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Wst�p  

 
Niniejszy podr�cznik przeznaczony jest dla potencjalnych beneficjentów Programu S�siedztwa Polska-

Białoru�-Ukraina Interreg III A/TACIS CBC.   

Składa si� on z dwóch działów. Pierwsza cz��� dotyczy Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A oraz 

Pomocy Technicznej dla Wspólnoty Pa�stw Niepodległych – komponent Współpraca Przygraniczna (TACIS 

CBC). W tym dziale wnioskodawca ma mo�liwo�� zapozna� si� z podstawowymi informacjami na temat 

Programu S�siedztwa Polska-Białoru�-Ukraina. 

W cz��ci drugiej zostanie omówiona zasada budowy przedsi�wzi�cia (projektu), współfinansowanego 

ze �rodków Interreg III A i TACIS CBC, a w szczególno�ci logika projektu, zasady konstruowania tak zwanych 

produktów, celów przedsi�wzi�cia i po��danych oddziaływa� na otoczenie, sposoby konstruowania bud�etu, 

sposoby oceny post�pów we wdra�aniu projektu i jego efektywno�ci, a tak�e wskazówki co do metody 

formułowania jednego z podstawowych zał�czników do aplikacji, to jest studium wykonalno�ci.  

Do podr�cznika wnioskodawcy zostały doł�czone dwa  autonomiczne dokumenty.  

Pierwszy z nich stanowi praktyczny przewodnik po aplikacji. Dział ten ma na celu wyja�nienie 

wszystkich ewentualnych w�tpliwo�ci w procesie wypełniania wniosku.  

W drugim zostan� omówione procedury realizacji projektu, jego monitorowania, sprawozdawczo�ci, od 

momentu akceptacji wniosku przez Komitet Steruj�cy i wybór projektu do realizacji.  

Wspólny Sekretariat Techniczny zaleca potencjalnym wnioskodawcom, zainteresowanym korzystaniem 

z funduszu Programu zapoznanie si� z Programem Operacyjnym, jego uzupełnieniem oraz wnikliwe 

zaznajomienie si� z niniejszym podr�cznikiem oraz aneksami.  Zespół autorów wyra�a przy tym nadziej�, i� 

podr�cznik oka�e si� przydatny dla instytucji aplikuj�cych w skutecznym ubieganiu si� o fundusze Unii 

Europejskiej i w konsekwencji prawidłowej realizacji działa�, maj�cych na celu rozwój współpracy przy granicy 

Polski, Białorusi i Ukrainy.  

Podr�cznik powstał przy współpracy Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Instytucji 

Zarz�dzaj�cej Programem, to jest Departamentem Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego 

Ministerstwa Gospodarki i Pracy, a w szczególno�ci z Wydziałem Interreg oraz Wydziałem Rozwoju 

Regionalnego w Białymstoku.��
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I.1 Wprowadzenie 
 
I.1.1 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG  

INTERREG jest jedn� z czterech tak zwanych Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej, które 

funkcjonuj� w obecnym okresie bud�etowym Unii Europejskiej (2000-2006). INTERREG jest finansowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jest to jeden z funduszy strukturalnych powołanych, 

zgodnie z tytułem XVII (art. 158-162) Traktatu ustanawiaj�cego Wspólnot� Europejsk�, do wzmocnienia 

spójno�ci społecznej i gospodarczej obszaru wewn�trz Wspólnoty.  

Inicjatywy Wspólnotowe s� specyficznym instrumentem polityki strukturalnej. Maj� one zazwyczaj cele 

okre�lone w�ziej ni� zasadnicza cz��� polityki strukturalnej, realizowanej dla osi�gni�cia trzech zasadniczych  

Celów (tak zwany mainstream).  

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG słu�y przede wszystkim realizacji zasady, i� granice pa�stwowe 

nie powinny by� przeszkod� dla równomiernego rozwoju oraz integracji obszaru europejskiego.   

cINTERREG powstał w 1990 r. i jego pierwsza edycja trwała do 1993 r. Kolejna edycja zło�ona z 

dawnego INTERREG I oraz Inicjatywy Wspólnotowej REGEN, podzielona została na trzy komponenty (tak 

zwana IW INTERREG II A-C ) funkcjonował w latach 1994-1999, za� obecna generacja Inicjatywy oznaczona 

jest rzymsk� liczb� III . Obecnie funkcjonuj�cy komponent INTERREG III B zast�pił dawny INTERREG II C, 

który pierwotnie dotyczył przedsi�wzi�� z zakresu energetyki, turystyki i planowania przestrzennego. Nowym 

tematycznie komponentem stał si� INTERREG III C  

INTERREG umo�liwia wspieranie rozwoju regionów przez promocj� ró�nych form współpracy poprzez 

reazlizacj� współpracy transgranicznej (INTERREG III A), ponadnarodowej (INTERREG III B) i 

mi�dzyregionalnej (INTERREG III C). Szczególne znaczenie przywi�zuje si� do poprawy sytuacji regionów 

peryferyjnych i poło�onych na zewn�trznych granicach Unii Europejskiej.  

Uczestnictwo w programach Interreg III stwarza szans� na dofinansowanie ró�nego rodzaju zada� o 

znaczeniu ponadlokalnym, istotnych dla partnerów z ró�nych pa�stw. Umo�liwia wspólne rozwi�zywanie 

problemów, wymian� do�wiadcze� i dost�p do know-how partnerów. Programy realizowane w ramach 

komponentu A Inicjatywy Interreg III dotycz� współpracy transgranicznej obszarów poło�onych wzdłu� 

zewn�trznych i wewn�trznych granic Unii Europejskiej. Głównym celem tych programów jest:  
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współpraca pomi�dzy władzami lokalnymi i regionalnymi s�siaduj�cych ze sob� obszarów zmierzaj�ca 

do utworzenia transgranicznych centrów rozwoju społeczno-gospodarczego przez realizacj� wspólnych 

strategii na rzecz zrównowa�onego rozwoju terytorialnego 

 

 

I.1.2 Programy S�siedztwa  

Poszerzenie Unii Europejskiej o nowe dziesi�� krajów członkowskich spowodowało powi�kszenie si� 

liczby programów tej inicjatywy. Jednocze�nie spowodowało to konieczno�� ponownego zdefiniowania polityki 

Unii wobec swoich nowych s�siadów: Białorusi, Ukrainy, Bałkanów, które stanowi� ze wschodnimi obszarami 

Unii wspóln� przestrze�. Wyrazem nowego podej�cia  jest komunikat Komisji Europejskiej z 1 lipca 2003 r. 

Paving the way for a New Neighbourhood Instrument, w którym okre�la si� perspektywy współpracy 

terytorialnej z nowymi s�siadami, zarówno w tym okresie bud�etowym, jak i po roku 2006.  

W zwi�zku z tym  Unia Europejska postanowiła uruchomi� programy maj�ce na celu spójno�� obszarów 

przygranicznych Unii i nowych s�siadów na wschodzie oraz południu. Prgramy te nazwano Programami 

S�siedztwa.  Ze wzgl�du na to, i� �rodki EFRR ze wzgl�dów formalnych i proceduralnych przeznaczone s�  

wył�cznie dla krajów UE, wsparcie w ramach tych programów na obszarze krajów poza  Wspólnot� odbywa 

si� przy pomocy mi�dzy innymi funduszu TACIS (Technical Assistance for Commonwealth of the Independent 

States), przeznaczony w naszej cz��ci Europy dla Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.  

Fundusze te s� zarz�dzane odmiennie ni� fundusze strukturalne na terenie UE.  

Program S�siedztwa Polska-Białoru�-Ukraina jest jednym z siedmiu programów współpracy 

transgranicznej realizowanych z udziałem Polski. Drugim programem dwufunduszowym  realizowanym w 

Polsce jest Program S�siedztwa Litwa-Polska-Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki).  

 

I.1. Podstawowe informacje o Programie S�siedztwa INTERREG III A Polska-

Białoru�-Ukraina 
   I.1.1. Obszar wsparcia programu  

Do uzyskania wsparcia w ramach programu uprawnieni s� partnerzy pochodz�cy z obszarów 

poło�onych wzdłu� polsko-białorusko-ukrai�skiej granicy i okre�lonych na poziomie Jednostek Terytorialnych 

do Celów Statystycznych (ang. NUTS III.)  

Obszar wsparcia po stronie polskiej obejmuje osiem podregionów: białostocko-suwalski i łom�y�ski 

(województwo podlaskie); bialskopodlaski, chełmsko-zamojski i lubelski (województwo lubelskie); rzeszowsko-
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tarnobrzeski i kro�nie�sko-przemyski (województwo podkarpackie); ostroł�cko-siedlecki (województwo 

mazoweckie). Podregiony lubelski i rzeszowsko-tarnoberzeski zostały obj�te reguł� 20%, co oznacza, �e na 

tych obszarach nie mo�e by� wydatkowanych wi�cej ni� 20% �rodków programu. Po stronie białoruskiej 

obszarem wsparcia s� obj�te trzy obwody: Grodzie�ski, Brzeski, 7 zachodnich rejonów obwodu Mi�skiego, a 

po stronie ukrai�skiej obwody: Woły�ski, Lwowski i Zakarpacki.  

 
 

I.1.2. Główny cel Programu S�siedztwa INTERREG III A Polska-Białoru�-Ukraina; priorytety i 

działania 

Projekty współfinansowane w ramach programu musz� by� zgodne z okre�lonym w dokumencie 

programowym celem strategicznym. Głównym celem zdefiniowanym dla Programu S�siedztwa Polska-

Białoru�-Ukraina jest: 

  

podniesienie poziomu �ycia i społeczno-gospodarczej integracji regionów s�siaduj�cych 
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Dla Programu S�siedztwa Interreg III A Polska-Białoru�-Ukraina uzgodniono nast�puj�ce priorytety i działania, 

które maj� pomóc w osi�gni�ciu tego celu.  

