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UWAGA 

Podczas oceny wnioski muszą przejść dwustopniowy proces: 

1. Sprawdzenie kwalifikowalności oraz weryfikacja formalna 

2. Pełna ocena wniosków aplikacyjnych 

Prosimy zauważyć, że pełna ocena Państwa wniosku (krok 2) będzie miała miejsce, jeżeli wniosek pozytywnie 

przejdzie sprawdzenie kwalifikowalności oraz weryfikację formalną. 

Operator Dotacji zastrzega sobie prawo anulowania naboru i ogłoszenia go ponownie jeżeli w wyznaczonym 

terminie wpłynie mniej niż 10 wniosków 

 

Definicje: 

Partnerstwo – Porozumienie organizacji pozarządowej, spółdzielni socjalnej z innymi podmiotami (co najmniej 1), 

które ma służyć realizacji celów projektu; 

Wnioskodawca – Organizacja pozarządowa lub spółdzielnia socjalna, która składa wniosek i odpowiada za 

realizację; 

Partner – Członek Partnerstwa inny niż Wnioskodawca; 

Partner wspierający – Podmiot, który ma zaplanowaną rzeczywistą rolę w realizacji projektu, ale nie może 

otrzymywać finansowania ramach budżetu projektu; 

Beneficjent – Wnioskodawca, z którymi zostanie podpisana umowa dotacji w przypadku wyboru wniosku; 

Projekt – Zestaw działań, które wnioskodawca zamierza zrealizować w partnerstwie; 

Dotacja – Kwota dofinansowania wnioskowana przez wnioskodawcę. Nie może ona przekroczyć maksymalnego 

udziału procentowego w całkowitych kosztach kwalifikowalnych i musi mieścić się pomiędzy kwotami minimalnymi 

i maksymalnymi określonymi w punkcie 1.4; 

Wkład własny – Część całkowitych kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków wnioskodawcy lub 

partnerów lub z zewnętrznych zasobów zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4; 

Całkowite koszty kwalifikowane – Suma dotacji i tej części wkładu własnego, który jest przeznaczony na koszty 

kwalifikowane wymienione w sekcji 2.1.4. 

Komisja Przyznająca Dotacje (KPD) – Komisja powołana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i 

zatwierdzona przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), złożona z niezależnych ekspertów, która ocenia 

złożone wnioski i podejmuje decyzje o dofinansowaniu oraz ew. warunkach dofinansowania. Wnioski będą 

sprawdzane i oceniane przez Komisję Przyznającą Dotacje. Pracom Komisji może towarzyszyć przedstawiciel CPPC 

(działającej jako Instytucja Pośrednicząca), a także przedstawiciel Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy w Warszawie lub Krajowej Instytucji Koordynującej (na życzenie tych instytucji). 
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1. PROGRAM 

 

1.1. Tło Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma przyczynić się do zmniejszenia różnic gospodarczych 

i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej, oraz przyczynić się 

 w Polsce do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi i 

słabymi strukturalnie regionami peryferyjnymi, określonymi jako obszar koncentracji geograficznej (województwo 

lubelskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie i województwo małopolskie). Ponadto, 

Program Współpracy ma pozytywny wpływ na zacieśnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Polską i Szwajcarią. 

Bezzwrotne, finansowe wsparcie Programu Szwajcarskiego opiewa na kwotę 489,02 mln CHF i zakłada 5-letni okres 

zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania 

pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski. 

 

 

1.2. Tło Projektu Produkt Lokalny z Małopolski 

Ogólnym celem projektu pt. „Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa 

w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu 

produktów z Małopolski” jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów rolnych jako narzędzie 

rozwoju słabo rozwiniętych regionów w Małopolsce.  

Projekt jest realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy ze Stowarzyszeniem Gościniec 

4 Żywiołów oraz szwajcarską organizacją Reseau Echange Developpment Durable. 

