy sprawozdawcze tj. część roku 2009 i cały 2010 dopiero w 

roku 2011. W takim przypadku Wnioskodawca nie wypełnia tabeli, a jedynie zaznacza 

oświadczenie, które znajduje się pod tabelą. 

 

� Wypełnienie kroku 1 jest obowiązkowe – generator nie pozwoli na przejście do kroku 

2 jeśli nie zostaną wypełnione poprawnie wszystkie pola (z wyjątkiem pytania I.12). 

� Po wypełnieniu kroku 1 wskazane jest zapisanie wniosku (poprzez naciśnięcie 

przycisku ZAPISZ TYMCZASOWO).  

Pojawi się wówczas komunikat (hasło zostało podane przykładowo): 

 

Wniosek został tymczasowo zapisany w bazie. Twój ko d dost ępu do pó źniejszej edycji wniosku to:  

Wo24ikm8  
Zapisz go koniecznie!!! 

 

� Hasło naleŜy zapisać i zachować. 

� Aby przejść do kroku 2 naleŜy nacisnąć przycisk DALEJ KROK 2. Generator 

zweryfikuje wówczas poprawność wypełnionych danych i wskaŜe ewentualne błędy, 

które naleŜy poprawić. 

� Po zapisaniu wniosku (i hasła) moŜna opuścić generator i wrócić do wypełniania 

wniosku w innym czasie.  

 

 

 



  

 99 

III.  Wypełnienie danych w kroku 2. 

PoniŜej przedstawiono wygląd wniosku w Generatorze Wniosków PO FIO. 
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PoniŜej przedstawiono sposób wypełnienia danych w kroku 2.  
 

1) Pytanie II.1. Krótka charakterystyka zadania  

W tym pytaniu naleŜy krótko scharakteryzować projekt – czego dotyczy, jaki jest jego 

główny cel, do rozwiązania jakiego problemu się przyczyni itp. Powinno być to zwięzłe 

streszczenie projektu. 

2) Pytanie II.2. Miejsce wykonywania zadania  

W tym pytaniu naleŜy krótko scharakteryzować miejsce wykonywania projektu – miasto, 

województwo, region, obszar geograficzny. 

3) Pytanie II.3. Opis problemu, na który odpowiada zadanie wraz z podaniem celu 

zadania i opis grupy docelowej  

W tym pytaniu naleŜy opisać problem, na który zadanie odpowiada, jego skalę na 

obszarze realizacji zadania, podać cel zadania i opisać grupę docelową.  

4) Pytanie II.4. Uzasadnienie spełniania przez projekt kryteriów horyzontalnych PO 

FIO (innowacyjności, partnerstwa, zrównowaŜonego rozwoju i równych szans) oraz 

kwestii horyzontalnych wskazanych dla Priorytetu 

W tym pytaniu naleŜy opisać, w jakim stopniu zadanie spełnia kryteria horyzontalne PO 

FIO, tj. innowacyjność, partnerstwo, zrównowaŜony rozwój i zasadę równych szans. 

Ponadto, naleŜy opisać w jakim stopniu projekt uwzględnia kwestie horyzontalne 

wskazane dla Priorytetu, w ramach którego jest realizowany. 

Kryteria horyzontalne są identyczne dla wszystkich Priorytetów. 

Kwestie horyzontalne są przypisane poszczególnym Priorytetom i zostają wyświetlone dla 

Priorytetu, który wnioskodawca wskazał w kroku 1. 

5) Pytanie II.5. Szczegółowy opis zadania - spójny z kosztorysem 

W tym pytaniu naleŜy szczegółowo opisać projekt, w tym działania, które będą 

wykonywane w trakcie realizacji projektu. Działania te muszą odpowiadać tym, które 

określone zostaną w kosztorysie, czyli muszą być z nimi spójne. 

 



  

 102 

6) Pytanie II.6. Harmonogram planowanych działań  

W tym pytaniu naleŜy przedstawić rozplanowanie projektu w czasie, skupiając się na 

zaplanowanych działaniach (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia), wraz z 

liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania. NaleŜy uŜyć 

miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, 

miesięcznie, liczba adresatów. Działania wpisane w harmonogram muszą odpowiadać 

tym, które zostały określone w kosztorysie, czyli muszą być z nimi spójne. 