Priorytet 1 
Wzrost konkurencyjno�ci 
regionów przygranicznych 
poprzez modernizacj� i 
rozbudow� infrastruktury 
transgranicznej 
 

Priorytet 2  
Rozwój kapitału ludzkiego i 
instytucjonalnych form 
współpracy transgranicznej 
oraz poprawa bezpiecze�stwa 
na granicach Unii Europejskiej 
 

PRIORYTET 3  

Pomoc Techniczna 

Działanie1.1.:  
Modernizacja i rozbudowa 
istniej�cych systemów 
transportowych w celu poprawy 
dost�pno�ci regionu 

Działanie2.1.:  
Wzmocnienie instytucjonalnej 
współpracy transgranicznej oraz 
podniesienie jako�ci kapitału 
ludzkiego 

Działanie 3.1.: 
Zarz�dzanie, wdra�anie oraz 
kontrola 
 

Działanie1.2.:  
Rozwój wspólnego 
transgranicznego systemu 
ochrony �rodowiska naturalnego 

Działanie 2.2.:  
Wsparcie inicjatyw społeczno�ci 
lokalnych (Fundusz Mikro-
Projektów) 
 

Działanie 3.2.:  
Informacji,  promocja i ewaluacja 
programu 

Działanie1.3.:  
Rozwój infrastruktury 
okołobiznesowej i turystyki 
 

 
 

 

   

I.1.3. Cele główne i szczegółowe działa� Programu S�siedztwa INTERREG III A Polska-Białoru�-

Ukraina 

 

Projekty zgłaszane do realizacji w ramach Programu S�siedztwa INTERREG III A Polska-Białoru�-Ukraina 

musz� by� podporz�dkowane okre�lonym dla programu działaniom.  W zwi�zku z tym musz� realizowa� cele 

główne i szczegółowe przez nie stawiane. 

 

DZIAŁANIE CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE 
1.1. Modernizacja i 
rozbudowa 
istniej�cych 
systemów 
transportowych w 
celu poprawy 
dost�pno�ci 
regionu 
 

Cel główny:  

Przyczynianie si� do stworzenia zintegrowanego systemu transportowego na obszarze 

transgranicznym i redukcja jego peryferyjnego charakteru dla podniesienia wewn�trznej i 

zewn�trznej dost�pno�ci oraz mobilno�ci mieszka�ców tych obszarów.  

Cele szczegółowe: 

��Ulepszenie wewn�trzregionalnych systemów transportowych na obszarze transgranicznym 

(np.: skrócenie podró�y pomi�dzy centrami gospodarczymi w obszarze transgranicznym); 

�� Powi�zanie i integracja europejskich systemów transportowych regionu w celu ulepszenia  
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dost�pno�ci i warunków dla ruchu tranzytowego; 

��Wzrost potencjału gospodarczego w strefie granicznej, poprzez podniesienie atrakcyjno�ci 

inwestycyjnej i turystycznej 

�� Podwy�szanie jako�ci strategicznych informacji umo�liwiaj�cych podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych – redukcja deficytu informacji.   

1.2.  
Rozwój wspólnego 
transgranicznego 
systemu ochrony 
�rodowiska 
naturalnego 

Cel główny:  

Ochrona i poprawa stanu �rodowiska regionu poprzez rozwój wspólnego systemu ochrony 

�rodowiska.  

Cele szczegółowe: 

�� Poprawa jako�ci �rodowiska obszaru transgranicznego poprzez wzrost przedsi�wzi�� 

inwestycyjnych czy turystycznych na obszarze;  

��Ochrona, minimalizacja czy likwidacja ryzyka zanieczyszczenia �rodowiska obszaru 

transgranicznego;  

��Dost�pno�� do lepszej jako�ci informacji strategicznych zwi�zanych z kierowaniem procesem 

podejmowania decyzji w kwestiach �rodowiskowych redukcja deficytu informacji; 

�� Przyczynianie si� do wzrostu publicznej �wiadomo�ci dotycz�cej spraw �rodowiska 

naturalnego strefy transgranicznej. 

 

1.3.  
Rozwój 
infrastruktury 
okołobiznesowej i 
turystyki 

Cel główny: 

Sprzyjanie ekonomicznej aktywno�ci w obszarze transgranicznym poprzez popraw� stanu 

�rodowiska dla rozwoju działa� okołobiznesowych i turystycznych 

Cele szczegółowe: 

��Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru granicznego, szczególnie poprzez podnoszenie 

potencjału działalno�ci turystycznej i okołobiznesowej; 

�� Poprawa koordynacji, promocji i zarz�dzania zasobami turystyki i  kultury; 

��Wzrost dost�pno�ci, uznanie dziedzictwa kulturowego regionu przez  

 społeczno�� lokaln� i odwiedzaj�cych region; 

2.1.  
Wzmocnienie 
instytucjonalnej 
współpracy 
transgranicznej 
oraz podniesienie 
jako�ci kapitału 
ludzkiego 

Cel główny:  

Wspieranie i rozszerzanie instytucjonalnej współpracy oraz podniesienie kwalifikacji zasobów 

ludzkich 

Cele szczegółowe: 

�� Tworzenie warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru granicznego, poprzez 

współprac� handlow� i okołobiznesow�;  

�� Zwi�kszenie liczby i rangi organizacji zaanga�owanych we współprac� transgraniczn�, 

poprzez anga�owanie organizacji dotychczas ze sob� nie współpracuj�cych; 

�� Budowa podstaw do zintegrowania regionu przez wzrost kontaktów i współpracy codziennej 

��Generowanie powi�za� i pomysłów prowadz�cych do długookresowej współpracy,  
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�� Podniesienie bezpiecze�stwa obszaru transgranicznego. 

2.2. 
Wsparcie inicjatyw 
społeczno�ci 
lokalnych 
(Fundusz Mikro-
Projektów) 
 
 

Cel główny:  

Rozwój współpracy mi�dzy trzema partnerami w celu ulepsze� w dziedzinie kultury, edukacji, 

sferze społecznej, tym samym tworzenie podstaw do zrównowa�onej gospodarczo współpracy 

transgranicznej 

Cele szczegółowe: 

�� S� takie same jak w działaniu 2.1 

 

I.1.4. Finansowanie programu  

Polsko-białorusko-ukrai�ski Program S�siedztwa, współpracy transgranicznej współfinansowany jest z dwóch 

�ródeł : 

1) przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz przez partnerów krajowych. Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego jest jednym z funduszy strukturalnych UE i słu�y do realizacji polityki 

regionalnej Wspólnoty, zmierzaj�cej do wyrównywania poziomu rozwoju krajów i regionów. Polska alokacja 

EFRR na program INTERREG III A/ Tacis CBC Polska-Białoru�-Ukraina w okresie 2004-2006 wynosi 37 818 

870 euro i ł�cznie ze współfinansowaniem krajowym składaj� si� na wspólny bud�et programu.  

 

Wkład Unii Europejskiej 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne 

Wszystkie  

wydatki publiczne Total EFRR 

Krajowe  

współfinansowanie 

publiczne 

Priorytet / rok 1 2=3+5 3 4 5 

priorytet 1 28 137 242 28 137 242 21 102 930 21102930 7 034 312
 2004 7 859 126 7 859 126 5 894 344 5 894 344 1 964 782
 2005 8 903 834 8 903 834 6 677 875 6 677 875 2 225 959
 2006 11 374 282 11 374 282 8 530 711 8 530 711 2 843 571
priorytet 2 18 758 159 18 758 159 14 068 619 14 068 619 4 689 540
 2004 5 239 416 5 239 416 3 929 562 3 929 562 1 309 854
 2005 5 935 888 5 935 888 4 451 916 4 451 916 1 483 972
 2006 7 582 855 7 582 855 5 687 141 5 687 141 1 895 714
priorytet 3 3 529 762 3 529 762 2 647 321 2 647 321 882 441
 2004 985 912 985 912 739 434 739 434 246 478
 2005 1 116 968 1 116 968 837 726 837 726 279 242
 2006 1 426 882 1 426 882 1 070 161 1 070 161 356 721
2004 14 084 454 14 084 454 10 563 340 10 563 340 3 521 114
2005 15 956 690 15 956 690 11 967 517 11 967 517 3 989 173
2006 20 384 019 20 384 019 15 288 013 15 288 013 5 096 006
Razem  50 425 163  50 425 163 37 818 870  37 818 870  12 606 293

 

2) przez fundusz TACIS CBC  oraz partnerów krajowych.  Fundusz TACIS nie ma stałej alokacji �rodków na 

cały okres programowania. Na lata 2004-2008 przypisano ogóln� kwot� 8 000 000 euro i b�dzie ona dzielona 
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na roczne linie bud�etowe, zatwierdzane po kolei, indywidualnie. Linia bud�etowa na rok 2004 przewiduje 

kwot� 1 000 000 euro, bez podziału na priorytety, działania oraz kraje korzystaj�ce z tych �rodków.  

 

I.1.5. Zarz�dzanie programem  

 I.1.5.1  Instytucje  

Zarz�dzanie programami INTERREG III A opiera si� na powołaniu wspólnych struktur odpowiedzialnych za 

administrowanie, koordynacj� i monitorowanie. Wspólne struktury działaj� na podstawie porozumie� 

pa�stwowych na zasadach równouprawnienia i partnerstwa stron. 

Dla Programu S�siedztwa Polska-Białoru�-Ukraina powołano nast�puj�ce wspólne instytucje: 

��Instytucja Zarz�dzaj�ca – Ministerstwo Gospodarki i Pracy – odpowiada za prawidłowy przebieg i 

sposób realizacji programu;  

��Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów – odpowiada za finansowe zarz�dzanie �rodkami 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedkładanie do Komisji Europejskiej wniosków o 

płatno��, sprawn� realizacj� przepływów finansowych;  

��Wspólny Sekretariat Techniczny – jest odpowiedzialny za zarz�dzanie operacyjne Programem 

S�siedztwa, wspiera Instytucj� Zarz�dzaj�c� i Instytucj� Płatnicz� w wypełnianiu ich zada�, odpowiada za 

organizacj� naboru projektów i promocj� programu; funkcje Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla 

Programu Polska-Białoru�-Ukraina wypełnia Władza Wdra�aj�ca Program Współpracy Przygranicznej 

PHARE w ramach której utworzono Zespół do spraw Programu S�siedztwa Polska-Białoru�-Ukraina 

Interreg IIIA/TACIS CBC; 

��Komitet Monitoruj�cy – nadzoruje przebieg programu, decyduje o kryteriach wyboru projektów, 

dostosowuje Uzupełnienie Programu,  zatwierdza zadania Sekretariatu Technicznego; 

��Komitet Steruj�cy – odpowiada za wybór i zatwierdzanie projektów.  

W pracach Wspólnego Komitetu Monitoruj�cego udział bior� przedstawiciele strony polskiej, 

białoruskiej, ukrai�skiej i Komisji Europejskiej, reprezentanci władz szczebla krajowego, regionalnego i 

lokalnego oraz przedstawiciele euroregionów i innych organizacji pozarz�dowych.  

W pracach Wspólnego Komitetu Steruj�cego uczestnicz� reprezentanci trzech partnerów Programu 

S�siedztwa oraz Komisji Europejskiej (w funkcji obserwatora), przedstawiciele władz na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, jak równie� partnerzy społeczni i gospodarczy. 

