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SPIS TREŚCI 

 

CZĘŚĆ A – DLA WNIOSKODAWCÓW 

 Program, wymagania formalne naboru, kryteria oceny  

i wyboru wniosków, wsparcie w ramach Programu, płatności, 

kryteria kwalifikowalności kosztów 

 

CZĘŚĆ B – DLA BENEFICJENTÓW 

 Podstawowe zasady, finansowanie i monitorowanie projektu, 

 inne aspekty wdrażania, zmiany w projekcie, oszczędności, 

 działania informacyjno-promocyjne, audyty 

 

 



DLA WNIOSKODAWCÓW – Program 
 

- Podstawowe informacje (regulacje, podstawy prawne)     - JOP 

- Instytucje programowe      - JOP 

- Język Programu     - angielski 

- Cel tematyczny i priorytety – tylko CT Dziedzictwo i dwa         

 priorytety w jego ramach 

- Wskaźniki    - Programowy produktu i rezultatu oraz produktu z   

sugerowanej listy 

 
 



  
Wspierane działania 

Promocja kultury lokalnej i 

historii 

Promocja i zachowanie 

dziedzictwa naturalnego 

Wspólne wydarzenia 
dotyczące promocji, rozwoju i 

ochrony kultury lokalnej i historii 

dotyczące promocji i ochrony 

dziedzictwa naturalnego 

Wspólne działania 
promujące i chroniące tradycyjne 

rzemiosło i rękodzieło  

Wspólna promocja 

kulturowej, historycznej specyfiki 

regionu w celu rozwinięcia 

turystyki 

walorów  natury i krajobrazu 

regionów regionu w celu 

rozwinięcia turystyki 

Wspólne tworzenie 

produktu 

turystycznego 

aby chronić dziedzictwo 

kulturowe 

promującego i zapewniającego 

ochronę dziedzictwa naturalnego 

Wspólne rozwijanie 

strategii 

transgranicznej 

służącej promocji, rozwojowi i 

ochronie kultury lokalnej i historii 

dla ochrony i właściwego 

korzystania z walorów natury i 

krajobrazu 



  Wspierane działania 
Promocja kultury 

lokalnej i historii 

Promocja i zachowanie 

dziedzictwa naturalnego 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego naturalnego 

Współpraca między 

instytucjami 

(najlepsze praktyki, wspólne 

szkolenia) 

w zakresie dziedzictwa 

historycznego i kulturowego 

w zakresie zarządzania 

zasobami natury 

Wspólne szkolenia i 

wymiana personelu 

(podnoszenie kwalifikacji) 

w zakresie zarządzania 

dziedzictwem historycznym i 

kulturowym, rozwijania 

wspólnych produktów i 

usług turystycznych, 

promowania zasobów 

kulturowych  

w zakresie zarządzania 

ochroną dziedzictwa 

naturalnego, rozwijania 

wspólnych produktów i 

usług turystycznych, 

promowania walorów 

naturalnych obszaru 

Programu 



  
 
 
 

PRIORYTET WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU 

Promocja 

kultury 

lokalnej  i 

historii 

 Liczba udoskonalonych obiektów dziedzictwa 

kulturowego i historycznego będąca 

bezpośrednim wynikiem wsparcia Programu; 

 Liczba transgranicznych wydarzeń 

kulturalnych zorganizowanych przy wsparciu 

EIS  

Wzrost liczby odwiedzających 
obiekty dziedzictwa 

historycznego i kulturowego 

Promocja i 

zachowanie 

dziedzictwa 

naturalnego 

 Liczba transgranicznych wydarzeń 

zorganizowanych przy wsparciu Programu; 

 Liczba wypromowanych i/lub chronionych 

obiektów przyrodniczych jako bezpośredni 

wynik wsparcia Programu; 

 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach i 

działaniach podnoszących świadomość, 

promujących zachowanie dziedzictwa 

naturalnego  

Wzrost liczby odwiedzających 
obiekty dziedzictwa 

naturalnego 



 
Wnioskodawcy – wymogi formalne II naboru 
 

-  Kwalifikowalność beneficjentów i partnerstwa,       

-  Kwalifikowalność projektów. 

 

Jeden beneficjent wiodący może złożyć maksymalnie 3    

 wnioski aplikacyjne 

           

 
   
 



 

Kwalifikowalność partnerstwa:       

-  3 możliwości partnerstwa,  

- Zdefiniowany zakres obowiązków beneficjenta wiodącego i 

beneficjentów, 

- Umowa partnerska (powinna zostać złożona do WST 30 dni po 

podpisaniu umowy grantowej);  

- Partnerstwo w rozumieniu wspólnego przygotowania i 

wdrażania projektu, wspólnego personelu zarządzającego i 

finansowania. 

