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INFORMACJE OGÓLNE

• Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić zgodnie z Instrukcją

do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach

POIiŚ 2014-2020, która wskazana jest w ogłoszeniu o naborze

wniosków oraz udostępniona w GWD jako pomoc kontekstowa

przypisana do formularza wniosku w systemie

• Wymagania dotyczące terminów oraz formy złożenia Wniosku

o Dofinansowanie (WoD) zawarte są w Regulaminie konkursu



INFORMACJE OGÓLNE

• Dane ekonomiczne i finansowe oraz dane dotyczące wskaźników

monitorowania projektu należy przedstawić z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku

• Wszystkie dane finansowe zawarte we wniosku powinny być

wyrażone w PLN



INFORMACJE OGÓLNE – duży projekt

• Całkowity koszt kwalifikowalny po uwzględnieniu

oczekiwanych dochodów danego projektu przekracza próg

określony w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. tj. 50 mln EUR

• Formularz wniosku jest jednocześnie formularzem wniosku

o potwierdzenie wkładu finansowego do oceny projektu dużego

przez KE

• IP w porozumieniu z Beneficjentem przygotowuje załącznik nr 7:

Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR zawierający m.in.

skorygowaną tabelę A.1 – po ocenie WoD



INFORMACJE OGÓLNE – układ wniosku

A. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU

B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

C. KOSZT CAŁKOWITY I KOSZT KWALIFIKOWALNY

D. PRZEPROWADZONE STUDIA WYKONALNOŚCI, W TYM ANALIZY WARIANTÓW I ICH WYNIKI

E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA, ORAZ OCENA RYZYKA

F. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DOTYCZĄCYCH PRZYSTOSOWANIA

SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

G. PLAN FINANSOWY 

H. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

I DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

J. CZY PROJEKT PODLEGA PROCEDURZE PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM UNIJNYM

K. CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BYŁO LUB JEST OBJĘTE PROCEDURĄ ODZYSKIWANIA WKŁADU UNIJNEGO 

L. UDZIAŁ INICJATYWY JASPERS W PRZYGOTOWANIU PROJEKTU

M. STATUS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ART. 102 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

N. PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO FORMULARZA WNIOSKU W PRZYPADKU DUŻEGO PROJEKTU    

PODLEGAJĄCEGO MODYFIKACJI

O. POTWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN KRAJOWY

P. ZAŁĄCZNIKI
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CZĘŚĆ „A”



A. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA 

REALIZACJĘ PROJEKTU

A.1 Instytucja odpowiedzialna za wniosek – dane NFOŚiGW

A.1.1: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A.1.2: ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

A.1.3: imię i nazwisko Prezesa Zarządu NFOŚiGW

A.1.4.: Prezes Zarządu

A.1.5.: 22-45-90-100/22-45-90-461

A.1.6.: fundusz@nfosigw.gov.pl



A. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA 

REALIZACJĘ PROJEKTU

A.5.1 Zarządzanie infrastrukturą po zakończeniu projektu (operator, zarządzanie,

finansowanie) oraz zapewnienie trwałości projektu

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1303/2013), naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w

okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

• zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia

Programu Operacyjnego

• nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która

daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści

• nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub

warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych

celów



CZĘŚĆ „B”



B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

B.2 Kategoryzacja działań związanych z projektem

Poniżej wybrane kody mające zastosowanie w przypadku działania 2.1:

• Pkt B.2.1 - Kategoria interwencji:

• 021 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie

wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania

do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach

sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat;

• 087 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona

przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami,

powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym

zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz

systemów;



B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

B.2 Kategoryzacja działań związanych z projektem

Poniżej wybrane kody mające zastosowanie w przypadku działania 2.1:

• Pkt B.2.1 - Kategoria interwencji:

• 088 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem

(np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np.

awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w

tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy.



B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

B.2 Kategoryzacja działań związanych z projektem – c.d.