We wdra�aniu programu w Polsce bior� udział tak�e:  

��Regionalne Punkty Kontaktowe (w urz�dach marszałkowskich) – pełni� one funkcj�       informacyjn� i 

doradcz�.  
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��Instytucje Po�rednicz�ce (urz�dy wojewódzkie) – zapewniaj�ce bezpo�redni� obsług� finansow� 

beneficjentów korzystaj�cych ze �rodków EFRR. 

��Instytucja Kontraktuj�ca (Delegacja Komisji Europejskiej na Ukrain�, Mołdawi� i Białoru�) – 

zapewniaj�ca bezpo�redni� obsług� finansow� beneficjentów korzystaj�cych ze �rodków TACIS CBC 

  

Lista adresowa wszystkich instytucji uczestnicz�ca we wdra�aniu programu została zamieszczona w 

Zał�czniku  A podr�cznika wnioskodawcy.  

 

I.1.5.2 Procedura oceny i wyboru wniosków  

1) Wnioski składa si� do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, który odpowiada za ich rejestracj� oraz  

ocen� formaln� i techniczn� i stworzenie listy projektów rekomendowanych.  

2) Nast�pnie Wspólny Sekretariat Techniczny przedstawia list� rekomendowanych wniosków Komitetowi 

Steruj�cemu, który dokonuje wyboru projektów do realizacji.  

3) Zawiadomiony o wyborze wnioskodawca korzystaj�cy z dofinansowania projektu ze �rodków EFRR 

podpisuje umow� o realizacj� projektu z  Instytucj� Po�rednicz�c� (Urz�dem Wojewódzkim ), za� 

projektodawca wnioskuj�cy o dofinansowanie ze �rodków TACIS CBC – z Instytucj� Kontraktuj�c� 

(Delegacja KE w Kijowie).  

4) Prowadz�cy projekt dokonuje sprawozda� z realizacji przedsi�wzi�cia odpowiednio dla Instytucji 

Po�rednicz�cej b�d� Instytucji Kontraktuj�cej. 

 

Dla projektów, realizowanych z działania 2.2 (mikro-projekty) i współfinansowanych wył�cznie z EFRR, 

została przewidziana odr�bna procedura (patrz Zał�cznik A w Podr�czniku wdra�ania projektów) 

 

I.2. Ogólne zasady wspierania przedsi�wzi�� 
 

I.2.1. Beneficjenci 

Kategorie beneficjentów polsko-białorusko-ukrai�skiego Programu S�siedztwa INTERREG III A zostały 

okre�lone odr�bnie dla ka�dego działania:  
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DZIAŁANIE BENEFICJENCI 
1.1. Modernizacja i 
rozbudowa 
istniej�cych 
systemów 
transportowych w 
celu poprawy 
dost�pno�ci regionu 
 
 

jednostki samorz�du terytorialnego wszystkich szczebli; organizacje utworzone 
przez jednostki samorz�du terytorialnego w celu �wiadczenia okre�lonych usług 
publicznych; osoby prawne działaj�ce z udziałem jednostki samorz�du  b�d� we 
własnym imieniu; regionalni i lokalni reprezentanci administracji rz�dowej 
odpowiedzialni za wykonywanie zada� na szczeblu regionalnym/lokalnym; 
organizacje pa�stwowe odpowiadaj�ce w imieniu regionalnych/lokalnych 
jednostek  za wykonywanie zada� publicznych na poziomie 
regionalnym/lokalnym; Zarz�dy Lasów Pa�stwowych; parki narodowe i 
krajobrazowe; 

1.2. Rozwój 
wspólnego 
transgranicznego 
systemu ochrony 
�rodowiska 
naturalnego 
 

jednostki samorz�du terytorialnego wszystkich szczebli; organizacje utworzone 
przez jednostki samorz�du terytorialnego w celu �wiadczenia okre�lonych usług 
publicznych; osoby prawne działaj�ce z udziałem jednostki samorz�du b�d� we 
własnym imieniu; regionalni i lokalni reprezentanci administracji rz�dowej 
odpowiedzialni za wykonywanie zada� na szczeblu regionalnym/lokalnym,; 
organizacje pa�stwowe odpowiadaj�ce w imieniu regionalnych/lokalnych 
jednostek  za wykonywanie zada� publicznych na poziomie 
regionalnym/lokalnym; słu�by ratunkowe, parki narodowe i krajobrazowe; 
Zarz�dy Lasów Pa�stwowych; 

1.3. Rozwój 
infrastruktury 
okołobiznesowej i 
turystyki 
 

jednostki samorz�du terytorialnego wszystkich szczebli; organizacje utworzone 
przez jednostki samorz�du terytorialnego w celu �wiadczenia okre�lonych usług 
publicznych; regionalni i lokalni reprezentanci administracji rz�dowej 
odpowiedzialni za wykonywanie zada� na szczeblu regionalnym/lokalnym;  
organizacje pa�stwowe odpowiadaj�ce w imieniu regionalnych/lokalnych 
jednostek  za wykonywanie zada� publicznych na poziomie 
regionalnym/lokalnym; organizacje pozarz�dowe o działalno�ci non profit; 
stowarzyszenia i fundacje; ko�cioły i zwi�zki wyznaniowe; regionalne/lokalne 
organizacje turystyczne; instytucje: badawcze, ochrony zdrowia, kulturalne, 
edukacyjne; inne instytucje �wiadcz�ce usługi publiczne, w tym kulturalne i 
turystyczne instytucje finansowego sektora publicznego; parki narodowe i 
krajobrazowe; Zarz�dy Lasów Pa�stwowych; 

2.1. Wzmocnienie 
instytucjonalnej 
współpracy 
transgranicznej oraz 
podniesienie jako�ci 
kapitału ludzkiego 
 

jednostki samorz�du terytorialnego wszystkich szczebli; organizacje utworzone 
przez jednostki samorz�du terytorialnego w celu �wiadczenia okre�lonych usług 
publicznych; regionalni i lokalni reprezentanci administracji rz�dowej 
odpowiedzialni za wykonywanie zada� na szczeblu regionalnym/lokalnym; 
organizacje pa�stwowe odpowiadaj�ce w imieniu regionalnych/lokalnych 
jednostek  za wykonywanie zada� publicznych na poziomie 
regionalnym/lokalnym; organizacje pozarz�dowe o działalno�ci non profit; 
stowarzyszenia i fundacje; parki narodowe i krajobrazowe; Zarz�dy Lasów 
Pa�stwowych; izby gospodarze; szkoły, uniwersytety i instytucje edukacyjne; 
urz�dy pracy; organizacje turystyczne, centra kultury, muzea; instytucje 
naukowo-badawcze i kulturalne; ko�cioły i zwi�zki wyznaniowe;  słu�by 
ratunkowe; 

2.2. Wsparcie 
inicjatyw 
społeczno�ci 
lokalnych (Fundusz 
Mikro-Projektów) 

jednostki samorz�du terytorialnego wszystkich szczebli; organizacje utworzone 
przez jednostki samorz�du terytorialnego w celu �wiadczenia okre�lonych usług 
publicznych; osoby prawne działaj�ce z udziałem jednostki samorz�du b�d� we 
własnym imieniu; regionalni i lokalni reprezentanci administracji rz�dowej 
odpowiedzialni za wykonywanie zada� na szczeblu regionalnym/lokalnym; 
organizacje pa�stwowe odpowiadaj�ce w imieniu regionalnych/lokalnych 
jednostek  za wykonywanie zada� publicznych na poziomie 
regionalnym/lokalnym; organizacje pozarz�dowe o działalno�ci non profit; 
stowarzyszenia i fundacje; parki narodowe i krajobrazowe; Zarz�dy Lasów 
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Pa�stwowych; izby gospodarcze; szkoły, uniwersytety i instytucje edukacyjne; 
urz�dy pracy; organizacje turystyczne; instytucje naukowo-badawcze i 
kulturalne; ko�cioły i zwi�zki wyznaniowe; Zarz�d Dróg Publicznych; Zarz�d 
Przej�� Granicznych; słu�by ratunkowe;  
W INTERREG III A za wdra�anie mikroprojektów odpowiedzialne s� 

euroregiony, b�d�ce w tym przypadku beneficjentem ko�cowym. Dla pogranicza 

polsko-białorusko-ukrai�skiego s� to: 

��Euroregion Puszcza Białowieska, 

��Euroregion Niemen, 

��Euroregion Bug  

��Euroregion Karpaty. 

 
 

I .2.2. Typy wspieranych przedsi�wzi��  

Projekty realizowane w ramach programów INTERREG III A powinny skupia� si� wokół nast�puj�cych 

zagadnie�: 

��promowanie rozwoju obszarów przygranicznych; 

��wspieranie przedsi�biorczo�ci i rozwoju M�P; 

��promowanie integracji rynku pracy; 

��wspólne działania w zakresie edukacji, B&R, kultury, komunikacji i ochrony zdrowia; 

��wspieranie ochrony �rodowiska; 

��poprawa poł�cze� transportowych oraz sieci informacyjnych i komunikacyjnych. 

W Uzupełnieniu programu polsko-białorusko-ukrai�skiego okre�lono dla ka�dego działania typy zada�, jakie 

mo�na w jego ramach realizowa�: 

PRIORYTET DZIAŁANIE PRZYKŁADY PRZEDSI	WZI	
  
Priorytet 1.  
Wzrost 
konkurencyjno�ci 
regionów 
przygranicznych 
poprzez 
modernizacj� i 
rozbudow� 
infrastruktury 
transgranicznej 

1.1.Modernizacja i 
rozbudowa 
istniej�cych 
systemów 
transportowych w 
celu poprawy 
dost�pno�ci regionu 
 

modernizacja sieci drogowej (poprawa nawierzchni, 
modernizacja parkingów samochodowych, przystanków 
autobusowych); tworzenie i modernizacja, ulepszenie 
transportu publicznego dla niepełnosprawnych, ; 
tworzenie logistycznych systemów dla transportu osób i 
ładunków; rozwój i modernizacja usług pasa�erskich, 
poprawa no�no�ci dróg; budowa i modernizacja 
transportu publicznego w celu podniesienia jego 
efektywno�ci, jako�ci usług i komfortu podró�owania, 
rozwój systemu sygnalizacji �wietlnej, oznaczania dróg;  
studia i strategie rozwoju sieci transportu; inne działania 
maj�ce na celu podniesienie bezpiecze�stwa transportu 
w obszarze transgranicznym;  
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 1.2. Rozwój 
wspólnego 
transgranicznego 
systemu ochrony 
�rodowiska 
naturalnego 
 

działania zwi�zane z ochron� i rozwojem naturalnego 
dziedzictwa; zintegrowane zarz�dzanie odpadami; rozwój 
obszarów chronionych; rozwój zintegrowanego systemu 
monitoringu �rodowiska; opracowanie instrumentów dla 
zarz�dzania w terenie i ochrony krajobrazu; działania 
skierowane na odnawialne zasoby energii i popraw� ich 
dystrybucji; ulepszenia w celu redukcji hałasu; działania 
maj�ce na celu redukcj� zanieczyszczenia wody i 
�rodowiska; modernizacja specjalistycznego sprz�tu 
odpowiadaj�cego działaniom skierowanym na ochron� 
�rodowiska naturalnego; działania marketingowe i 
szkoleniowe odpowiadaj�ce temu działaniu;  