Jako cele szczegółowe Projektu należy wymienić: 

1. Wypracowanie Modelu Produkt Lokalny z Małopolski, jako narzędzia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

i przetwórstwa produktów rolnych, który przyczyni się do wzrostu podaży i popytu na produkty lokalne 

pochodzące ze słabo rozwiniętych obszarów w Małopolsce. W przykładowym regionie Lanckorony, przy 

współpracy rolników i innych lokalnych interesariuszy uruchomiony zostanie Inkubator Kuchenny w celu 

wspierania rolników w kreowaniu i produkowaniu lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości 

 i zbudowania na ich podstawie marki lokalnej; 

2. Utworzenie Centrum Edukacji Ekonomicznej (CEE) wspierającego przedsiębiorczość lokalną i przetwórstwo 

produktów rolnych poprzez wypracowanie i wdrożenie Modelu Lokalnego Produktu Małopolska. CEE będzie 

stale pracowało nad doskonaleniem Modelu, aby usprawnić wymianę doświadczeń z zakresu kreowania i 

rozwoju produkcji, promocji, marketingu i sprzedaży lokalnych produktów za pomocą marek lokalnych 

zbudowanych w oparciu o wartości związane z regionem pochodzenia. CEE wdroży Model w kolejnych 4 

regionach Małopolski oraz zaangażuje w działania następne 5 regionów ( w sumie 10 regionów w Małopolsce); .  

3. Stworzenie systemu certyfikacji i marketingu produktów lokalnych z Małopolski. W ramach projektu 

wypracowany zostanie spójny system certyfikacji produktów lokalnych i gospodarstw jako podstawa do 

uruchomienia zintegrowanego systemu ich promocji, marketingu i sprzedaży, niezbędnego do generowania 

przychodów potrzebnych do zapewnienia trwałości i dalszego rozwoju Modelu Produkt Lokalny z Małopolski; 

4. Promocja Małopolski poprzez produkty lokalne i marki lokalne, których wartość zbudowana zostanie w oparciu 

o wartości społeczne, naturalne, kulturowe i historyczne ich regionów pochodzenia; 

5. Wykorzystanie Modelu Produkt Lokalny z Małopolski do budowania i wzmacniania międzysektorowej 

współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Małopolsce.  

 



 

1.3. Cele i zakres Funduszu Grantowego 

Fundusz Grantowy został stworzony jako instrument finansowy wspierający projekty podejmowane przez 

organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne działające w partnerstwie z innymi podmiotami, przyczyniające się 

do realizacji celów projektu pt. Produkt Lokalny z Małopolski. 

 

CELEM FUNDUSZU GRANTOWEGO JEST 

1. Wsparcie finansowe dla inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i 

społecznych w regionach pochodzenia i jednocześnie kreowanie Modelu Produktu Lokalnego z Małopolski, 

który funkcjonuje jako System Produkt Lokalny z Małopolski. 

2. Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych podejmujących działania na rzecz 

budowania partnerstwa lokalnego w regionach pochodzenia wokół kanałów dystrybucji produktów lokalnych 

wypracowanych w Systemie Produkt Lokalny z Małopolski. 

3. Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych podejmujących działania na rzecz 

kreowania, rozwoju i propagowania produktów lokalnych i ich kanałów dystrybucji, które przyczyniają się do 

wzmocnienia Systemu Produkt Lokalny z Małopolski. 

Wszystkie projekty spełniające te cele muszą jednocześnie przyczyniać się do budowania wartości marek lokalnych 

i kreowania Modelu Produktu Lokalnego Małopolska w taki sposób, że: 

 proces realizacji projektu i struktura partnerstwa wniesie nowe, nowatorskie elementy, wskaże nowe 

rozwiązania dla Modelu Produkt Lokalny z Małopolski, w szczególności w zakresie wzmocnienia oraz 

utrwalenia funkcjonującego Systemu Produkt Lokalny z Małopolski; 

 produkty projektu (efekty rzeczowe i wartości niematerialne wypracowane w ramach projektu) w sposób 

trwały wzbogacą ofertę rynkową Systemu Sprzedaży Produktów Lokalnych przez budowanie potencjału 

dostaw, kanałów dystrybucji Systemu Produkt Lokalny z Małopolski; 

 rezultaty projektu będą mieć charakter trwały i spójny z Systemem Sprzedaży Produktów Lokalnych, a po 

zakończeniu realizacji staną się integralną częścią Systemu funkcjonującego pn. Produkt Lokalny z 

Małopolski. 