• Pkt B.2.2 - Forma finasowania: 01 - Dotacja bezzwrotna;

• Pkt. B.2.3 (obszar) i B.2.4 (mechanizm wdrażania): 07 – Nie dotyczy;

• Pkt B.2.5 - Cel tematyczny: 05 - Promowanie dostosowania do zmiany

klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

• Punkt B.2.6.1: Rodzaj działalności gospodarczej: Indywidualnie w zależności

od rodzaju działalności;

• Punkt B.2.6.2 (właściwy wyłącznie dla dużych projektów) – dotyczy

europejskiej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE. Należy wpisać

odpowiedni kod spośród kodów umieszczonych w załączniku

I do Rozporządzenia (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu europejskiego i rady (Dz.

U. UE L 393 z 30.12.2006, s.1). Kod dotyczy działań związanych z projektem.



B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

B.2 Kategoryzacja działań związanych z projektem – c.d.

• Punkt B.2.7 należy wypełnić wskazując kody:

o NTS – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada

2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych

do Celów Statystycznych (NTS) (z późn. zm.). Należy wpisać co najmniej

kod np. NUTS 3

o NUTS (dotyczy wyłącznie dużych projektów) – zgodnie z Rozporządzeniem

(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003

r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych

do Celów Statystycznych (z późn. zm.). Należy wpisać co najmniej kod

np. NUTS 3

• Punkty B.2.8 – B.2.9 - nie dotyczy – (wypełniane w przypadku inwestycji

produkcyjnych).



B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

B.2 Kategoryzacja działań związanych z projektem – c.d.

W przypadku, gdy w ramach danego rodzaju klasyfikacji właściwy jest

więcej niż jeden kod, należy wymienić wszystkie te kody oraz

obowiązkowo określić ich udział procentowy i odpowiednią wartość

Funduszu Spójności.

Punkty B.2.1 – B.2.6.1 należy wypełnić zgodnie z załącznikiem I do

Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7

marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Kody obowiązujące dla danego działania znajdują się w załączniku nr 1

do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIŚ 2014-2020.



B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

B.3.1. – Opis projektu (max. 7000 znaków)

W opisie projektu należy uwzględnić informacje pozwalające

ocenić czy przedsięwzięcie spełnia kryteria wyboru projektu.

• Zakres geograficzny projektu

• Zakres przedmiotowy projektu

• Zakres podmiotowy projektu



B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

B.3.1. – Opis projektu – c.d.

Zakres geograficzny projektu:

Wskazanie lokalizacji projektu (mapa);

Zakres przedmiotowy (techniczny) projektu:

• krótki opis istniejącej infrastruktury i zdiagnozowane braki

(w szczególności te, które spowodowały konieczność realizacji

projektu),

• opis proponowanej infrastruktury i prace, w odniesieniu

do których proponowana jest pomoc, główne parametry i części

składowe.



B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

B.3.1. – Opis projektu – c.d.

Zakres przedmiotowy projektu cd, .:

Główne elementy projektu wraz z szacunkami dotyczącymi kosztów

każdego z nich.

Zakres podmiotowy projektu:

Wskazanie struktury zarządzania projektem w fazie jego realizacji i po

jego zakończeniu, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własności

majątku powstałego w ramach projektu oraz opisu w jaki sposób

zostanie zapewniona trwałość projektu.



B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

Opis projektu przedstawiony w tej części wniosku powinien być 

spójny z pozostałą częścią tego wniosku, w szczególności ze 

wskaźnikami opisanymi w punkcie G.2, celami projektu opisanymi 

w punkcie B.4.1 oraz kategoriami planowanych wydatków 

wskazanymi w punkcie C.