 1.3. Rozwój 
infrastruktury 
okołobiznesowej i 
turystyki 
 

rozwój informacji turystycznej, okołobiznesowej i biur 
koordynuj�cych (centra informacji, turystyczne punkty 
informacyjne oparte na interaktywnych sieciach i 
technologiach informacyjnych); inwestycje wpieraj�ce 
wspólny mikro biznes; promocja, konserwacja i 
utrzymywanie pomników, budynków pami�tkowych i ich 
otoczenia; tworzenie, modernizacja i poprawa 
infrastruktury kultury; studia i strategie dotycz�ce rozwoju 
turystyki transgranicznej i działalno�ci okołobiznesowej 
opartej na turystyce; tworzenie  transgranicznej 
infrastruktury biznesu w tym inkubatorów 
przedsi�biorczo�ci; marketingowe i szkoleniowe działania 
odpowiadaj�ce temu działaniu; 

Priorytet 2.  
Rozwój kapitału 
ludzkiego i 
instytucjonalnych 
form współpracy 
transgranicznej 
oraz poprawa 
bezpiecze�stwa na 
granicach Unii 
Europejskiej 
 

2.1. Wzmocnienie 
instytucjonalnej 
współpracy 
transgranicznej oraz 
podniesienie jako�ci 
kapitału ludzkiego 
 

współpraca, wizyty, wymiana do�wiadcze� władz lokalnych, 
instytucji, organizacji pozarz�dowych; popieranie inicjatyw 
kobiecych, niepełnosprawnych, mniejszo�ci 
narodowo�ciowych uczestnicz�cych w społecznym i 
gospodarczym rozwoju regionu; wspieranie współpracy 
mi�dzy instytucjami edukacyjnymi i naukowymi; wspieranie 
wspólnych bada�, rozwoju i transferu technologii; 
współpraca w ramach działa� bezpiecze�stwa, 
ratunkowych i nagłych wypadków; rozwój transgraicznego 
systemu  monitoringu, zarz�dzania i komunikacji dla 
prewencji i ochrony przed naturalnymi czy technologicznymi 
katastrofami;  współpraca w ramach słu�b �wiadcz�cych 
usługi publiczne (instytucje społeczne, szpitale, stra� 
po�arna,, itp.); wspieranie rozwoju partnerstwa (spółek) 
biznesowych; wymiana ekspertyz; szkolenia i doradztwo w 
zatrudnieniu oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; 
wspieranie edukacji wielokulturowej (w tym nauk� 
j�zyków obcych); wspólne przedsi�wzi�cia sportowe; 
promocja i rozwój turystyki, tradycyjnej kultury, 
naturalnego dziedzictwa transgranicznego regionu; inne 
działania komplementarne do programów Unii 
Europejskiej z zakresu bezpiecze�stwa na granicach Unii 
i pa�stw s�siaduj�cych;  
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 2.2. Wsparcie 
inicjatyw 
społeczno�ci 
lokalnych (Fundusz 
Mikro-Projektów 

organizacja wydarze�: targów handlowych, sportowych, 
koncertów, festynów, warsztatów, paneli, seminariów, 
spotka� rze�by i malarstwa; wspólne działania w obszarze 
ochrony �rodowiska i planowania przestrzennego; 
wspieranie wspólnych działa� ukierunkowanych na 
podtrzymywanie to�samo�ci i tradycji regionu (publikacje, 
promocja, strony internetowe, itp.);  rozwój partnerstwa 
instytucjonalnego w ramach wymiany informacji i 
do�wiadcze�; współpraca pomi�dzy stowarzyszeniami 
reprezentuj�cymi kobiety, niepełosprawnych, mniejszo�ci 
narodowe;   
tworzenie punktów/centrów/biur współpracy 
transgraicznej; działania polegaj�ce na poszukiwaniu 
potencjalnych partnerów;  

3.1. Zarz�dzanie, 
wdra�anie i kontrola 
programu 

 
 
Priorytet 3. Pomoc 
techniczna 
 
 

3.2.Informacja, 

promocja i ewaluacja 

programu 

 
 
Zadania wykonywane przez instytucje: Zarz�dzaj�c�, 
Po�rednicz�ce oraz Wspólny Sekretariat Techniczny 

 
 

I 2.3. Okres realizacji projektu 

Jako termin rozpocz�cia projektu nale�y przyj�� dat� podpisania umowy z Instytucj� Po�rednicz�c� 

(Urz�dem Wojewódzkim) dla wnioskodawcy ze strony polskiej lub z Instytucj� Kontraktuj�c� (Delegacj� 

Komisji Europejskiej na Ukrain�, Mołdawi� i Białoru�, z siedzib� w Kijowie) dla wnioskodawców po 

zewn�trznej stronie granicy Unii Europejskiej 

W przypadku projektu, współfinansowanego wył�cznie z EFRR, dopuszczalne jest rozpocz�cie realizacji 

projektu jeszcze  przed zło�eniem wniosku o dofinansowanie do Wspólnego Sekretariatu Technicznego i 

zarejestrowaniu go przez WST. Jednak w wypadku odrzucenia projektu przez Komitet Steruj�cy 

wnioskodawca nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów. Program dopuszcza tak�e zgłaszanie do 

refundacji kosztów zwi�zanych z przygotowaniem projektu. Mo�liwo�� ubiegania si� o tak� refundacj� dotyczy 

tylko projektów zatwierdzonych do realizacji.  

Koszty przygotowawcze nie mog� przekracza� 5% bud�etu projektu i s� kwalifikowalne od 1 stycznia 

2004 roku (z wyj�tkiem wydatków poniesionych na działania podlegaj�ce przepisom prawa o 

zamówieniach publicznych, które s� kwalifikowalne od 2 marca 2004). 

 

Za termin zako�czenia projektu uznaje si� zło�enie ostatniego wniosku o płatno��  w przypadku 

wniosków, współfinansowanych ze �rodków EFRR. W przypadku projektów współfinansowanych z TACIS 

CBC za koniec projektu uwa�a si� realizacj� ostatniej płatno�ci z tego funduszu.  
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Umowa dofinansowania projektu ze �rodków EFRR musi by� podpisana do ko�ca grudnia 2006 roku. 

Rzeczowa realizacja projektów finansowana z obu funduszy musi zako�czy� si� oraz ostatnia płatno�� 

powinna  nast�pi� do 31 grudnia 2007 r.  

Wszystkie projekty z  priorytetu 1 oraz działania 2.1 Programu mog� trwa� maksymalnie 24 miesi�ce, za� 

mikro-projekty maksymalnie 12 miesi�cy.  

 

W przypadku projektów współfinansowanych z TACIS CBC – okres kwalifikowalno�ci kosztów rozpoczyna si� 

po podpisaniu umowy grantowej z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej  

 

I. 2.4. Finansowanie projektów 

 

W Programie S�siedztwa partnerzy ze strony polskiej mog� korzysta� zarówno ze �rodków EFRR, jak TACIS 

CBC, jednak pod warunkiem, i� te ostatnie b�d� wykorzystane na projekty lub podejmowane w ich ramach 

działania realizowane na terenie Białorusi i Ukrainy lub grup� docelow� b�d� wył�cznie lub w przewa�aj�cej 

wi�kszo�ci tamtejsze społeczno�ci.  

Na potrzeby Programu S�siedztwa zostały wprowadzone nast�puj�ce poj�cia:  

 Partner Wiod�cy (ang. Overall Lead Partner)- jest to�samy z Wnioskodawc�. Jest to instytucja 

odpowiedzialna za przeprowadzenie całego projektu, koordynacj� działa� mi�dzy partnerami oraz osi�ganie 

konkretnych produktów i rezultatów projektu.  

Główny Partner Finansowy (ang. Financial Lead Partner) – jest to ta instytucja, która podpisuje 

umow� o dofinansowanie projektu z EFRR lub TACIS CBC i odpowiada za rozliczenie dofinansowania 

jednego z dwóch funduszy. W praktyce Główny Partner Finansowy mo�e by� jednocze�nie Partnerem 

Wiod�cym. Uwaga: jako �e polscy partnerzy mog� korzysta� z obu funduszy, mog� zatem by� Głównym 

Partnerem Finansowym zarówno dla projektów współfinansowanych z EFRR, jak te� TACIS CBC, natomiast 

instytucje z Białorusi i Ukrainy – jedynie z TACIS CBC.  

Partnerzy (inni) – to te instytucje i organizacje, które  uczestnicz� w projekcie, realizuj� zadania i 

sprawozdaj� si� przed Głównym Parterem Wiod�cym oraz otrzymuj� za jego po�rednictwem dofinansowania.  

Przykłady:  

1) Projekt odbywa si� po stronie polskiej i jest finansowany wył�cznie z EFRR. W projekcie uczestnicz� trzy 

instytucje: A, B, C. Instytucja A składa wniosek  rozlicza go, jest zatem jednocze�nie Partnerem Wiod�cym 

i Głównym Partnerem Finansowym. Identyczna sytuacja b�dzie miała miejsce, je�eli projekt odbywa si� 

po stronie białoruskiej i ukrai�skiej i jest finansowany wył�cznie z TACIS CBC.  
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2) Projekt odbywa si� po obu stronach granicy. Uczestnicz� w nim instytucje A i B z Polski (wnioskuj� o 

�rodki z EFRR) oraz Instytucje X i Y z Białorusi/Ukrainy, które staraj� si� o dofinansowanie z TACIS CBC. 

Wniosek składa instytucja A. Jest ona Partnerem Wiod�cym i jednocze�nie Głównym Partnerem 

Finansowym  po wewn�trznej granicy Unii (rozlicza dofinansowanie z EFRR). Jedna z instytucji z 

zagranicy jest tak�e Głównym Parterem Finansowym (rozlicza dofinansowanie z TACIS CBC).  