Mając powyższe na uwadze, Fundusz Grantowy dofinansuje projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe i 

spółdzielnie socjalne działające w partnerstwie z innymi podmiotami, które będą skupiały się na osiągnięciu 

następujących rezultatów na terenie Małopolski:  

 większa dostępność i sprzedaż produktów lokalnych w regionach pochodzenia oraz w miastach 

województwa małopolskiego za pośrednictwem marek lokalnych funkcjonujących w ramach Systemu 

Produkt Lokalny z Małopolski; 

 zwiększenie ilości certyfikowanych produktów i gospodarstw; 

 zwiększona liczba inicjatyw lokalnych na rzecz poszanowania i wykorzystania wartości przyrodniczych, 

kulturowych, krajobrazowych oraz społecznych dla rozwoju regionu pochodzenia; 

 sieciowanie działań i inicjatyw podejmowanych pomiędzy organizacjami partycypującymi w budowaniu 

Modelu Produkt Lokalny z Małopolski w ramach Sytemu Produkt Lokalny z Małopolski. 

Preferowane będą projekty, których efektem jest wprowadzenie na rynek markowych produktów lokalnych poprzez 

budowanie potencjału dostaw, kanałów dystrybucji (w tym w szczególności klubów zakupowych funkcjonujących w 

oparciu o powiązanie lokalnych rolników i producentów z Małopolski z zadeklarowaną grupą konsumentów. 

 

  



 

1.4. Alokacja Finansowa  

Kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 250 000 CHF 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zastrzega sobie prawo do niewydatkowania wszystkich środków 

przewidzianych w ramach Funduszu Grantowego. 

 

Termin naboru Dotacje Alokacja [CHF] 

I/II kwartał 2016 Duże dotacje 125 000 

I/II kwartał 2016 Średnie dotacje 125 000 

 

W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie zostanie w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną 

jakość lub liczbę złożonych wniosków, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zastrzega sobie prawo do realokacji 

pozostałych środków pomiędzy inne nabory. 

 

RODZAJ I WIELKOŚĆ DOTACJI 

Istnieje możliwość ubiegania się o 2 rodzaje grantów: średnie i duże.  

 

Projekty Średnie: 

 Kwota dofinansowania: od 30 000 do 60 000 PLN 

 Okres realizacji projektu: do 4 miesięcy, nie dłużej niż do 15.11.2016 

 

Projekty Duże: 

 Kwota dofinansowania: od 60 000 do 90 000 PLN 

 Okres realizacji projektu: do 4 miesięcy, ale nie dłużej niż do 15.11.2016 

 

Kwoty dotacji przyznawanych w ramach Funduszu Grantowego muszą zawierać się pomiędzy następującymi 

minimalnymi i maksymalnymi kwotami (wartość kosztów kwalifikowanych x poziom dofinansowania we wniosku = 

kwota dotacji): 

Działanie Beneficjent dotacji 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania 

w % 

Minimalna kwota 

dofinansowania 

w PLN 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

w PLN 

A Organizacje pozarządowe i spółdzielnie 

socjalne działające w partnerstwie na rzecz 

regionu pochodzenia  

90% 30.000 PLN 90.000 PLN 

 

Różnica pomiędzy wartością projektu i wartością dotacji musi być sfinansowana z zasobów własnych wnioskodawcy 

lub partnerów lub ze środków pozyskanych na współfinansowanie przedsięwzięcia od innych darczyńców.  

  



 

2. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA  

W RAMACH FUNDUSZU GRANTOWEGO 

 

2.1. Kryteria kwalifikowalności 

Istnieją trzy zestawy kryteriów, odnoszących się do: 

Wnioskodawców którzy mogą złożyć wniosek o dotację (2.1.1), oraz ich partnerów (2.1.2); 

Działań   na które można przyznać dotacje (2.1.3); 

Rodzajów kosztów które mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dotacji (2.1.4). 

 

2.1.1. Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może aplikować? 

ABY KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI, WNIOSKODAWCY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE 

NASTĘPUJĄCE KRYTERIA 

 mieć osobowość prawną; 

 posiadać status organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o 

działalności pożytku i o wolontariacie lub status spółdzielni socjalnej zgodnie z ustawą o spółdzielniach 

socjalnych; 

 realizować działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych określonych w art. 4 ustawy 

o działalności pożytku i o wolontariacie;  

 nie działać w celu osiągnięcia zysku lub przekazywać nadwyżki finansowe na cele statutowe przynajmniej 

w obszarze, którego dotyczyć ma wnioskowany projekt; 

 działać niezależnie od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu 

osiągnięcia zysku; 

 być zarejestrowanym i działać w Małopolsce od co najmniej 6 miesięcy przed datą ogłoszenia niniejszego 

naboru; 

 na cele realizacji wnioskowanego projektu posiadać co najmniej jednego partnera lub partnera 

wspierającego spełniającego kryteria określone w punkcie 2.1.2 

 

Projekty mogą składać ww. podmioty niezależnie od profilu swojej działalności, pod warunkiem spełnienia 

wszystkich wskazanych kryteriów formalnych. 