Informacje dotyczące zakresu projektu, zwłaszcza wchodzących w 

zakres projektu przedsięwzięć infrastrukturalnych  (wymagających 

uzyskania decyzji administracyjnych – zezwoleń na realizację) 

powinny być spójne z informacjami podawanymi w części F

wniosku i dokumentacją dołączoną do wniosku w związku z 

wypełnieniem części F



B.3 OPIS PROJEKTU - etapy

B.3.2. – B.3.3 projekt stanowi etap ogólnego/większego projektu

Należy:

• opisać inne etapy tego projektu,

• potwierdzić niezależność operacyjną poszczególnych etapów

pod względem technicznym i finansowym,

• potwierdzić, iż nie zachodzi ryzyko podwójnego finansowania,



B.3 OPIS PROJEKTU - etapy

B.3.3. projekt stanowi etap ogólnego/większego projektu – c.d.

Należy przedstawić kryteria, jakimi kierowano się przy podziale projektu

na etapy:

• gotowość techniczno – administracyjna do rozpoczęcia

realizacji, tj. brak ważnych dokumentów/decyzji,

nieuporządkowane kwestie własnościowe dla wszystkich

etapów, brak wiążących rozstrzygnięć w zakresie rozwiązań

technicznych dla poszczególnych etapów,

• wykonalność finansowa, tj. brak możliwości sfinansowania

projektu w określonym czasie,

• wykonalność techniczna, tj. brak technicznych możliwości dla

realizacji całego projektu w określonym czasie.



B.4 CELE PROJEKTU

B.4.1 Główne cele projektu.

• Należy opisać cel projektu oraz pokazać wkład projektu w jego

osiągnięcie. Cel projektu powinien wynikać ze zdiagnozowanych

potrzeb (pkt B.3.1), a jego realizacja w ramach projektu powinna

prowadzić do osiągnięcia rezultatów określonych wskaźnikami

produktu i/lub rezultatu,

• Wskaźniki produktu i rezultatu wraz z definicją przedstawione

zostały w Załączniku 2 do SZOOP „Tabele wskaźników rezultatu

bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań” oraz w

Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania

postępu rzeczowego.



B.4 CELE PROJEKTU

Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działania 2.1:

• Objętość retencjonowanej wody,

• Długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z

zakresu ochrony brzegów morskich,

• Liczba miast, w których podjęto działania związane z

zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi,

• Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych

oraz informacyjnych,

• Liczba instytucji objętych wzmocnieniem systemu monitoringu

jakości środowiska



B.4 CELE PROJEKTU

Lista wskaźników produktu dla działania 2.1:

• Liczba jednostek służb ratowniczych wspartych do prowadzenia akcji ratowniczych i

usuwania skutków awarii i katastrof;

• Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów;

• Liczba stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska;

• Liczba osób, których kwalifikacje zostały podniesione w ramach udziału w

• warsztatach, badaniach biegłości, konferencjach w zakresie wdrażania nowych 

wymagań dotyczących monitoringu stanu wód;

• Liczba opracowanych metodyk, procedur, wytycznych na potrzeby monitoringu stanu 

środowiska;

• Pojemność obiektów małej retencji;

• Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej;

• Liczba wybudowanych jednostek (lodołamaczy).



B.4 CELE PROJEKTU

Lista wskaźników produktu dla działania 2.1 (Katalog wskaźników

obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego

projektów):

• Wszystkie wskaźniki znajdujące się w Katalogach są obowiązkowe

dla danego działania, typu projektu oraz kategorii interwencji.

Należy je wykorzystać przy przygotowaniu wniosku o

dofinansowanie i zamieścić w części dotyczącej wskaźników

wykonania rzeczowego.

• Wskaźniki trafią następnie do Załącznika do Umowy o

dofinansowanie pn. Zestawienie wskaźników do monitorowania

postępu rzeczowego Projektu.