3) Projekt odbywa si� po obu stronach granicy. Uczestniczy w nim instytucja A z Polski oraz Instytucja X z 

Białorusi/Ukrainy, ale nie wyst�puje ona o dofinansowanie, ceduj�c wszystkie kwestie finansowe na 

Instytucj� A. Wówczas  polski partner b�dzie Partnerem Wiod�cym oraz Głównym Partnerem 

Finansowym dla cz��ci współfinansowanej z EFRR (podpisuje umow� o dofinansowanie z Instytucj� 

Po�rednicz�c�) oraz Głównym Partnerem Wiod�cym dla cz��ci projektu współfinansowanej z TACIS CBC 

(podpisuje umow� o dofinansowanie z Instytucj� Kontraktuj�c�). 

 

I.2.4.1 Przedsi�wzi�cia realizowane przy współudziale �rodków EFRR mog� by� z tego funduszu 

współfinansowane w wysoko�ci do 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 25% kosztów 

kwalifikowanych oraz wszystkie koszty niekwalifikowane pochodz� ze �ródeł krajowych (przede wszystkim 

lokalnych i regionalnych). �rodki z EFRR przekazywane s� na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. 

Partnerzy uczestnicz�cy w mikroprojektach mog� ubiega� si� o dofinansowanie z bud�etu pa�stwa w 

wysoko�ci do 10% kosztów kwalifikowanych projektu. �rodki na ten cel pochodz� z rezerwy bud�etowej i przy 

staraniu si� o nie obowi�zuje odr�bna procedura. Dokument jest dost�pny na stronie internetowej: 

http://www.interreg.gov.pl/ 

 

I.2.4.2 Projekty lub cz��ci projektów finansowane z TACIS CBC b�d� finansowane w formie grantów.   

W przypadku projektów o warto�ci poni�ej 100 000 Euro i trwaj�cych krócej ni� 12 miesi�cy po podpisaniu 

umowy grantowej  wnioskodawca otrzymuje 80 % warto�ci dofinansowania (z góry), za� pozostałe 20 % po 

zako�czeniu realizacji projektu i sporz�dzeniu raportu ko�cowego.  

W przypadku projektów o warto�ci powy�ej 100 000 Euro i trwaj�cych dłu�ej ni� 12 miesi�cy,  otrzymuje  80 % 

warto�ci dofinansowania w formie zaliczki. Po wykorzystaniu 70 % tej kwoty i sporz�dzeniu raportu 

po�redniego, wnioskodawca wyst�puje o kolejne 10 % dofinansowania. Pozostałe 10 % otrzymuje po 

zako�czeniu realizacji projektu i sporz�dzeniu raportu ko�cowego.  

 

Warto�� dofinansowania projektu zale�y od wielko�ci projektu. Projekty do 50 000 euro  otrzymuj� 

dofinansowania z TACIS CBC maksymalnie 95 % kosztów projektu, projekty od 50 000 do 300 000 euro – 

maksymalnie 85 %, za� projekty powy�ej 300 000 euro- maksymalnie 75 %.   
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II.1 Projekt – zakres poj�ciowy  
 

Projekt to seria działa�, daj�ca si� wyra�nie wyodr�bni� w czasie. Działania te maj� charakter 

jednorazowy, za� ich celem jest doprowadzenie do rozwi�zania problemu (osi�gni�cia celu – stanu 

po��danego) lub ułatwienie likwidacji problemu. Definiowany problem musi zawsze dotyczy� grupy ludzi, a nie 

technicznych aspektów funkcjonowania instytucji. Działania podejmowane przy realizacji projektu s� 

najcz��ciej (współ)finansowane z ró�nych �ródeł zewn�trznych.  

Projekt powinien by� powi�zany z bie��c� działalno�ci� instytucji b�d� grupy osób, które go realizuj�, 

ale jednocze�nie musi by� łatwy do wyodr�bnienia z owej działalno�ci. Innymi słowy, stanowi aktywno�� 

dodatkow�, wykraczaj�c� poza prowadzon� na co dzie� działalno��. Nale�y jednak podkre�li�, i� projekt 

powinien mie� pozytywny wpływ na bie��ce funkcjonowanie instytucji lub grupy osób.  

Na szanse realizacji powodzenia zasadniczy wpływ maj� trzy czynniki: jako�� podejmowanych 

czynno�ci, ich koszt i czas realizacji.  

 
 

II.2 Cykl �ycia projektu 
 

Wspomniana w definicji seria działa� powinna mie� okre�lony porz�dek. Zachowanie logicznie 

poprawnego ci�gu czynno�ci zagwarantuje prawidłowe ich wykonanie, b�dzie dawało dobre podstawy do 

realizacji kolejnych kroków. Nale�� do nich: 1) diagnoza sytuacji, 2) identyfikacja projektu, 3) realizacja, 4) 

akceptacja projektu do wdro�enia, 5) proces wdro�enia, 6) ocena ko�cowa projektu i okre�lenie stopnia jego 

powodzenia. Cykl �ycia projektu ma struktur� kołow�. Realizacja projektu, jak wynika z definicji, powinna mie� 

pozytywny wpływ na sytuacj� w instytucji i przezwyci��enie problemu, co dezaktualizuje poprzedni� diagnoz� i 

powoduje konieczno�� przeprowadzenia nowej (zob. ryc. na nast�pnej stronie). 

 
II.2.1 Diagnoza sytuacji.  
 
Jest to pierwszy etap budowy projektu. Diagnoza polega na rozpoznaniu bie��cej sytuacji dokoła instytucji, 

oceny jej potencjału oraz wst�pnego okre�leniu barier, które utrudniaj� jej funkcjonowanie b�d� rozwijanie 

działalno�ci.  Istnieje wiele narz�dzi do sprawnego i skutecznego diagnozowania sytuacji. Jednym z 

najcz��ciej u�ywanych jest analiza SWOT.  Skrót ten pochodzi od angielskich odpowiedników czterech 

podstawowych czynników, jakie s� poddawana badaniu, a wi�c mocnych stron (Strengths) i słabych stron 

instytucji (Weaknesses), szans (Opportunities) i zagro�e� (Threats) dla instytucji. Mocne strony instytucji to 
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wszystkie jej zasoby, sprz�t, ludzie, procedury, finanse, a wi�c jej potencjał wewn�trzny . Mocn� stron� jest na 

przykład dobrze wykształcony personel jakiej� organizacji, korzystne poło�enie lokalu gastronomicznego w 

centrum miasta itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl �ycia projektu 

 

Słabe strony s� przeciwie�stwem stron mocnych. Do nich zaliczamy wszystko to, co jest złe wewn�trz danej 

organizacji/instytucji, np. zbyt mała liczba pracowników, ich niedostateczne przeszkolenie i wykształcenie, 

niech�� do zmian, brak �rodków finansowych, nadmiernie wyeksploatowany sprz�t, �le funkcjonuj�ce 

procedury obiegu dokumentów itp.  

Do szans zaliczamy te wszystkie pozytywne elementy, które znajduj� si� w �rodowisku otaczaj�cym  

instytucj� oraz korzystne zjawiska w nim zachodz�ce. Przykładami szans s�: post�puj�cy wzrost 

gospodarczy, rosn�ce wykształcenie społecze�stwa, wzrost oczekiwa� na ró�nego rodzaju usługi, poprawa 

sytuacji prawnej, zainteresowanie innych instytucji we współpracy itp.  

Zagro�enia, opisane w analizie SWOT s� przeciwie�stwem szans. Zaliczamy do nich te wszystkie 

negatywne elementy w otoczeniu instytucji, które po�rednio mog� mie� zły wpływ na jej działalno�� i rozwój, 

np. kryzysy polityczne i dekoniunktura gospodarcza, wprowadzenie złych regulacji prawnych, zanik instytucji 

zainteresowanych współprac� społeczn� itp.  

Przeprowadzenie takiej analizy pozwoli okre�li� przede wszystkim podstawowe problemy, jakie dotycz� 

instytucji i jakie otaczaj� instytucj� tworz�c� projekt. Pozwala tak�e zorientowa� si� w kondycji 

bezpo�redniego i dalszego otoczenia organizacji.   
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II.2.2 Identyfikacja projektu 

Po zdiagnozowaniu sytuacji w instytucji oraz jej bezpo�redniego otoczenia dokonuje si� identyfikacji 

projektu (oceny wst�pnej). Na tym etapie dokonuje si� najbardziej istotnych z punktu widzenia projektu 

czynno�ci oraz podejmuje decyzje o charakterze strategicznym (to znaczy, czy projekt b�dzie kontynuowany) i 

taktycznym (jak go osi�gn��).  

Na tym poziomie dokonuje si� serii analiz pomocniczych, mianowicie analiz� problemu/celu , analiz� 

strategii działania oraz analiz� partnerów, która jest szczególnie istotna dla  projektów, realizowanych w 

ramach programów współpracy przygranicznej.  

II.2.2.1 Analiza problemu/celu  

Jest to jedna z natrudniejszych, a zarazem najwa�niejszych czynno�ci do wykonania w trakcie budowy 

projektu.  Przy analizie problemu/celu musimy pami�ta�, i�  ka�dy zdefiniowany problem odnosi si� zawsze do 

ludzi i społeczno�ci.  W przypadku instytucji publicznych lub sektora pozarz�dowego, ich naczelnym zadaniem 

jest działanie na rzecz dobra wspólnego i społecze�stwa. Zatem problem tkwi zawsze w niemo�no�ci 

zaspokojenia okre�lonych potrzeb społecznych.  

 

Problemem jest na przykład:  

• niski standard �ycia lokalnej społeczno�ci 

• brak mo�liwo�ci swobodnej komunikacji 

• ograniczony dost�p do okre�lonych zasobów, np. dzieł sztuki i ksi��ek 

• brak mo�liwo�ci nawi�zywania współpracy 

 

Cz�stym bł�dem osób, które buduj� projekt jest bl�dna identyfikacja problemu i mieszanie go z 

przyczynami problemu. Przyczyn� jest brak odpowiednich �rodków materiałowych, stosownych zasobów i 

okre�lonych warunków, ale tak�e np. niski potencjał zasobów ludzkich danej organizacji/instytucji lub 

otoczenia, który rodzi problem. Trudno�� w rozdzieleniu problemu od jego przyczyn polega na tym, i� 

przyczyna problemu zdefiniowanego przez osoby buduj�ce projekt mo�e by� sama problemem, którego 

przyczyna tkwi gdzie indziej. Np. problem braku mo�liwo�ci nawi�zywania współpracy mi�dzy dwoma 

organizacjami mo�e by� spowodowany  niskim potencjałem personelu obu potencjalnych partnerów. Niski 

potencjał personelu jest z kolei problemem, którego przyczyna tkwi w słabej edukacji. W przypadku zasobów 

materiałowych ich brak niemal zawsze zaliczy� nale�y do przyczyn problemu.  
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Przyczyn� problemu jest na przykład  

�brak oczyszczalni �cieków na obszarze gminy A 

�brak odpowiedniej infrastruktury drogowej, ł�cz�cej obwód A i B 

�brak zasobów lokalowych instytucji kultury  

� brak odpowiedniego potencjału do nawi�zania współpracy 

 

Problem mo�e mie� tak�e swoje szersze nast�pstwa/efekty. Dotycz� one zazwyczaj kwestii 

społeczno-ekonomicznych i mo�liwo�ci rozwoju gospodarczego.  