Wniosek wnioskodawcy, który nie odpowiada powyższym definicjom, zostanie odrzucony przez Komisję Przyznającą 

Dotację.  

 

O dofinansowanie w ramach Funduszu Grantowego nie mogą ubiegać się podmioty niespełniające powyższych 

warunków oraz te wymienione poniżej: 

 partie polityczne i inne podmioty założone lub powstałe przy wsparciu partii politycznych, 

 związki zawodowe i organizacje pracodawców, 

 samorządy zawodowe i gospodarcze, 

 fundacje, których fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, jej jednostka organizacyjna, 

lub jednostka sektora finansów publicznych, partia polityczna lub podmiot działający w celu osiągnięcia 

zysku, 



 

 stowarzyszenia, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego, jej jednostka 

organizacyjna, lub jednostka sektora finansów publicznych, partia polityczna lub podmiot działający w celu 

osiągnięcia zysku oraz związki tych stowarzyszeń, 

 kluby sportowe działające w formie spółki, na podstawie przepisów ustawy 18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej (kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń kultury fizycznej lub uczniowskie kluby 

sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia kryteriów pkt. 2.1 Podręcznika 

Procedur). 

 organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych utworzone na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

Ponadto o wsparcie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych nie może ubiegać się podmiot, jeśli: 

 zbankrutował, 

 został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy pozostaje w stanie likwidacji, lub 

podlega zarządowi komisarycznemu, lub zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o 

podobnym charakterze, 

 zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, 

 którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego wnioskującego podmiotu został 

prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, przestępstw przekupstwa lub innych przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

 nie dopełnił obowiązku płacenia składek ZUS i należnych podatków. 

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE 

Na etapie składania Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, którego 

treść będzie zawierała ww. wymagania. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, w okresie przed 

podpisaniem Umowy o dofinansowanie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zastrzega sobie prawo do żądania 

stosownych zaświadczeń zawierających ww. wymagania. 

 

 

2.1.2. Partnerstwa i kwalifikowalność partnerów 

PARTNERZY 

Partnerzy wnioskodawców, którzy uczestniczą w planowaniu i realizacji działań i koszty, jakie ponoszą są 

kwalifikowalne w ten sam sposób, jak te poniesione przez beneficjenta dotacji, muszą spełniać te same kryteria 

kwalifikowalności, jak pokazano w pkt. 2.1.1 powyżej dla wnioskodawców. 

Każdy członek partnerstwa musi mieć jasno określoną rolę w planowaniu i realizacji projektu. Zaleca się, aby 

Wnioskodawca i jego partnerzy sporządzili porozumienie określające techniczne i finansowe prawa i obowiązki 

każdego członka partnerstwa. Wyraźny zapis podziału obowiązków i zrównoważony podział kosztów i korzyści 

przyczyni się do sukcesu partnerstwa (takie porozumienia będą wewnętrznymi dokumentami partnerstwa, 

a nie częścią niniejszego wniosku). 

Wszyscy partnerzy muszą być wymienieni w części 3. wniosku.  

  



 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY 

Inne organizacje mogą być zaangażowane w realizację projektu w roli partnerów wspierających, którzy będą 

odgrywać rzeczywistą rolę w realizacji projektu, ale nie otrzymają finansowania z dotacji. Partnerzy wspierający nie 

muszą spełniać kryteriów kwalifikowalności określonych w punkcie 2.1.1.  

Wszyscy partnerzy wspierający muszą być wymienieni w części 4. wniosku.  

 

PODWYKONAWCY 

Beneficjenci dotacji mają możliwość udzielenia zamówień podwykonawcom lub dostawcom. Umowa 
o podwykonawstwo może być zawarta z zastrzeżeniem zgodności z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma 
zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1) oraz polskim Prawem 
zamówień publicznych. 
 