B.4 CELE PROJEKTU

B.4.2 - spójność projektu z odpowiednimi osiami priorytetowymi 

programu

• Wkład projektu w realizację celów szczegółowych priorytetów Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (opisowy i

ilościowy)

• Należy opisać wkład projektu w realizację celu priorytetu inwestycyjnego

5.II tj. wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje

zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i

katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

• Dodatkowo w punkcie tym należy wskazać, jaki orientacyjny procent

całkowitych i kwalifikowalnych kosztów projektu stanowią koszty tych

elementów projektu, które przyczyniają się bezpośrednio do realizacji

celów osi priorytetowej



B.4 CELE PROJEKTU

B.4.3

Należy odnieść się do:

• celów społeczno-gospodarczych, w których realizację wpisuje się

przedmiotowy projekt;

• komplementarności projektu z celami Strategii UE dla regionu

Morza Bałtyckiego i podać, czy projekt: przyczynia się do

osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania UE

dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla

jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri,

Hazards, Nutri, Ship, Safe,Secure, Culture, Tourism, Health.



B.4 CELE PROJEKTU

B.4.3 – c.d.

Należy wskazać:

• czy projekt ma status flagowego projektu w ramach SUE BSR;

• czy projekt przyczyniania się do osiągnięcia celu SUE RBM

w ramach obszaru priorytetowego NUTRI – zmniejszenie

odprowadzania substancji odżywczych do morza do

akceptowalnych poziomów;

• czy i w jaki sposób projekt jest zgodny z horyzontalnymi zasadami

niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć, dostęp do

zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć,

pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania,

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;



B.4 CELE PROJEKTU

B.4.4 Zapewnienie optymalnego wykorzystania infrastruktury na

etapie eksploatacji.

Należy wykazać:

• Optymalne wykorzystanie powstałego majątku;

• Że realizacja projektu wynika z faktycznego zapotrzebowania i jest

odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby.



B.4 CELE PROJEKTU

B.4.5 Ponadregionalność projektu

Należy wskazać czy projekt:

• zgodny z jedną z strategii ponadregionalnych;

• jest realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej

jednego innego województwa objętego strategią ponadregionalną.

jest realizowany na terenie więcej niż jednego województwa, przy

czym co najmniej jedno z województw objęte jest strategią

ponadregionalną oraz jest zgodny z celami strategii

ponadregionalnej;

• jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii

ponadregionalnej.



CZĘŚĆ „C”



C. KOSZT CAŁKOWITY I KWALIFIKOWANY

C.1

• Koszty Projektu należy przypisać do kategorii wydatków zgodnie

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

POIŚ na lata 2014-2020 i przedstawić w podziale na koszty

kwalifikowalne i niekwalifikowalne;

• Uszczegółowieniem tego punktu jest załącznik do Wniosku

o dofinansowanie p.n. Podział kosztów na kategorie wydatków.



C. KOSZT CAŁKOWITY I KWALIFIKOWANY

C.1 (cd)

• Należy zwrócić uwagę na kategorie wydatków, które wymagają

opisu i/lub uzasadnienia w treści wniosku, aby koszty poniesione

w ramach tych kategorii mogły być uznane za kwalifikowane

t.j. zarządzanie projektem, nabycie nieruchomości, wydatki

operacyjne (ponoszone w okresie kwalifikowalności wydatków),

finansowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych;



C. KOSZT CAŁKOWITY I KWALIFIKOWANY

Dla niektórych kategorii wyznaczono limit wydatków:

• Zarządzanie projektem

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych związanych z zarządzaniem

projektem - x (z wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem nad robotami

budowlanymi) musi spełniać jednocześnie dwie nierówności:

x ≤ 250 000 PLN +3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

x ≤ 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

• Nabycie nieruchomości

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych związanych bezpośrednio

z nabyciem nieruchomości nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków

kwalifikowalnych projektu.



CZĘŚĆ „D”



D. Przeprowadzone studia wykonalności, w 

tym analizy wariantów i ich wyniki

D.2.1. – Analiza wariantów

Należy umieścić syntetyczny opis przeprowadzonej analizy rozwiązań dla co najmniej 

dwóch alternatywnych (opcji), tj.:

• wskazać kryteria zastosowane w analizie opcji, w tym kryteria klimatyczne;

• opisać rozważane alternatywne warianty inwestycyjne;

• uzasadnić wybór danego wariantu.