Uwaga! Dopuszcza się w harmonogramie zaokrąglanie terminów do poszczególnych 

tygodni danego miesiąca (nie ma konieczności podawania dokładnych – co do dnia – 

terminów realizacji danego działania). 

7) Pytanie II.7. Zakładane rezultaty realizacji zadania 

W tym pytaniu naleŜy opisać zakładane rezultaty realizacji zadania. NaleŜy określić, czy 

rezultaty realizacji zadania będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania zmieni 

sytuację adresatów, przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub/i złagodzi 

jego negatywne skutki. Wypełniając to pytanie naleŜy mieć na uwadze, Ŝe musi być ono 

spójne z pytaniem II.8. "Wskaźniki planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji 

projektu, zgodne ze wskaźnikami realizacji celów PO FIO". 

8) Pytanie II.8. Wskaźniki planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, 

zgodne ze wskaźnikami realizacji celów PO FIO 

W tym pytaniu naleŜy wpisać dane odpowiednie dla wskaźnika/wskaźników 

przypisanego/ przypisanych do danego Priorytetu PO FIO. W trakcie wypełniania 

wniosku wyświetlą się wskaźniki odpowiadające wybranemu w trakcie wypełniania kroku 

1 Priorytetowi. Wypełniając to pytanie naleŜy mieć na uwadze, Ŝe dane muszą być spójne 

z danymi wpisanymi w pytaniu II.7 wniosku „Zakładane rezultaty realizacji zadania”. 

9) Pytanie II.9 Uzasadnienie promocyjnego charakteru projektu: Czy projekt ma 

charakter promocyjny? 

W tym pytaniu naleŜy zaznaczyć opcję TAK, jeśli projekt ma charakter promocyjny, lub 

NIE, jeśli nie posiada takiego charakteru. W przypadku wybrania opcji TAK naleŜy 

uzasadnić, dlaczego według Wnioskodawcy projekt ma charakter promocyjny. 
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Uwaga! Zaznaczenie opcji TAK lub NIE ma wpływ na wyłączenie (TAK) lub włączenie 

(NIE) limitów procentowych w kategorii 8 kosztorysu Wydatki związane z działaniami 

promocyjnymi projektu – patrz Rozdział 2.2.1 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW.  

10) Pytanie II.10. Uzasadnienie spełniania przez projekt I kryterium strategicznego 

Projekt ukierunkowany na rozwój wolontariatu: Czy projekt jest ukierunkowany na 

rozwój wolontariatu? 

W tym pytaniu naleŜy zaznaczyć opcję TAK, jeśli projekt jest ukierunkowany na rozwój 

wolontariatu (czyli, czy spełnia I kryterium strategiczne), lub NIE, jeśli nie posiada takiej 

cechy. W przypadku wybrania opcji TAK naleŜy uzasadnić, dlaczego według 

Wnioskodawcy projekt spełnia I kryterium strategiczne – patrz Rozdział 2.1.2 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. 

11) Pytanie II.11. Uzasadnienie spełniania przez projekt III kryterium strategicznego w 

Priorytecie III Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieŜy do 18 roku Ŝycia lub 

osób po 60 roku Ŝycia: Czy projekt jest adresowany jest do dzieci i młodzieŜy do 18 

roku Ŝycia lub osób po 60 roku Ŝycia? 

Pytanie II.11 wypełniają jedynie Wnioskodawcy, którzy zadeklarowali realizację projektu 

w Priorytecie III. 

