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INFORMACJE OGÓLNE

• Regulamin konkursu

• Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełnienia

• Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie 

• Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania 
wybranych załączników wymaganych regulaminem

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone na 
podstawie następujących dokumentów: 

Przy przygotowywaniu wniosku należy uwzględnić dokumenty 
programowe (np. SzOOP POIiŚ), wytyczne (szczególnie Wytyczne w 
zakresie kwalifikowalności), odpowiednie przepisy i dobre praktyki.



INFORMACJE OGÓLNE

• Wniosek składa się przez GWD

• Jeśli brak podpisu kwalifikowanego – wersja papierowa 
podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania

• Wersja papierowa i elektroniczna muszą być tożsame

• Załączniki

• Niektóre części wniosku nie dotyczą działania 2.4 (w całości 
części D i E)



Wskazówki dotyczące poprawnego 

wypełnienia wniosku



A. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ 

PROJEKTU
A.5. Informacje na temat istotnych, dotyczących realizacji projektu 

ustaleń instytucjonalnych ze stronami trzecimi:

Wszystkie podmioty 
upoważnione do ponoszenia 
wydatków

Informacje dotyczące 
podmiotu upoważnionego do 
ponoszenia wydatków w takim 
samym zakresie, jak dla 
beneficjenta wiodącego

Struktura przepływów 
finansowych związanych z 
realizacją projektu pomiędzy 
beneficjentem, a tym 
podmiotem

Czy wymagane ustalenia są 
już przyjęte, czy dopiero 
planowane



A. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

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

zarządzanie, finansowanie) oraz zapewnienie trwałości projektu

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.

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:



Tabela B.2 Kategoryzacja działań 

związanych z projektem

40,00

B.2.1 Kod wg kryterium zakresu 

interwencji (UWAGA! Tylko jeden)

• 085 Ochrona i zwiększanie 

różnorodności biologicznej, ochrona 

przyrody i zielona infrastruktura

B.2.2 Kod wg formy dofinansowania

• 01 Dotacja bezzwrotna

B.2.3 Kod klasyfikacji wg kryterium 

obszaru oraz

B.2.4 Kod terytorialnego mechanizmu 

wdrażania

• 07 Nie dotyczy - na stałe we wniosku

B.2.5 Kod wg celu tematycznego

• 06 Zachowanie i ochrona środowiska 

naturalnego i wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami

B.2.6, B.2.8, B.2.9 – nie dotyczy 

(inwestycje produkcyjne)

Kwota dotacji ze 

środków POIiŚ

tzw. „płatność”.

Spójna z tabelami: 

C.3 i G1.1 i HRP  

100,00



C. Koszt całkowity i koszt kwalifikowany

• Realizacja projektu = 
Roboty budowlane

• Kwoty netto

• Należy wskazać VAT 
bez względu na 
kwalifikowalność

• Nieprzewidziane 
wydatki do 10% 
całkowitych kosztów

• Pomoc techniczna = 
Zarządzanie

• Informacja i promocja!



C. Koszt całkowity i kwalifikowany

Limity 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.



C. Koszt całkowity i koszt kwalifikowany

Jeśli VAT jest kosztem kwalifikowanym

Uzasadnienie w rubryce pod Tabelą C.1

Załączenie oświadczenia VAT (załącznik 6)



C.3 Obliczenie całkowitych kosztów 

kwalifikowanych i wysokości 

dofinansowania UE

Koszt całkowity

=C.1= G.1.1 = HRP

Zawsze 100%

Parki – 85%

Zawsze 85%



F. Analiza oddziaływania na środowisko

Wypełnienie części F jest uwarunkowane wymogiem 

przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania 

inwestycji na środowisko. Wówczas dla każdej posiadanej 

decyzji środowiskowej należy wypełnić część F.

Zawsze wypełniamy:

F.1.1 Część F.4

F.8.2 F.8.3 F.9



F.4 Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa); ocena 

oddziaływania na obszary Natura 2000      UWAGA!

Deklaracja organu Natura 2000 

nie jest wymagana ze względu 

na charakter projektu!



G.1.1 Źródła współfinansowania

Zgodne z C.1, C.3, 

PRP, HRP, 

Zgodne z C.1, C.3, 

B.2, PRP, HRP, 

Zgodne z HRP, 

Dofinansowanie z budżetu 

Państwa / NFOŚiGW / wkład 

własny Parku



G.2 Wskaźniki

Wskaźnik produktu: 
• Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem [szt.] – Wskaźnik 

istotny dla realizacji celów interwencji (1)
Wskaźniki rezultatu:
• Powierzchnia siedlisk poddanych ocenie metodami teledetekcyjnymi [ha] –

Wskaźnik istotny dla realizacji celów interwencji (1)
• Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach [EPC]
• Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC]

Wskaźniki 

informacyjne

(2)



H.1 Harmonogram

• Opracowanie dokumentacji przetargowej – rozpoczyna się 

w dniu podpisania pierwszej umowy z wykonawcą o ich 

wykonanie a kończy w dniu odebrania od wykonawcy ostatniej 

dokumentacji;

• Postępowanie o udzielenie zamówienia – rozpoczyna się w 

dniu ogłoszenia pierwszego postępowania o udzielenie 

zamówienia a kończy w dniu rozstrzygnięcia ostatniego 

postępowania;

• Etap budowy/umowa – Za datę początkową należy przyjąć 

datę podpisania pierwszej przewidzianej w ramach projektu 

umowy kontraktowej, a za datę końcową  - datę zakończenia 

ostatniej przewidzianej w ramach projektu umowy 

kontraktowej;

• Etap operacyjny – rozpoczyna się w pierwszym dniu po 

zakończeniu realizacji rzeczowej, czyli bezpośrednio po 

zakończeniu umowy projektu.