 

Nast�pstwami problemu mog� by� na przykład 

� niska atrakcyjno�� dla potencjalnych inwestorów 

� obni�ony potencjał turystyczny rejonu  

� brak mo�liwo�ci rozwoju przedsi�biorczo�ci  

 

W konsekwencji zestawienia ze sob� przyczyn problemu, samego problemu oraz jego negatywnych 

nast�pstw otrzymuje si� drzewo problemu:  

 

 

 

Nast�pstwo problemu 

 

 

 

Problem 

 

 

Przyczyny problemu 

 

 

Po sformułowaniu drzewa problemu nale�y przyst�pi� do sformułowania drzewa celu, które w praktyce 

jest szkieletem całego projektu. W drzewie celu formułuje si� trzy podstawowe elementy, to jest cel 

bezpo�redni projektu, działania podj�te dla jego osi�gni�cia oraz pozytywne nast�pstwa, uzyskane po 

brak zainteresowania turystów i 
inwestorów gmin� A 

 

niski standard �ycia lokalnej 
społeczno�ci 

brak oczyszczalni 
�cieków w gminie A 

brak �wiadomo�ci 
ekologicznej 
mieszka�ców 
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osi�gni�ciu celu bezpo�redniego (zwane oddziaływaniami lub celami po�rednimi). W praktyce drzewo celu 

jest przeciwie�stwem drzewa problemu.  

 

 

 

nast�pstwo problemu                                                                                                                                 oddziaływanie 

(cel po�redni) 

 

problem                                                                                                                                                                        cel  

(bezpo�redni) 

 

 

przyczyny                                                                                                                                                           działania 

 

 

Jak wida� z powy�szego, budowa oczyszczalni �cieków nie jest celem samym w sobie, ale ma słu�y� 

osi�gni�ciu wyra�nie sformułowanego stanu po��danego.  W dobrze skonstruowanym schemacie celów 

projektu budowa lub instalacja infrastruktury jest działaniem 

Posługiwanie si� takim słownictwem i formułowanie w ten sposób logiki projektu jest szalenie istotne 

przy wypełnianiu wniosku (patrz Dział III), w którym to potencjalni beneficjenci s� proszeni o przedstawienie 

celu po�redniego, celu bezpo�redniego oraz działa�, realizowanych w projekcie.  

Warto tak�e zauwa�y�, i� przy formułowaniu drzewa celu  projektodawca od razu mo�e sformułowa� 

równie� grup� docelow� projektu.  

 

Grupa docelowa projektu to grupa ludzka/ społeczno��, która z projektu skorzysta, b�d� b�dzie w nim 

uczestniczy� bezpo�rednio. 

 

W przypadku projektu polegaj�cego na budowie drogi, grup� docelow� b�d� jej u�ytkownicy. Gdy 

gmina A buduje oczyszczalnie �cieków w celu poprawy stanu �rodowiska, grup� docelow� projektu b�dzie 

ludno�� tej gminy. W przypadku, gdy projekt polega na organizacji szkole�, w celu poprawy wykształcenia 

bezrobotnych z powiatu B, grup� docelow� b�d� rzecz jasna wspomniani bezrobotni.  

 

II.2.2.2 Analiza strategii działania 

Po sformułowaniu drzewa celu nale�y przyst�pi� do dokonania analizy strategicznej.  

brak zainteresowania turystów i 
inwestorów gmin� A 

 

niski standard �ycia lokalnej 
społeczno�ci 

brak oczyszczalni 
�cieków w gminie A 

 
zwi�kszenie atrakcyjno�ci gminy A 

podniesienie standardu �ycia 
lokalnej społeczno�ci 

 

brak �wiadomo�ci 
ekologicznej 
mieszka�ców 

budowa oczyszczalni 
�cieków w gminie A 

edukacja ekologiczna 
mieszka�ców 
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Analiza strategiczna polega na wybraniu odpowiedniej drogi działania, które ma w efekcie przynie�� 

osi�gni�cie postawionego celu. Je�li projektodawca zidentyfikował kilka przyczyn powstania problemu, w 

trakcie tej analizy powinien zastanowi� si�, które z nich nale�y likiwdowa� w pierwszej kolejno�ci, a tak�e jakie 

nale�y ponie�� koszty i  jakie nale�y zapewni� warunki organizacyjne i techniczne, aby mo�na było 

przeprowadzi� działania i podj�� konkretne czynno�ci. W analizie uwzgl�dnia si� tak�e własne zasoby i 

potencjał wewn�trzny, który przyczyni si� do realizacji projektu.  

 

Strategie mog� mie� charakter na przykład: 

• inwestycyjny  

•  podnoszenia jako�ci  

• kształtowania �wiadmo�ci i rozwoju umiej�tno�ci, 

• informacyjny 

Na tym poziomie formułuje si� równie� list� potencjalnych zagro�e� dla realizacji projektu, które wi��� 

si� z przyj�ciem danej strategii działania.  

 

Innym, bardzo istotnym elementem w trakcie analizy strategii jest okre�lenie wska�ników wraz ze 

�ródłami ich weryfikacji. Aby w pełni je wyznaczy�, nale�y wprowadzi� poj�cie produktu oraz rezultatu i 

oddziaływania. 

 

Produkt projektu jest bezpo�rednim, materialnym efektem zrealizowanych działa�, powinien by� 

osi�gni�ty przez zarz�dzaj�cego projektem w trakcie ‘�ycia’ projektu, przyczynia si� do osi�gni�cia 

zało�onych rezultatów a poprzez nie celów bezpo�rednich. Mo�e one mie� wymiar fizyczny (budynek, sprz�t, 

instalacja) lub wydarzenia (konferencja, panel, szkolenie etc.). Istot� produktu jest to, i� jest on w pełni 

policzalny, przy pomocy dost�pnych miar i wag lub jednostek matermatycznych: np. droga lub wodoci�g, 

których długo�� jest wyra�ona w metrach lub kilometrach bie��cych, konferencje i szkolenia, których liczba 

wyra�ona jest w sztukach.   

 

W praktyce, przy formułowaniu opisu projektu, produkt okre�la si� poprzez rzeczowniki (wodoci�g, 

panel specjalistów, budynek), podczas gdy działania w wyniku których uzyskuje si� produkt opisuje si� 

poprzez czasowniki lub rzeczowniki odczasownikowe (np. budowa wodoci�gu, wznoszenie budynku, 

organiowanie panelu ekspertów).  

 

Rezultat to fizyczny efekt osi�gni�cia celu bezpo�redniego i bezpo�redni wpływ zrealizowanych działa� 

/ uzyskanych produktów na bezpo�rednich beneficjantów osi�ganym natychmiast po zako�czeniu realizacji 
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projektu. Wska�nik rezultatu jest zwi�zany bezpo�rednio z natychmiastowymi efektami projektu i dostarcza 

informacji o zmianach, jakie nast�piły w wyniku wdro�enia projektu u bezpo�rednich beneficjentów pomocy, 

np. skrócenie czasu podró�y, zapewnienie dojazdu do x firm, zmniejszenie emisji lub zrzutu zanieczyszcze�. 

Okre�lany jest poprzez opis stanów po��danych i badany tak�e przy pomocy dost�pnych miar i wag lub 

jednostek matermatycznych, podobnie jak produkt. W prawidłowo skonstruowanej logice produktu, 

wska�niki rezultatu s� inne ni� wska�niki produktu. Wska�niki uzyskania rezultatu mierzy si� przewa�nie 

jako wyraz zmiany stanu negatywnego na lepszy w porównaniu z rokiem bazowym (rokiem „0“) (np. w %) 

 

 

Przez oddziaływanie projektu rozumie si� długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu dla 

bezpo�rednich adresatów po zako�czeniu ich udziału w projekcie lub po uko�czeniu danej inwestycji, a tak�e 

po�rednie konsekwencje dla innych adresatów. Wska�nik oddziaływania odnosi si� do konsekwencji danego 

projektu wykraczaj�cych poza natychmiastowe efekty dla bezpo�rednich beneficjentów, np. wpływ projektu na 

sytuacj� społeczno-gospodarcz� w pewnym okresie od zako�czenia jego realizacji, wzrost poziomu 

bezpiecze�stwa, zwi�kszony przepływ osób, wzrost aktywno�ci społeczno-ekonomicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wska�niki produktu, rezultatu i oddziaływania musz� by zbieranie i weryfikowane przez projektodawc� i 

otoczenie. Przyjmuje si� zasad�, i�  wska�niki produktu i rezultatu s� mierzone przez instytucj�, formułuj�c� 

projekt. Jest ona bowiem odpowiedzialna za to, i� produkt, który powstanie w ramach realizacji działa� jest 

pod wzgl�dem swoich wymiarów i warto�ci liczbowych zgodny z zamierzeniem.  Liczenie produktu rezultatu 

przez projektodawc� pozwala na dokonywanie przez niego bie��cych ocen, czy projekt poprzez realizacj� 

produktów i ich wła�ciw� eksploatacj� osi�gn�ł zamierzenia- innymi słowy, czy si� powiódł, czy te� nie.  

Cel po�redni/ oddziaływanie 
wzrost atrakcyjno�ci turystycznej  i 

inwestycyjnej gminy 

Cel bezpo�redni/ rezultat 
projektu 

podniesienie standardu �ycia lokalnej 
społeczno�ci 

 

Działania 
budowa oczyszczalni 
�cieków w gminie A 

wska�niki 
oddziaływania 

wska�niki  
rezultatu  

Produkt 
oczyszczalnia 

�cieków w gminie A 

wska�niki  
rezultatu  

- wielko�� oczyszczalni (ha) 
- przepustowo�� i mo�liwo�� filtracji wody 

(hlitry/24 h) 

- spadek zanieczyszczenia wód 
gruntowych (w %) w stosunku do roku 
bazowego 

-  spadek zachorowa� na choroby 
zaka�ne, spowodowane brudn� wod� 

- wzrost dochodów regionu z turystyki  
- wzrost gospodarczy gminy A i jej 

bezpo�redniego otoczenia 
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Przy okre�laniu �ródeł weryfikacji wska�ników, nale�y pami�ta� o ich rodzaju (czy s� nimi dokumenty, 

raporty, ponumerowane bilety, rachunki), a tak�e, czy b�d� one pozyskiwane z zewn�trz organizacji/instytucji 

czy te� pozyskiwane własnymi siłami.  