W tym pytaniu naleŜy zaznaczyć opcję TAK, jeśli projekt jest adresowany jest do dzieci i 

młodzieŜy do 18 roku Ŝycia lub osób po 60 roku Ŝycia (czyli, czy spełnia III kryterium 

strategiczne w Priorytecie III), lub NIE, jeśli nie posiada takiej cechy. W przypadku 

wybrania opcji TAK naleŜy uzasadnić, dlaczego według Wnioskodawcy projekt jest 

adresowany jest do dzieci i młodzieŜy do 18 roku Ŝycia lub osób po 60 roku Ŝycia – patrz 

Rozdział 2.1.2 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. 
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� Po wypełnieniu kroku 2 wskazane jest zapisanie wniosku (poprzez naciśnięcie 

przycisku ZAPISZ TYMCZASOWO).  

Pojawi się wówczas komunikat (hasło zostało podane przykładowo): 

 

Wniosek został tymczasowo zapisany w bazie. Twój ko d dost ępu do pó źniejszej edycji wniosku to:  

Wo24ikm8  
Zapisz go koniecznie!!! 

 

� Hasło naleŜy zapisać i zachować. Jeśli Wnioskodawca wcześniej zapisywał wniosek, 

hasło będzie identyczne jak to, które zostało wygenerowane przy pierwszym 

zapisaniu. 

� Aby przejść do kroku 3 naleŜy nacisnąć przycisk DALEJ KROK 3.  

� W trakcie przejścia z kroku 2 do kroku 3 generator nie weryfikuje poprawności 

wypełnionych danych (z wyjątkiem pytania II.9) – weryfikacja kroku 2 odbywa się 

dopiero na etapie składania wniosku. 

� Po zapisaniu wniosku (i hasła) moŜna opuścić generator i wrócić do wypełniania 

wniosku w innym czasie.  

� Z kroku 2 moŜna równieŜ powrócić do kroku 1 – w takim przypadku naleŜy nacisnąć 

przycisk POWRÓT DO KROKU 1. 

� Wnioskodawca moŜe pominąć wypełnianie kroku 2 i po wypełnieniu kroku 1 przejść 

bezpośrednio do kroku 3. W kroku 2 wymagane będzie wówczas wypełnienie jedynie 

pytania II.9. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe przy składaniu wniosku generator 

zweryfikuje, czy wszystkie pola z kroku 2 zostały wypełnione. 
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IV.  Wypełnienie danych w kroku 3. 

PoniŜej przedstawiono wygląd wniosku w Generatorze Wniosków PO FIO. 
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PoniŜej przedstawiono sposób wypełnienia danych w kroku 3.  
 

1) Pytanie III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

� Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania to innymi słowy kosztorys 

projektu, w którym naleŜy wypełnić wszystkie pola związane z finansowaniem 

poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu. 

� Dane w kosztorysie naleŜy wpisywać adekwatnie do opisanych kolumn. 

� W polach liczbowych naleŜy wpisywać tylko liczby, bez dodatkowych znaków np. zł, 

PLN itp. (np. w kolumnie koszt jednostkowy, chcąc wpisać tysiąc złotych naleŜy 

wpisać „1000” a nie „1000 zł”). 

� W liczbach naleŜy stosować notację matematyczną tj. nie rozdzielać liczb 

dodatkowymi spacjami lub znakami, np. sto tysięcy naleŜy zapisać jako 100000, a nie 

100 000. 

� Wnioskodawca moŜe wpisać dane w następujące kolumny: 2, 3, 4, 5, 9 i 10. Kolumny 

6, 7 i 8 są wyliczane automatycznie. 
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� Aby dodać kolejną pozycję naleŜy kliknąć opcję dodaj kolejną pozycję. MoŜna 

równieŜ usunąć ostatnio wpisaną pozycję uŜywając opcji usuń ostatnią. 

� Nie ma moŜliwości usuwania pozycji ze środka danej kategorii – moŜna usunąć tylko 

ostatnią wpisaną pozycję. 

� Generator automatycznie sumuje i mnoŜy odpowiednie kolumny i pozycje. 

� Generator weryfikuje następujące dane: 

o minimalną i maksymalną kwotę dotacji, 

o wysokość wkładu własnego w całym projekcie, 

o limity procentowe w poszczególnych kategoriach. 

� W przypadku projektu dwuletniego Wnioskodawca wypełnia dwa kosztorysy – na 

2010 i 2011 r. Kosztorys łączny jest tworzony automatycznie na podstawie danych 

wpisanych do dwóch poprzednich kosztorysów.  