 
   
 



Kwalifikowalność beneficjentów: 

 

Następujące typy organizacji mogą otrzymać grant w ramach Programu: 

a) instytucje władz krajowych, regionalnych, lokalnych lub zrzeszenia tych 
instytucji; 

b) podmioty prawa publicznego lub prywatnego niemające charakteru 
przemysłowego ani handlowego, posiadające osobowość prawną, 
finansowane w przeważającej części przez państwo, JST lub inne 
podmioty prawa publicznego, lub których zarząd podlega nadzorowi ze 
strony tych podmiotów, lub posiadające organ administrujący, 
zarządzający lub nadzorczy, w którym ponad połowa członków jest 
mianowana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne 
podmioty prawa publicznego; 

c) organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną 

 
 

 



 
 
W przypadku polskich instytucji wymienionych w kategorii a) 
kwalifikowalnymi są:  
 
 podmioty posiadające osobowość prawną zgodnie z obowiązującym 

prawem krajowym; 
 podmioty nieposiadające osobowości prawnej: 
 
-   jeśli ich jednostka nadrzędna, posiadająca osobowość prawną, udziela 
im pełnomocnictwa, a także ponosi odpowiedzialność finansową za 
realizowany projekt 
- w imieniu których jednostka nadrzędna będzie aplikować o 
dofinansowanie (ze wskazaniem, który podmiot będzie realizować 
projekt). 
 

 

 
 



Poza spełnieniem tych wymagań, beneficjent wiodący/beneficjent: 
 nie może podlegać żadnej z sytuacji opisanych w art. 106 ust. 1 i art. 

107 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012; i 
 musi posiadać przynależność państwową do jednego z krajów 

uczestniczących lub być osobą prawną i posiadać faktyczną siedzibę na 
obszarze objętym Programem lub być organizacją międzynarodową. 

 
Beneficjenci, których siedziba znajduje się poza obszarem Programu, 
muszą spełnić następujące kryteria: 
 mieć siedzibę w Polsce, Ukrainie lub Białorusi; 
 ich udział w projekcie musi być niezbędny ze względu na charakter i 

cele projektu oraz konieczny do jego skutecznego wdrożenia; 
 całkowita kwota alokacji w ramach projektu dotycząca takich 

beneficjentów nie może przekroczyć 20% budżetu projektu. 



Przykłady potencjalnych beneficjentów wiodących/beneficjentów: 
  
 instytucje regionalne lub lokalne, organy wykonujące usługi publiczne 

zlecone przez te instytucje lub działające w ich imieniu; 
 organy centralne, działające w imieniu regionalnych i lokalnych 

przedstawicielstw, realizujące zadania publiczne na poziomie 
regionalnym/lokalnym; 

 regionalne i lokalne przedstawicielstwa rządu centralnego odpowiedzialne 
za wykonywanie zadań publicznych na poziomie regionalnym/lokalnym; 

 instytucje/organizacje krajowe; 
 instytucje publiczne odpowiedzialne za ochronę środowiska, zarządzanie 

obszarami chronionymi, naturą, parkami i lasami; 
 publiczne instytucje edukacyjne (szkoły publiczne, uniwersytety publiczne, 

itp.); 
 organizacje pozarządowe i organizacje non-profit, takie jak euroregiony, 

organizacje wsparcia biznesu, izby handlowe, organizacje promocji 
turystyki, instytucje szkoleniowe, edukacyjne i badawcze, stowarzyszenia, 
fundacje, parafie, itp. 

 



Projekt kwalifikowalny 

 oddziaływanie transgraniczne 

 wdrażany na obszarze Programu  

 wdrażany po obu stronach granicy 

 przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego programowego 

wskaźnika produktu i  wskaźnika rezultatu. 

Wszystkie mikroprojekty są projektami miękkimi                                        

i zintegrowanymi.  

Koszty inwestycji i infrastruktury (roboty budowlane, zakupy) nie 
mogą przekroczyć 20% wartości grantu. 
 
 
 
 



 

Projekty niekwalifikowalne: 

 wcześniej zatwierdzone do finansowania z innych źródeł,  

 generujące zyski, 

 akcje charytatywne, 

 wydarzenia regularne,   

 działania, w których beneficjenci działają jako pośrednicy, 

 działania o negatywnym wpływie na środowisko lub niezgodne z 

polityką horyzontalną UE, 

 działania stanowiące pomoc publiczną.  

 
 
   
 



 

DZIĘKUJĘ! 
 

 
Wspólny Sekretariat Techniczny  

Programu Współpracy Transgranicznej  

Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 
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