Wska�niki oddziaływania s� najcz��ciej mierzone przez otoczenie wnioskodawców- instytucje 

wy�szego rz�du, odpowiedzialne za statystyk� itp.  

Wska�nik produktu ilustruje wielko�� przedsi�wzi�cia, a zatem przypisuj�c mu warto�� nale�y 

uwzgl�dni� czas działa� i koszty ich realizacji w zakresie, opisanym we wniosku.  

Po uzyskaniu tych danych mo�na sformułowa� matryc� logiczn� projektu.  

Stanowi ona swoist� „map�” projektu i pozwala w jednym miejscu zebra� wszystkie elementarne 

informacje o przedsi�wzi�ciu :  

 

Logika interwencji                          Wska�niki                      Weryfikacje  wska�ników                      Zagro�enia 

 
Oddziaływanie 

 

 
Wska�niki oddziaływania 

 
Instytucja sprawdzaj�ca 
wska�niki oddziaływania 

 

 

 
Rezultat 

 

 
Wska�niki rezultatu 

 
Dane dla obliczenia 

wska�ników  rezultatu 
 

Potencjalne zagro�enia 
dla oddziaływania 
projektu, przy zało�eniu, 
�e produkt i rezultat 
projektu został osi�gni�ty 

 
Produkt 

 
 

 
Wska�niki produktu 

 
Dane dla obliczenia 

wska�ników produktu 

Potencjalne zagro�enia 
dla osi�gni�cia rezultatu, 
przy zało�eniu, �e produkt 
został osi�gni�ty 

 
Podejmowane działania 

 

 
�rodki i  

zasoby własne 

 
Bud�et projektu 

 
 

  
Potencjalne zagro�enia 
dla sprawnej realizacji 
działa� 

 
 

   
Warunki pocz�tkowe 

 
 

 

Matryca logiczna jest bardzo wygodnym narz�dziem do gromadzenia danych i przenoszenia ich na 

pó�niejszym etapie do odpowiednich działów i punktów w formularzu wniosku.  

 

II.2.3  Analiza partnerów  

Analiza partnerów jest w przypadku projektów o charakterze transgranicznym szczególnie istotna.  Cz�sto 

decyduje ona wprost o tym, kogo  projektodawca zaprosi do realizacji danego przedsi�wzi�cia i jak ów partner 

sprawdzi si� w działaniu. Je�li b�d� to partnerzy zagraniczni, mo�e mie� to decyduj�cy cz�sto wpływ na 

charakter transgraniczny projektu  
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Partner to ka�dy podmiot prawny, instytucja b�d� grupa osób, która w jakikolwiek sposób mo�e ł�czy� si� z 

projektem w czasie jego realizacji  

 

Analiza partnerów polega na przeprowadzeniu analizy pi�ciu elementów, charakteryzuj�cych potencjalnych 

partnerów przedsi�wzi�cia.  

 

Do elementów nale��:  

Charakterystyka  Status prawny partnera, struktura organizacyjna i istnienie specjalnych 
jednostek organizacyjnych (oddziałów, zespołów, biur, departamentów i 
wydziałów), których potencjał mo�na wykorzysta� przy realizacji projektu. W 
polu tym opisuje si� takie elementy jak scentralizowanie/autonomizacja 
struktury, zarz�dzanie hierarchiczne/zadaniowe  

Interesy i oczekiwania Cele działalno�ci partnera, zało�enia programowe, bilans zysków (spełnionych 
oczekiwa�) i strat  (kosztów, jakie b�d� do poniesienia) danego partnera w 
realizacji projektu.  

Wra�liwo�� na realizacj� 
polityk horyzontalnych 

Czy partner działa na rzecz ochrony  �rodowiska, równo�ci szans i integracji 
społecznej oraz budowa społecze�stwa informacyjnego i zrównowa�onego 
rozwoju. 

Potencjał i niedobory 
partnera 

 Wszystkie elementy zwi�zane z jego statusem prawnym, struktur� 
organizacyjn�, zasobami finansowymi, lokalowymi, infrastruktur� informatyczn�. 
W analizie potencjału i niedoboru mo�na posłu�y� si� analiz� SWOT, wykonan� 
dla partnera i skorzysta� z opisu pól:  mocne i słabe strony  

Konsekwencje dla projektu W polu tym wpisuje si�  wnioski ze wszystkich czterech poprzednich pól i 
dokonuje ostatecznej oceny potencjalnych mo�liwo�ci współpracy 

 

Samo poszukiwanie partnerów  nie  jest rzecz� łatw�. Wpierw nale�y stworzy� list� tych instytucji, które 

z racji swej funkcji b�d� celów statutowych s� predestynowane do ewentualnego uczestnictwa w 

przedsi�wzi�ciu. Dopiero bie��cy kontakt z tymi instytucjami oraz wykonanie analizy partnerów  pozwala na 

zaw��enie owej listy do wykazu tych partnerów, którzy rzeczywi�cie b�d� uczestniczy� w projekcie.  

 

W celu odnalezienia potencjalnych zainteresowanych w uczestnictwie projektu, Wspólny Sekretariat 

Techniczny prowadzi na swojej stronie internetowej Forum dla partnerów, dzi�ki któremu ka�dy b�dzie mógł 

znale�� inne instytucje, chc�ce partycypowa� w projekcie w ramach danego priorytetu i działania Programu. 

 

II. 3 Przygotowanie projektu  

 

II.3.1 Podział zada� i harmonogram projektu – schemat Gantta 
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Gdy projekt został ju� skonstruowany w oparciu o matryc� logiczn�, a partnerzy zaproszeni do współpracy, 

partner wiod�cy w  projekcie powinien dokona� precyzyjnego podziału zada� mi�dzy poszczególne instytucje i 

grupy ludzi.   

Zadania te nale�y równie� rozpisa� w czasie.  Za zadania te nale�y uzna� nie tylko np. sam� inwestycj� b�d� 

ustalenie terminu konferencji, szkolenia ale tak�e wszystkie niezb�dne prace przygotowawcze, a zatem 

wykonanie niezb�dnej dokumentacji budowlanej, uzyskanie stosownych dokumentów i pozwole� 

administracyjnych, wykonanie pomiarów, studium wykonalno�ci. Wykonanie wszystkich prac 

przygotowawczych, ustalenie kompetencji poszczególnych osób, zaanga�owanych w realizacj� 

przedsi�wzi�cia, potrafi  trwa� nawet do kilku miesi�cy, tym bardziej istotne jest wczesne zaplanowanie 

wszystkich prac i odpowiednio wczesne przyst�pienie do wszystkich czynno�ci, zwi�zanych z realizacj� 

projektu.  

Harmonogram prac najwygodniej jest przedstawia� w formie tabeli, w której w kolumnach umieszcza si� 

oznaczenia okre�lonych jednostek czasu (np. tygodni, dekad, miesi�cy etc.), natomiast w wierszach, po kolei, 

wszelkie czynno�ci, w odpowiedniej kolejno�ci. Wa�ne jest, by zachowa� nast�pstwo czynno�ci (np. 

zarezerwowa� wpierw czas na organizacj� spotkania, a dopiero potem jego przeprowadzenie lub te� wpierw 

okre�li� czas odpowiedni do zdobycia pozwolenia na budow�, a dopiero potem na prowadzenie samych prac 

ziemnych i budowlanych. Podobnie jest np. z kwesti� przetargów i zakupem sprz�tu komputerowego. 

Dlaczego harmonogram jest tak bardzo potrzebny. Pozwala on mianowicie okre�li� trzy istotne elementy 

projektu:  

- wydzieli� jego wa�ne etapy (tak zwane kamienie milowe) 

- okre�li� koszty ich realizacji  

- okre�li� wska�niki produktu, które osi�gamy realizuj�c wspomniane etapy. 

  

Kamienie milowe to takie zdarzenia w trakcie realizacji  projektu (np. uzyskanie zezwolenia, wykonanie 

przetargu), które decyduj� o mo�liwo�ci realizacji kolejnego działania.  Bez ich osi�gni�cia nie mo�na dalej 

kontynuowa� projektu.  

Okre�lenie prawidłowe kamieni milowych  ułatwia monitorowanie post�pów w projekcie. Wydzielenie kamieni 

milowych powinno by� oparte wprost na li�cie działa�, które powinno si� przepisa� z matrycy logicznej 

projektu.  

 

Działania I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005  I 2006 II 2006 III 2006 IV  2006 I  2007 
Wykonanie 

dokumentacji 
        

Zło�enie  i wybór 

wniosku  
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Przetargi           
Inwestycja 

wznoszenie 

budynku A =  

100 m kw.  

         

Inwestycja  

wznoszenie 

budynku B = 

150 m kw. 

         

Inwestycja  

Wznoszenie 

budynku C = 

50 m kw. 

         

Raport kwartalny     Produkt = 0 
m kw. 
budynków 

Produkt =  
0 m kw.  

Produkt =  
100 m kw 
(budynek A) 

Produkt =  
100 m kw. 

Produkt = 
250 m kw.  
(budynek A i 
B) 

Produkt = 
300 m kw. 
(budynek A, 
B i C) 

Raport roczny  Produkt = 0 m kw. budynków Produkt = 
250 m kw.  

(budynek A i B) 

 

Raport ko�cowy Produkt = 
300 m kw. 

(budynek A, B i C) 
 200 000        

   20 000      

    500 000 260 000    

      300 000 500 000  

Bud�et - 

harmonogram 

        120 000 

bud�et  200 000  220 000 720 000 990 000 1 290 000  1 790 000 2 910 000 

Grub� lini� zaznaczono  kamienie milowe przedsi�wzi�cia  

 

Zaprogramowanie w odpowiedni sposób harmonogramu projektu oraz kamieni milowych pozwala tak�e na  

prawidłowe okre�lenie wska�ników produktów. Przy inwestycji wieloetapowej, na ko�cu ka�dego odcinka 

czasu, mo�emy okre�li� mo�liwy post�p w jej prowadzeniu. Podobnie mo�na post�pi� przy organizacji  

projektu, polegaj�cego na realizacji wielu konferencji.  W praktyce, przy projektach finansowanych z funduszy 

strukturalnych UE, w Polsce wska�niki produktu mierzy si� pod koniec ka�dego kwartału,  roku oraz po 

zako�czeniu inwestycji.   

Harmonogram, który ostatecznie przedstawia si� we wniosku nale�y zawsze uznawa� za wi���cy. 