Całościowe zarządzanie projektem, za które wnioskodawca będzie odpowiedzialny, nie może być zlecone 

podwykonawcom. Sugeruje się, że udział podwykonawców powinien występować jedynie wtedy, gdy będzie 

to niezbędne do realizacji projektu. Powinien on dotyczyć jedynie usług, które nie mogą być zrealizowane przez 

partnerów projektu. Żaden projekt nie może być kontrolowany przez podwykonawców lub być prowadzony w celach 

komercyjnych. 

Wnioski, które nie są zgodne z tymi zasadami zostaną odrzucone przez KPD.  

 

 

2.1.3. Kwalifikowalne działania 

CZAS TRWANIA 

Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 

Projekty, których czas trwania nie jest zgodny z podanymi powyżej terminami będą odrzucone przez KPD. 

 

LOKALIZACJA 

Projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Małopolskiego.  

Projekty, które mają być wdrażane poza obszarem Województwa Małopolskiego zostaną odrzucone przez Komisję 

Przyznającą Dotacje. 

 

RODZAJE DZIAŁAŃ 

Przedmiotem dofinansowania są projekty ukierunkowane na propagowanie produktów i marek lokalnych z regionów 

pochodzenia oraz wprowadzenie na rynek markowych produktów lokalnych poprzez budowanie potencjału dostaw i 

kanałów dystrybucji podejmowane przez Wnioskodawców i ich partnerów. Dofinansowaniem objęte są następujące 

działania:  

 promocja produktów lub usług lokalnych,  

 budowanie sieci współpracy pomiędzy rolnikami, lokalnymi przetwórcami oraz innymi interesariuszami  

na rzecz w kreowania i rozwoju produktów lokalnych w określonym regionie pochodzenia, 

 tworzenie oraz wzmacnianie kanałów dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych (w tym w szczególności 

klubów zakupowych funkcjonujących w oparciu o powiązanie lokalnych rolników i producentów 

z Małopolski z zadeklarowaną grupą konsumentów), 

 zwiększanie ilości certyfikowanych produktów i gospodarstw; 



 

 adaptacja obiektów służących do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,  

 edukacja konsumencka w zakresie ekologicznych, ekonomicznych, kulturowych oraz społecznych walorów 

produktów lokalnych, 

 wsparcie rozwoju zrównoważonego regionów pochodzenia produktów lokalnych oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. 

Dofinansowaniem objęte zostaną tylko projekty, które będą miały jasno sprecyzowane cele i spodziewane rezultaty 

przyczynią się do realizacji celów projektu Produkt Lokalny z Małopolski. 

 

NASTĘPUJĄCE RODZAJE DZIAŁAŃ NIE SĄ KWALIFIKOWALNE: 

 Działania polegające na doraźnej pomocy (w tym na bezpośredniej pomocy socjalno-bytowej), 

 Działania, które mają na celu jedynie finansowanie bieżących kosztów związanych z działalnością 

Wnioskodawcy, 

 Działania polegające na dalszej dystrybucji otrzymanych środków, tzw. regranting tj. przekazywanie 

środków podmiotom trzecim w ramach oddzielnej procedury konkursowej bez możliwości bezpośredniej 

kontroli ich wydatkowania, 

 Projekty już trwające lub zakończone, 

 Działania o charakterze politycznym (związane z formą agitacji politycznej, organizowaniem kampanii 

wyborczych czy promowaniem działalności konkretnego ugrupowania, komitetu wyborczego lub partii 

politycznych, a także organizacji je wspierających), 

 Działania o charakterze religijnym (związane ze sprawowaniem kultu religijnego oraz posługi kapłańskiej), 

 Działania realizowane dla osiągnięcia zysku. 

 

LICZBA WNIOSKÓW I DOTACJI NA JEDNEGO WNIOSKODAWCĘ 

W ramach niniejszego naboru wniosków, jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Również osoba 

prawna lub fizyczna może być kwalifikowana jako partner tylko w jednym partnerstwie. Jeżeli jakikolwiek podmiot 

będzie potwierdzonym partnerem w więcej niż jednym partnerstwie składającym wniosek w ramach niniejszego 

naboru, tylko pierwszy złożony wniosek będzie zakwalifikowany (pozostałe zostaną odrzucone). Fundacja 

Partnerstwo dla Środowiska stwierdzi, które partnerstwa miały prawo wskazania danego podmiotu lub osoby jako 

partnera. Wnioskodawcy, którzy wskazali dany podmiot lub osobę bez (jego/jej) zgody zostaną wykluczeni z 

niniejszego naboru. 