� Pod kosztorysem na 2010 r. i 2011 r. moŜna wpisać uwagi mogące mieć znaczenie 

przy ocenie wykonywanej przez eksperta. 

 

Przykładowe prawidłowe wypełnienie pozycji w kategorii I Koszty osobowe administracji 

i obsługi projektu: 

Lp. 

Rodzaj kosztów 
(koszty 

merytoryczne i 
administracyjne 

związane z 
realizacją 

zadania) Podział 
wynikający z 

punktu II.4 i II.5 
wniosku 

Ilość 
jednostek 

Koszt 
jednostkowy 

Rodzaj 
miary 

Procentowy 
udział sumy 
kosztów z 

dotacji 
danej 

kategorii do 
wys. całej 

dotacji 
(pozycja w 
kolumnie 8 

do poz. 
.IX.8) 

Koszt 
całkowity(w 

PLN) 

Z tego z 
wnioskowanej 

dotacji (w 
PLN) 

Z tego 
finansowych 
ze środków 
własnych, 
środków z 

innych 
źródeł oraz 
wpłat i opłat 
adresatów 
(w PLN) 

Wycena 
środków 
własnych 

niefinansowych. 
Dotyczy 

wyłącznie 
projektów o 

wnioskowanej 
kwocie dotacji 
od 10 tys. PLN 
do 40 tys. PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I Koszty osobowe administracji i obsługi projektu  

Koordynator
 

6
 

1000
 

os/mc
   

6000
 

4000
 

2000
 

0
 

Księgow ość
 

6
 

700
 

os/mc
   

4200
 

3200
 

1000
 

0
 

dodaj kolejna pozycje / usuń ostatnią  
 

 

2) Pytanie IV.1. Tabela Planowane źródła finansowania 

W tabeli Planowane źródła finansowania naleŜy odpowiednio rozpisać wkład własny 

wnioskodawcy, pamiętając, aby suma wpisanych kwot w punktach b, c i d nie 
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przekroczyła łącznej kwoty wkładu własnego finansowego i/lub niefinansowego z pozycji 

IX OGÓŁEM wyliczonej w kosztorysie. 

3) Pytanie IV.2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach 

prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach 

środków własnych 

W tym pytaniu naleŜy wpisać informację o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, 

środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach 

środków własnych, przy czym w przypadku środków pozyskanych od organów 

administracji naleŜy wpisać nazwy poszczególnych organów i kwoty uzyskanych 

środków. 

4) Pytanie V.1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania, w tym organy 

administracji publicznej  

W tym pytaniu naleŜy zaznaczyć, czy projekt zakłada (opcja TAK), czy nie zakłada (opcja 

NIE) udział partnerów (formalnych lub nieformalnych) w realizacji zadania. 

W przypadku zaznaczenia opcji TAK, naleŜy wypełnić tabelę wpisując nazwę partnera, 

wybierając z rozwijanej listy formę partnerstwa (formalne, czy nieformalne) oraz opisując 

zakres zadań partnera w projekcie. 

Aby dodać kolejnego partnera naleŜy kliknąć opcję dodaj kolejnego partnera. MoŜna 

równieŜ usunąć ostatnio wpisanego partnera uŜywając opcji usuń ostatniego partnera. 

5) Pytanie V.2. Rzeczowe oraz osobowe środki własne w realizacji zadania z 

orientacyjną wyceną 

W tym pytaniu naleŜy opisać rzeczowe oraz osobowe środki własne w realizacji zadania z 

orientacyjną wyceną (np. lokal, sprzęt, materiały, wolontariuszy). Jeśli Wnioskodawca 

planuje udział wolontariuszy w realizacji zadania, naleŜy w tym punkcie zamieścić obok 

wyceny, równieŜ opis ich kwalifikacji.  

6) Pytanie V.3. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji 

zadania, informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji 

zadań 

W tym pytaniu naleŜy opisać zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy 

realizacji zadania, informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy 
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realizacji zadań, wraz z określeniem zadań jakie będą realizowały te osoby w ramach 

projektu. 