Wynikaj� z niego bezpo�rednio  nie tylko uzyskiwane wska�niki, ale przede wszystkim okre�lone tryby 

płatno�ci. 
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II.3.2 Bud�et projektu  

Nale�y pami�ta�, i�  ka�da czynno��, podejmowana w trakcie realizacji projektu kosztuje. Nawet je�li nie 

ponosi si� kosztów zakupów, usług b�d� robót, to nale�y si� liczy� z konieczno�ci� ponoszenia kosztów, 

zwi�zanych cho�by z personelem, który nale�y zatrudni� b�d� zleci� mu wykonywanie okre�lonych czynno�ci.   

Bud�et powinien by� rozpisany  jak najbardziej szczegółowo. Wszystkie wi�ksze etapy projektu mo�na wtedy 

podzieli� na szereg mniejszych czynno�ci, których koszt wówczas łatwiej jest oceni�. Nale�y pami�ta�, by 

bud�et projektu był sformułowany realnie. Oznacza to, i� kosztów nie mo�na zbyt zani�a� poprzez zbytnie 

uogólnienia, a tak�e nie nale�y go zbyt zawy�a� – przez przyjmowanie maksymalnych stawek cenowych za 

konkretne zakupy, usługi b�d� roboty budowlane. Trzeba pami�ta� o tym, i� koszty okre�lone w bud�ecie 

wniosku mog� by� w przypadku dofinansowania funduszy strukturalnych, w zasadzie zmniejszane, a nie 

powi�kszane, gdy� grozi to opó�nieniami w realizacji projektu. Kwoty okre�lone w bud�ecie powinny by� 

potem podane w specyfikacji istotnych warto�ci zamówienia jako maksymalne warto�ci kontraktu. W 

zestawieniu bud�etu nale�y tak�e koniecznie okre�li� �ródła finansowania poszczególnych działa� z 

uwzgl�dnieniem kosztów, które nie b�d� w �aden sposób sfinansowane ze �ródeł zewn�trznych (przy pomocy 

dotacji „z góry”, b�d� te� refundacji”). W przypadku tego drugiego sposobu sfinansowania przez fundusze 

zewn�trzne, konieczne jest przeprowadzenie symulacji, czy projektodawca (wraz z partnerami) jest w stanie 

na bie��co z zasobów własnych finansowa� działania i jednocze�nie czeka� na rozliczenia cz�stkowe.  

 

II. 4  Poszukiwanie funduszy na realizacj� programu – fundusze strukturalne. 

Jednym z istotnych elementów powodzenia projektu jest znalezienie �ródeł zewn�trznych dofinansowania. Z 

reguły projekt nie mo�e by� wykonany przy zasobach własnych.  Podstawowym problemem jest poszukanie 

odpowiedniego funduszu, z którego projekt mo�na zrealizowa�, dokonanie prawidłowej oceny zgodno�ci oraz 

wyboru.  

Programy operacyjne, okre�laj�ce sposób zarz�dzania i wdra�ania funduszy strukturalnych UE, zawieraj� 

tak�e precyzyjnie opisane dziedziny aktywno�ci, w ramach których mo�na realizowa� projekty.  

Z reguły wszystkie programy operacyjnie dzielone s� na priorytety, a te na działania (por. podrozdział I.1.1 

podr�cznika wnioskodawcy). Podobnie jak projekty maj� one swoje cele ogólne (które stanowi� odpowiednik 

oddziaływania na poziomie projektu) oraz cele szczegółowe (które stanowi� odpowiednik rezultatu na 

poziomie projektu).  Opisy działa� zawieraj� tak�e wykaz dost�pnych do realizacji przedsi�wzi��, które nale�y 

odnie�� do  działa� na poziomie projektu.  

Zdarza si� w niektórych programach, i� nie opisuje si� celów szczegółowych. Wówczas cele działa� nale�y 

odnie�� do oddziaływa�, za� opis mo�liwych do realizacji projektów do poziomu działa� w projekcie. W 

konsekwencji wnioskodawca musi sam okre�li� rezultatu projektu, tak by stanowiły one element logicznego 

ci�gu w triadzie produkt-rezultat-oddziaływania 
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                                                                                              zgodno�� 

 

 

 

                                                                                              zgodno�� 

 

 

 

                                                                         zgodno�� 

 

                                                                                zgodno�� 

 

 

 

 

 

        PROGRAM                                                                                                   PROJEKT 

 

 

Warto tak�e pami�ta�, i� pod uwag� nale�y bra� nie tylko kwestie merytoryczne, ale tak�e formalne. Po 

stwierdzeniu zgodno�ci programu z projektem, nale�y zweryfikowa� list� instytucji, które mog� aplikowa� do 

programu.  Jedn� z bardzo istotnych rzeczy jest sprawdzenie, jak narzucone w programie warunki 

współfinansowania projektów, harmonogramy płatno�ci mog� wpłyn�� na proces realizacji przedsi�wzi�cia.  

Ten ostatni element mo�na zbada� wykonuj�c prosty biznesplan dla małych projektów, natomiast dla 

projektów infrastrukturalnych nale�y dokona� analizy finansowej (najcz��ciej stanowi ona element studium 

wykonalno�ci – patrz rozdział III.3.1 podr�cznika wnioskodawcy) z uwzgl�dnieniem wysoko�ci 

dofinansowania, mo�liwych działa� do wsparcia (rodzaju usług, zakupów lub prac budowlanych) oraz sposobu 

realizacji dofinansowania (zaliczka, czy te� refundacja, jak cz�sto refundacji si� dokonuje).  

 

Nale�y pami�ta� o tym, i� proces poszukiwania �ródeł finansowania mo�na rozpocz�� ju� po wykonaniu 

wst�pnej  analizy produktów, potencjalnych rezultatów oraz własnych zasobów ludzkich, rzeczowych i 

finansowych (szkic matrycy logicznej), aby dostosowa� realizacj� przedsi�wzi�cia do  programu operacyjnego, 

który odpowiada merytorycznie i formalnie projektowi.  

 

Priorytet Programu 

Działanie Programu 

Opis przedsi�wzi�� 

Cele ogólne 
programu 

Cele szczegółowe 
programu 

Działanie 

Oddziaływanie 

Rezultat 

Produkt 
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Nale�y pami�ta� o tym, i� dopiero zrealizowanie całego wy�ej opisanego procesu przygotowania 

projektu pozwoli na skuteczne aplikowanie o �rodki strukturalne lub �rodki zewn�trzne UE. 

Przygotowanie zał�czników (analiz, studiów wykonalno�ci, pozyskiwania pozwole�, decyzji i 

za�wiadcze�) powinno odbywa� si� przed wypełnieniem wła�ciwego wniosku. Jedynie takie 

post�powanie gwarantuje spójno�� informacji zawartych w aplikacji i dokumentach jej 

towarzysz�cych.    
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Zał�cznik A.  Wykaz instytucji zaanga�owanych w realizacj� 

Programu S�siedztwa Polska-Białoru�-Ukraina 

 INTERREG III A/Tacis CBC 

 

1. Instytucja Zarz�dzaj�ca  

Ministerstwo Gospodarki i Pracy 

Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego 

Plac Trzech Krzyzy 3/5 

00-507 Warszawa, Polska 

Tel: + 48  22 661 88 89 

Fax: + 48 22 628 64 65 

 

e-mail: Dominika.Mickiewicz@mg.gov.pl 

 

2. Instytucja Płatnicza  

Ministerstwo Finansów 

Department  Instytucji Płatniczej  

ul. �wi�tokrzyska 12  

00-916 Warszawa 

Polska 

Tel. + 48 22 694 37 04 

Fax + 48 22 694 38 18 

e-mail: sekretariat.of@mofnet.gov.pl  

piotr.tworos@mofnet.gov.pl 

 

3. Instytucja Kontraktuj�ca 

 

Delegacja Komisji Europejskiej dla Ukrainy, Mołdawii i Białorusi 

ul. Kruhlo-Universytetska 10 

01024 Kijów 

Ukraina 

Tel.: +380 44 462-00-10 

Fax : +380 44 462-09-20 

e-mail: delegation-ukraine@cec.eu.int 
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3. INSTYTUCJE PO�REDNICZ	CE 
 

Urz�dy Wojewódzkie: Podlaski, Mazowiecki, Lubelski, Podkarpacki  

 

4. Wspólny Sekretariat Techniczny 

Władza Wdra�aj�ca Program Współpracy Przygranicznej  

Zespół ds. Programu S�siedztwa Interreg IIIA/TACIS CBC Polska-Białoru�-Ukraina 

ul. Solec 38 

00-926 Warszawa 

Polska 

Tel. +48 22 458 23 23 

Fax +48 22 458 23 24 

e-mail: mariusz.kasprzyk@wwpwp.it.pl 

 

INNE INSTYTUCJE ZAANGA�OWANE W REALIZACJ	 PROGRAMU  

 

Polska  

Regionalne Punkty Kontaktowe INTERREG  

 

Białoru�  

1) Delegacja Komisji Europejskiej dla Ukrainy, Mołdawii i Białorusi  

ul. Kruhlo-Universytetska 10 

01024 Kijów  

Tel: +  380 44 462 00 10 

Fax: + 380 44 462 09 20 

e-mail: delegation-ukraine@cec.eu.int 
  

2) Narodowy Punkt Koordynacyjny dla Progamu TACIS na Białorusi 

ul. Kollectornaya 220004  

Mi�sk 

Białoru�  

Tel: +375 17 220 67 48 / 220 87 56/220 64 65 / 227 32 39 

Fax: +375 17 – 227 26 15 
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e-mail: ncu@infonet.by 

 

Ukraina  

1) Delegacja Komisji Europejskiej dla Ukrainy, Mołdawii i Białorusi  

ul. Kruhlo-Universytetska 10 

01024 Kijów  

Tel: +  380 44 462 00 10 

Fax: + 380 44 462 09 20 

e-mail: delegation-ukraine@cec.eu.int 

 

2) Ministerstwo Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy 

 Narodowy Punkt Koordynacyjny TACIS Ukrainy (Departament Współpracy z Uni� Europejsk� w ramach 

Programu TACIS )  

ul. Blv. Druzby Narodiv 28 

01103, Kijów, 

Ukraina 

Tel: + 380 44-294-43-25 

Fax + 380 44-294-43-25 

e-mail: tacis@ncu.kiev.ua 

            ryabtseva@ncu.kiev.ua 

            rozhkov@ncu.kiev.ua      

 

2.2  Department Polityki Regionalnej 

ul. Grushevskovo Blv 12/2 

01008 Kijów 

Ukraina 

Tel:+38044 226 24 56, +38044 294 41 30 

Fax:+38044 295 62 89 

e-mail: Vbessar@ukr.net 

 

 

 

 

 

 