 

 

2.1.4. Kwalifikowalność kosztów 

Tylko "koszty kwalifikowalne" mogą być brane pod uwagę dla celów dotacji. Budżet jest więc oszacowaniem 

zarówno kosztów jak i dopuszczalnego poziomu "kosztów kwalifikowalnych". Należy pamiętać, że koszty 

kwalifikowalne muszą być oparte na kosztach rzeczywistych, a nie ryczałtowych (z wyjątkiem kosztów utrzymania i 

kosztów pośrednich, gdzie może być stosowana stawka ryczałtowa). 

Rekomendacje przyznania dotacji są zawsze uwarunkowane założeniem, że proces weryfikacji, który poprzedza 

podpisanie umowy, nie wykazuje problemów wymagających zmian w budżecie (np. błędów rachunkowych). Taka 

weryfikacja może zmusić Fundację Partnerstwo dla Środowiska do wprowadzenia zmian wynikających z takich 

błędów. Kwota dotacji nie może być zwiększona w wyniku wprowadzenia korekt. 

W interesie wnioskodawcy jest przedstawienie budżetu realistycznego i efektywnego pod względem kosztów. 

 

 



 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

Koszty kwalifikowane w ramach Funduszu Grantowego muszą być zgodne z postanowieniami Wytycznych 

kwalifikowalności kosztów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Załącznik nr 2: Realizacja projektów w 

ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – wytyczne dla beneficjentów priorytetu nr 1 i nr 2), który 

stanowi załącznik do standardowej umowy o dotację. Należy wziąć pod uwagę, że jedynie koszty bezpośrednio 

niezbędne do realizacji projektów będą kwalifikowalne. 

KOSZTY OSOBOWE 

Koszty osobowe oznaczać powinny wszelkie płatności na rzecz osób związanych z wnioskodawcą lub partnerem, które 

pracują na stałe lub na czas określony i są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanego w realizację projektu w tym: 

personel zarządzający, personel administracyjny oraz  personel merytoryczny. Jednocześnie koszty zarządzania nie mogą 

przekraczać 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Koszty osobowe są obliczane na podstawie rzeczywistego wynagrodzenia lub stawki dla pracownika bądź usługodawcy, 

po przemnożeniu przez czas przeznaczony na realizację projektu. Wyliczenie to powinno obejmować wszystkie opłaty 

standardowo ponoszone przez pracodawcę, m.in. takie jak składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty powiązane. 

PODRÓŻE I TRANSPORT 

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet personelu zatrudnionego w projekcie lub koszty podróży, 

zakwaterowania i wyżywienia innych uczestników wydarzeń związanych z realizacją projektu. W przypadku ekspertów 

zagranicznych zwroty kosztów noclegów nie mogą być wyższe od wysokości limitów przyjętych przez Komisję Europejską. 

INFORMACJA I PROMOCJA 

Wydatki związane z upowszechnianiem informacji o realizacji projektu i informacji o tym, że projekt jest 

współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz częścią projektu Produkt Lokalny z 

Małopolski. Kwalifikowalne będą m.in. koszty związane z utworzeniem i prowadzeniem stron internetowych, 

przygotowaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, broszury, etykiety, materiały audiowizualne, itp.), 

publikowaniem ogłoszeń w telewizji, radiu, Internecie oraz na bilboardach i inne podobne wydatki.  

Wszelkie materiały powstałe w projekcie powinny być zgodne z Wytycznymi ws. Informacji i Promocji Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy (Załącznik nr 3). 

KOSZTY INWESTYCYJNE 

Koszty przeznaczone na realizację działań o charakterze inwestycyjnym, takich jak zakup sprzętu lub innych aktywów, 

zakup wyposażenia, remont pomieszczeń bądź ich adaptacja, modernizacja lub inne roboty budowlane.  

Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz inne aktywa uznane będą za koszt kwalifikowalny pod warunkiem, że pozostaną 

własnością Wnioskodawcy przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu. Koszty zakupu sprzętu używanego 

są kwalifikowalne po spełnieniu łącznie trzech warunków: sprzedawca sprzętu przedstawi oświadczenie potwierdzające, 

że nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej lub ze środków zagranicznych współfinansowanych ze środków 

Rzeczpospolitej Polskiej, cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej, a wziąwszy pod uwagę jego zużycie, jest 

niższa od ceny nowego sprzętu o zbliżonych parametrach technicznych, sprzęt ma właściwości techniczne niezbędne 

do realizacji projektu oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. 

Koszty związane z remontem pomieszczeń bądź ich adaptacją uznane będą za koszty kwalifikowalne pod warunkiem  

posiadania przez Wnioskodawcę aktu własności lub innego dokumentu np. umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia 

potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością. W przypadku poniesienia kosztów dotyczących obiektów 

będących własnością Wnioskodawcy zabronione jest przenoszenie własności na inne podmioty przez okres co najmniej 

5 lat od daty zakończenia projektu. Po zakończeniu projektu Beneficjent ma obowiązek zapewnić operacyjność projektu, 

w którym przeprowadzony był remont pomieszczeń bądź dokonano jego adaptacji przez minimum 5 lat od zakończenia 

projektu. 

Uwaga! Zakup sprzętu, innych aktywów i wyposażenia oraz koszty związane z remontem bądź adaptacją pomieszczeń 

uznane będą za kwalifikowalne pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu. 



 

Jednocześnie dopuszcza się przeznaczenie na cele inwestycyjne łącznie nie więcej niż 50% całkowitych kosztów 

kwalifikowanych projektu. Przekroczenie limitu spowoduje odrzucenie Wniosku o dofinansowanie z przyczyn 

formalnych.  

KOSZTY ADMINISTRACYJNE I BIUROWE 

Koszty niezbędne i racjonalnie poniesione związane z realizacją projektu dotyczące wynajmu i eksploatacji pomieszczeń 

wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji projektu (koszt wynajmu lokalu, opłaty eksploatacyjne: prąd, ogrzewanie), 

usług pocztowych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz bankowych, koszty zakupu i eksploatacji urządzeń 

biurowych oraz koszty zakupu materiałów biurowych. 

Koszty administracyjne kwalifikują się do finansowania stawką ryczałtową ustaloną na poziomie nie wyższym niż 10% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

WKŁAD RZECZOWY 

Wkład rzeczowy nie stanowi rzeczywistego wydatku i nie jest kosztem kwalifikowalnym.  

 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE (PRZYKŁADY) 

W szczególności następujące koszty są niekwalifikowalne: 

 Długi i rezerwy na straty lub długi; 

 Należne odsetki; 

 Elementy sfinansowane w ramach innego schematu (podwójne finansowanie); 

 Straty wynikające z różnic kursowych; 

 Podatki, w tym VAT, chyba że Beneficjent (lub partnerzy Beneficjenta) nie może ich odzyskać, a odpowiednie 

przepisy nie zakazują finansowania tych podatków; 

 Kredyty na rzecz osób trzecich; 

 
2.2. Jak aplikować i jakich procedur przestrzegać 

 

2.2.1. Wniosek 

Wnioski muszą być składane na formularzu będącym załącznikiem do niniejszych wytycznych (załącznik A).  

Wnioski muszą być składane w języku polskim.  

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE 

Tylko wniosek aplikacyjny i załączniki, które są załączone do tych wytycznych zostaną uznane za ważne i zostaną 

przekazane Komisji Przyznającej Dotacje. Dlatego jest niezmiernie ważnym, aby dokumenty te zawierały wszystkie 

istotne informacje dotyczące projektu. Żadne dodatkowe załączniki nie będą akceptowane. 

Wnioskodawcy muszą ściśle stosować się do formatu wniosku i wypełniać poszczególne punkty we wskazanej 

kolejności. 

Podczas wypełniania wniosku, wnioskodawca musi stosować się do zasad wypełniania wniosku. Jest to niezbędne, 

aby wnioski mogły być rozpatrywane i oceniane w sposób jak najbardziej efektywny. 

Wnioski sporządzane odręcznie nie będą przyjmowane. 