H.2.3 Udzielanie zamówień publicznych

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego opublikowanego ogłoszenia 

o zamówieniu.

Informacje podane w punkcie H.2.3 powinny być spójne z informacjami 

podanymi w punkcie H.1 oraz w punkcie H.2.2. 

Informacje powinny być podawane są wg stanu na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie.



I. Działania informacyjno-promocyjne

Produkcja i dystrybucja 
przedmiotów promocyjnych 
typu gadżety nie jest 
rekomendowanym 
narzędziem promocji projektu. 

Oznacza to, że tego typu 
przedmioty promocyjne mogą 
być wykorzystane tylko jako 
element wspierający inne 
działanie. 

Wydatki na cele 
reprezentacyjne, których nie 
można jednoznacznie uznać 
za związane z promocją 
projektu, są niedozwolone.



Obowiązkowe działania informacyjno-

promocyjne

oznaczenie znakiem Unii Europejskiej 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 i odbiorców 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.



Podpisanie wniosku w wersji papierowej



Załączniki

UWAGA! Załączniki do wniosku muszą wynikać z dokumentu 

„Lista i zakres wymaganych załączników”.

Nie należy sugerować się statusem „niewymagany” w GWD!

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić:

• Kompletność

• Podpisy

• Poświadczenia za zgodność z oryginałem z aktualną datą!

• Czytelne mapy

• Materiały źródłowe potwierdzające wysokość zadeklarowanych 

kosztów (kosztorys inwestorski, oferty, cenniki itp.) !



PRP – Plan Realizacji Projektu

Kluczowy załącznik do 
wniosku 

– przygotowany na 
podstawie kryteriów 
oceny merytorycznej 

I stopnia

Ważna jest spójność z 
pozostałymi częściami 

wniosku o 
dofinansowanie

Uzupełnienie wszystkich 
pól załącznika



PRP – Dotychczasowe działania (pkt 3.2)

Wcześniejsze 
działania z 

uwzględnieniem 
efektów

Czy projekt jest 
kontynuacją 
wcześniej 

prowadzonych 
działań

Istniejąca 
dokumentacja 

dotycząca 
przedmiotu projektu

W jaki sposób 
wyeliminowano 

ryzyko dublowania 
działań wcześniej 

wykonanych



PRP – Przygotowanie projektu do realizacji

Uzasadnienie 
możliwości osiągnięcia 

celów projektu

Posiadanie metodyk 
niezbędnych do 

realizacji projektu

Czy przewidziano 
kontrolę jakości danych 

teledetekcyjnych

Czy przewidziano zakup 
sprzętu i 

oprogramowania

Czy będzie zapewniona 
kompatybilność i 

interoperacyjność z 
systemami gromadzenia 
i przetwarzania danych 

o stanie środowiska 



PRP 

Opis i uzasadnienie planowanych zadań

Wszystkie planowane działania należy opisać zgodnie z poniższymi 

punktami:

A. Numer i nazwa działania

B. Termin realizacji

C. Podmiot odpowiedzialny za realizację działania

D. Opis podejmowanych działań

E. Uzasadnienie realizacji działania

F. Ryzyka

G. Oczekiwane rezultaty

H. Szczegółowa kalkulacja kosztów



D. Opis podejmowanych działań

informacje nt. zakresu prac 
przewidzianych do realizacji (w tym 
min. opis konkretnych metod/ 
narzędzi/ technologii, planowanych 
do wykorzystania podczas realizacji 
zadania, tematy/ treści 
podejmowane w trakcie szkoleń, 
warsztatów, publikacji itp.). 

czy planowane do wykorzystania 
metody są sprawdzone, 

czy wcześniej korzystano z 
podobnych rozwiązań, gdzie, kiedy i 
z jaką skutecznością. 

uzasadnienie czy zaproponowane 
rozwiązania uwzględniają swoiste 
uwarunkowania (np. terenowe, 
ekologiczne) występujące w miejscu 
realizacji projektu.



E. Uzasadnienie realizacji działania

powody, dla których 
niezbędna jest realizacja 

danego działania.

spójne z diagnozą potrzeb + 
informacja czy zaplanowane 

działania są trafne i 
adekwatne w stosunku do 
zdiagnozowanych potrzeb/ 

wymogów.



H. Szczegółowa kalkulacja kosztów -

przykłady

Wykonanie i montaż tablic:

• Wykonanie tablic: 20 szt. x 1 200 zł = 24 000 zł

• Montaż: 20 szt. x 200 zł = 4 000 zł.