 

7) Pytanie V.4. Syntetyczny opis działalności Wnioskodawcy w 2009 r. 

W tym pytaniu naleŜy krótko i zwięźle opisać dokonania Wnioskodawcy w 2009 r. 

 

8) Pytanie V.5. Wybrane projekty i najwaŜniejsze doświadczenia w realizacji zadań 

podobnego rodzaju – w tym ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we 

współpracy (w tym na zlecenie) z administracją publiczną z okresu ostatnich 3 lat 

W tym pytaniu, w punkcie a) naleŜy opisać wybrane projekty, które zrealizował 

Wnioskodawca w ciągu trzech poprzednich lat (w tym rodzaj, skalę i wartość zadań 

podobnego rodzaju zrealizowanych w ciągu trzech ostatnich lat ze wskazaniem zadań 

realizowanych we współpracy lub na zlecenie administracji publicznej), zaś w punkcie b) 

inne doświadczenia podobnego rodzaju.  

9) Pytanie V.6. Informacja o tym, czy Wnioskodawca przewiduje korzystanie przy 

wykonaniu zadania z podwykonawców 

W tym pytaniu naleŜy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w 

jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania (jeśli Wnioskodawca przewiduje udział 

podwykonawców). Więcej informacji na temat podwykonawstwa znajduje się w 

Rozdziale 2.1 Zasady składania wniosku w części PODWYKONAWSTWO. 

10) Oświadczenia i podpisy. 

W punktach 2 i 3 oświadczenia naleŜy zaznaczyć odpowiednią opcję. 

W polu Osoba podpisująca wniosek, naleŜy wpisać osobę lub osoby upowaŜnione do 

składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. W wersji 

papierowej wniosku osoby te zobowiązane są do złoŜenia odręcznych podpisów.  

Istnieje moŜliwość wpisania więcej niŜ jednej osoby. NaleŜy wówczas kliknąć opcję 

dodaj kolejny podpis. MoŜna równieŜ usunąć ostatnio wpisaną pozycję uŜywając opcji 

usuń ostatni. 
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� Po wypełnieniu kroku 3 wniosku naleŜy kliknąć przycisk SPRAWDŹ 

POPRAWNOŚĆ DANYCH KROKU 3. Pozwoli to na zweryfikowanie danych 

wpisanych w kroku 3, w tym prawidłowości wypełnienia kosztorysu. 

� Po wypełnieniu kroku 3 wskazane jest zapisanie wniosku (poprzez naciśnięcie 

przycisku ZAPISZ TYMCZASOWO).  

Pojawi się wówczas komunikat (hasło zostało podane przykładowo): 

 

Wniosek został tymczasowo zapisany w bazie. Twój ko d dost ępu do pó źniejszej edycji wniosku to:  

Wo24ikm8  
Zapisz go koniecznie!!! 

 

� Hasło naleŜy zapisać i zachować. Jeśli Wnioskodawca wcześniej zapisywał wniosek, 

hasło będzie identyczne jak to, które zostało wygenerowane przy pierwszym 

zapisaniu. 

� Po zapisaniu wniosku (i hasła) moŜna opuścić generator i wrócić do wypełniania 

wniosku w innym czasie.  

� Z kroku 3 moŜna równieŜ powrócić do kroku 1 – w takim przypadku naleŜy nacisnąć 

przycisk POWRÓT DO KROKU 1. 

� Z kroku 3 moŜna równieŜ powrócić do kroku 2 – w takim przypadku naleŜy nacisnąć 

przycisk POWRÓT DO KROKU 2. 

� Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich trzech kroków wskazane jest wydrukowanie 

wniosku i zweryfikowanie wszystkich wpisanych danych. 