W szczególności należy zwrócić uwagę, że alternatywny wariant inwestycyjny, to wariant, 

który:

• jest technicznie wykonalny;

• prowadzi do osiągnięcia zidentyfikowanego celu (vide punkt B.3).

Oznacza to, że wariant „W0” (tzw. wariant bezinwestycyjny) nie jest alternatywnym 

wariantem inwestycyjnym i stanowi wyłącznie wariant odniesienia. 



CZĘŚĆ „G”



G. PLAN FINANSOWY 

G.1.1. Źródła współfinansowania inwestycji

• spójność danych z punktem C i H wniosku.



G. PLAN FINANSOWY 

G.2 Wskaźniki wykonania rzeczowego

• należy wymienić wskaźniki wykonania rzeczowego (produktu

i rezultatu bezpośredniego);

• Wskaźniki produktu i rezultatu wraz z definicją przedstawione

zostały w Załączniku 2 do SZOOP „Tabele wskaźników rezultatu

bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań”.



CZĘŚĆ „H”



H. HARMONOGRAM REALIZACJI 

PROJEKTU 

H.1 Harmonogram

• Należy podać harmonogram opracowania i realizacji

całego projektu;

• Należy wykazać odrębnie każde zamówienie i umowę

• Przedstawiony harmonogram musi być spójny

z wykresem Gantta;

• Termin zakończenia projektu nie może być późniejszy

niż 31.12.2023 r.



H. HARMONOGRAM REALIZACJI 

PROJEKTU 

H.2 Stopień przygotowania projektu

Należy opisać stopień przygotowania projektu w zakresie:

• technicznym (w odniesieniu do każdego zadania

inwestycyjnego);

• administracyjnym (spójność z pkt. F i załącznikiem do WoD);

• udzielenia zamówień publicznych;

• finansowym - w odniesieniu do pozyskanych i planowanych

do pozyskania źródeł finansowania (spójność z załącznikiem

do WoD);



CZĘŚĆ „I”



I. Działania informacyjno-promocyjne

• Wymogi dotyczące prowadzenia przez beneficjentów działań

informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały określone w:

• art. 115-117 i załączniku XII punkt 2.2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

• art. 3-5 i załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)

nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.

• Opis oraz wskazówki jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne

beneficjenta, określone w przepisach unijnych, a także gdzie znaleźć

pomoc w razie potrzeby, zostały zawarte w Podręczniku wnioskodawcy

i beneficjenta programu polityki spójności 2014-2020 w zakresie

informacji i promocji z 11 czerwca 2015r.



I. Działania informacyjno-promocyjne

Za obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne należy przyjąć:

• oznaczenie znakiem UE i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich

działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, dokumentów

związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości

publicznej, dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników

projektów;

• umieszczenie plakatu lub tablicy (informacyjnej lub pamiątkowej);

• umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej (jeśli beneficjent

ma stronę internetową);

• przekazywanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie

informację, że projekt uzyskał dofinansowanie np. w formie

odpowiedniego oznakowania konferencji, wystaw, stoisk targowych.



I. Działania informacyjno-promocyjne

• We wniosku należy opisać rodzaje, koszty i harmonogram

planowanych działań;

• W punktach I1, I2 i I3 wniosku należy uwzględnić działania

obowiązkowe oraz te o największym zasięgu w grupie docelowej,

które generują maksymalne wydatki z zaplanowanego budżetu na

ogół działań informacyjno-promocyjnych danego projektu

infrastrukturalnego.



O.  POTWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY 

ORGAN KRAJOWY

• Wniosek musi być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji

wnioskującego oraz opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i datą;

• Odstąpiono od wymogu parafowania każdej strony wniosku.



Dziękuję za uwagę