Łączny koszt: 28 000 zł

Zarządzanie projektem:

• Koordynator projektu: 30 miesięcy x 1 etat x 6 000 zł = 180 000 zł

• Księgowość: 30 miesięcy x 0,2 etatu x 5 000 zł = 30 000 zł

• Zamówienia publiczne: 10 miesięcy x 0,2 etatu x 5 500 zł = 11 000 zł

Łączny koszt: 221 000 zł



Plan zarządzania i przeciwdziałania ryzykom

Czynniki ryzyka 
i szanse

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia

Plan zarządzania i 
przeciwdziałania 

ryzykom



Sposób zarządzania projektem

Doświadczenie zespołu realizującego projekt

opis kompetencji 
niezbędnych do 
sprawnej 
realizacji projektu 
oraz liczba 
pracowników 
posiadających 
takie kompetencje

• wykształcenie, 

• doświadczenie, 

• ewentualne 
certyfikaty i 
wymagane 

uprawnienia.  

doświadczenie 
organizacyjne 

zespołu w 
projektach o 
zbliżonym 

charakterze 
(skala, zasięg, 
tematyka, itp.) 

doświadczenie i 
kwalifikacje osób, 

stanowiących 
eksperckie 
zaplecze 

merytoryczne, 
zwłaszcza w 

zakresie 
tematycznym, 

którego dotyczy 
projekt. 



Doświadczenie zespołu realizującego projekt

Wiedza i kwalifikacje 
zespołu w zakresie 

teledetekcji,

Umiejętność obsługi 
oprogramowania do 

przetwarzania 
uzyskanych danych 
oraz ich interpretacji. 

Można zaplanować 
przeszkolenie 

pracowników na 
wstępnym etapie 
realizacji projektu.



Wysokość kosztów w stosunku do zakresu 

rzeczowego
 

Lp.

Wyszczególnienie (obiekty, 

czynności, prace, dostaw y, 

zakupy, kontrakty)

j.m. ilość

Koszt 

kw alif ikow any

[zł]

Koszt 

jednostkow y 

[zł/j.m.]

Koszt 

jednostkow y 

standaryzow any

[zł/j.m.]

% kosztu 

standaryzow anego

Podstaw a określenia 

kosztu 

standaryzow anego

1 0,00 0,00%

2 0,00 0,00%

3 0,00 0,00%

4 0,00 0,00%

5 0,00 0,00%

6 0,00 0,00%

0,00 #DZIEL/0!

 

 

Poziom wynikowy 

kosztów jednostkowych 

[%]

Koszt kwalifikowany projektu (+) dodaj wiersz

Na podstawie 

cenników lub ofert 

z rozeznania rynku

Oferty

Kosztorysy

cenniki



HRP – Harmonogram Realizacji Projektu

Wszystkie pola HRP muszą być wypełnione

Kwoty brutto, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku

Jeśli nie przewidują Państwo np. kosztów niekwalifikowanych, w danej 
rubryce należy podać 0,00

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania

Luka w finansowaniu 100%



dofinansowanie z 

budżetu państwa

(jeżeli dotyczy)

HRP – Harmonogram Realizacji Projektu

Dotacja POIiŚ

85% wydatków 

kwalifikowanych

dofinansowanie z 

NFOŚiGW

do 15% wydatków 

kwalifikowanych / 

wkład własny Parku

Ewentualna dotacja 

celowa z budżetu 

państwa



Ocena wniosków o dofinansowanie

• Uzupełnienie w zakresie warunków formalnych lub 
poprawienia w nim oczywistych omyłek pisarskich

• Ocena formalna i merytoryczna I stopnia 
(wykonywana jednoczasowo)

• Ocena merytoryczna II stopnia



Warunki formalne

Wniosek złożony w terminie 

Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu

Wniosek wypełniony jest w języku polskim

Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników

brak możliwości uzupełnienia

Nieuzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych 
oznacza pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, bez możliwości 
wniesienia protestu.



Współfinansowanie projektu POIiŚ 

ze środków krajowych



Współfinansowanie

• Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej. Część 2) Współfinansowanie projektów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Program 
Priorytetowy

• Dotacja do 15% wydatków kwalifikowanych
Forma 

dofinansowania

• Parki narodoweKto?

• Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych 
złożony przez GWD

Jak?



Współfinansowanie

Składając wniosek w ramach POIiŚ 
należy potwierdzić zbilansowanie 
projektu

Tabela G.1.1 powinna zawierać 
planowane współfinansowanie ze 
środków NFOŚiGW jako krajowy wkład 
publiczny

Odpowiednie wypełnienie 
oświadczenia o zapewnieniu udziału 
własnego (załącznik nr 5)



Współfinansowanie

Złożenie wniosku o 
współfinansowanie 

- po ocenie merytorycznej I stopnia, 
jeśli wniosek uzyska status projektu 

podstawowego i zostanie 
umieszczony na liście  rankingowej 

Osobna umowa na 
współfinansowanie



Dziękuję za uwagę