 

 

V. ZłoŜenie wniosku. 

 

� Jeśli wszystkie pola we wniosku zostały prawidłowo wypełnione, wniosek został 

sprawdzony przez Wnioskodawcę i jest on pewny, Ŝe nie będzie chciał w nim dokonać 

Ŝadnych poprawek, moŜna przystąpić do złoŜenia wniosku, czyli zapisania go w bazie 

Instytucji WdraŜającej. W tym celu naleŜy kliknąć przycisk ZŁÓś WNIOSEK. 

Pojawi się następujący komunikat: 
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Wersja ostateczna wniosku - rejestracja w bazie Ope ratora. 

 

Pamiętaj Ŝe: 

1. Po zło Ŝeniu wniosku nie b ędzie mo Ŝliwa ju Ŝ jego edycja a tylko wydruk.  

2. Wnioskodawca mo Ŝe złoŜyć tylko jeden wniosek i b ędzie to weryfikowane 

przez Instytucj ę WdraŜającą. 

Czy na pewno chcesz zło Ŝyć wniosek ? 

TAK, Skladam w niosek o dofinansow anie
 

 
 

NIE, chcę popraw ić dane
  

 

� Po kliknięciu opcji TAK, Składam wniosek o dofinansowanie wniosek zostanie 

automatycznie zapisany w bazie danych Instytucji WdraŜającej i pojawi się 

następujący przykładowy komunikat: 

 

Wniosek został zapisany w bazie danych. 

Numer zło Ŝonego wniosku: 17 

Aby doko ńczyć proces składania: 

wniosek musi by ć podpisany przez uprawnione osoby 

naleŜy go zło Ŝyć do Operatora w wersji wydrukowanej na adres : 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

Zespół Zadaniowy ds. PO FIO 

ul. Kopernika 36/40 

00-924 Warszawa 

do dnia 15 lutego 2010 r. 

z dopiskiem WNIOSEK PO FIO 2010 

DRUKUJ 

 

 

� UŜywając opcji drukuj naleŜy wydrukować wniosek i po podpisaniu go przez osoby 

uprawnione, wysłać na podany adres. 
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� Po złoŜeniu wniosku będzie moŜna go w kaŜdej chwili wydrukować klikając na 

stronie głównej generatora opcję Kontynuuj wypełnianie wcześniej zapisanego 

wniosku. Wówczas generator poprosi o podanie hasła i po pojawieniu się poniŜszego 

komunikatu będzie moŜna wydrukować wniosek: 

 

Podano bł ędny kod lub wniosek został ju Ŝ złoŜony. 

JeŜeli kod jest prawidłowy, mo Ŝesz wydrukowa ć ponownie zło Ŝony wniosek: drukuj  

 

 

� Po złoŜeniu wniosku w Instytucji WdraŜającej, w prawym górnym rogu na wniosku 

pojawia się Data złoŜenia (np. 2010-02-01 21:33:31) oraz suma kontrolna. Suma 

kontrolna to cyfra, która będzie weryfikowana po wpłynięciu wersji papierowej 

wniosku do Instytucji WdraŜającej. 

� Ponadto ponad nazwą Wnioskodawcy pojawia się numer wniosku nadany w bazie 

Instytucji WdraŜającej (nr FIO wniosku). Na ten numer moŜna powoływać się w 

kontaktach z Instytucją WdraŜającą. 

� Po złoŜeniu wniosku i zapisaniu go w bazie Instytucji WdraŜającej, 

Wnioskodawca nie będzie miał moŜliwości złoŜenia kolejnego wniosku. Kolejne 

wnioski złoŜone przez tego samego Wnioskodawcę zostaną odrzucone bez 

rozpatrzenia! 

� KaŜdy wnioskodawca, który wypełni i złoŜy wniosek w generatorze on-line, otrzyma 

na adres e-mail, który podał we wniosku, informację zawierającą potwierdzenie jego 

rejestracji. W przypadku nie otrzymania takiej informacji w ciągu 5 dni od dnia 

wysłania wniosku, naleŜy pilnie skontaktować się w tej sprawie z Instytucją 

WdraŜającą, gdyŜ moŜe zajść sytuacja, iŜ wniosek z bliŜej nieokreślonych powodów 

nie został zapisany w bazie Instytucji WdraŜającej. 

 

 

 

 
 