 

2.2.2. Dokąd i jak wysłać wniosek 

DOKĄD WYSŁAĆ 

Wnioski należy wysyłać w zaklejonej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub składać osobiście (doręczyciel 

otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) na poniższy adres: 

ADRES POCZTOWY (TEN SAM ADRES MA ZASTOSOWANIE DO DOSTAWY OSOBISTEJ LUB PRZESYŁKI KURIERSKIEJ) 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

Pl. Matejki 5/6, 31-157 Kraków 

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż 

wskazany powyżej zostaną odrzucone. 

 

CO NALEŻY DOSTARCZYĆ 

WERSJA PAPIEROWA – JEDEN (1) ORYGINAŁ I JEDNĄ (1) KOPIĘ: 

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami: 

 Budżet 

 Ostatnie złożone sprawozdanie merytoryczne i finansowe złożone w organie nadzorującym 

 Aktualny wypis z rejestru KRS 

 Statut organizacji 

 Formularz identyfikacji podatkowej (jeśli dotyczy) 

 Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT 

Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków, oryginalna dokumentacja powinna być złożona w formacie A4. 

WERSJA ELEKTRONICZNA 

Kopia dokumentów, o których mowa powyżej, zawierająca identyczne informacje, musi być dostarczona w formie 

elektronicznej (CD-ROM lub inny nośnik). 

Każdą część aplikacji (wniosek aplikacyjny oraz każdy z załączników) należy złożyć w oddzielnym pliku 

elektronicznym. Wniosek aplikacyjny nie może być podzielony na oddzielne pliki.  

Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków, wersje elektroniczne muszą być dostarczane w formatach Word i Excel. 

 

KOPERTA ZEWNĘTRZNA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA 

DO: 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
Pl. Matejki 5/6 
31-157 Kraków 
 
Fundusz Grantowy – Produkt Lokalny z Małopolski – III nabór wniosków 
 

OD: 

Pełna Nazwa Wnioskodawcy 
Adres 
 

 

 

 



 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE 

Wnioskodawcy muszą sprawdzić, czy ich wniosek jest kompletny poprzez wypełnienie listy sprawdzającej (sekcja V 

wniosku) i podpisanie oświadczenia wnioskodawcy (sekcja VI wniosku). 

 

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW 

Osoba podpisująca wniosek aplikacyjny oraz oświadczenie wnioskodawcy musi być właściwie umocowana 

do działania w imieniu organizacji/osoby składającej wniosek. 

Opis Partnerów (sekcja III wniosku) musi być wypełniony albo przez samych partnerów lub przez wnioskodawcę 

na podstawie informacji dostarczonych przez partnerów. 

 

2.2.3. Termin składania wniosków 

Termin składania wniosków upływa w dniu 22.04.2016 o godzinie 12:00. 

W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych i podobnych decyduje czas dotarcia do siedziby Fundacji 

Partnerstwo dla Środowiska.  

Każdy wniosek złożony po terminie zostanie automatycznie odrzucony – nie przewiduje się wyjątków. 

 

2.2.4. Dodatkowe informacje dla wnioskodawców 

Pytania związane z wypełnieniem wniosku mogą być wysyłane e-mailem nie później niż na 8 dni roboczych przed 

ostatecznym terminem składania wniosków na adres: ewa.figorska@fpds.pl  

Odpowiedzi zostaną udzielone nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania 

wniosków. Teksty odpowiedzi wraz z odpowiadającymi im pytaniami zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Fundacji Partnerstwo dla Środowiska (www.fpds.pl). 

Celem zapewnienia równego traktowanie wnioskodawców, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska nie może wydać 

uprzedniej opinii w sprawie kwalifikowalności wnioskodawcy, partnera lub działania. 

Pytania, które mogą być istotne dla innych wnioskodawców, zostaną opublikowane wraz z odpowiedziami na stronie 

internetowej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska: www.fpds.pl  

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE 

Żadne informacje na temat oceny, wyjaśnień lub decyzji o przyznaniu dotacji nie mogą zostać ujawnione. Wszelkie 

działania podejmowane przez wnioskodawcę mogące wpływać na proces oceny w jakikolwiek sposób (czy to poprzez 

inicjowanie kontaktów z członkami Komisji Przyznającej Dotacje lub w inny sposób) będą skutkować 

natychmiastowym wykluczeniem jego wniosku z dalszego rozpatrywania i wykluczeniem tego wnioskodawcy z 

udziału w naborach wniosków. 

Jednakże wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone na różnych etapach procesu oceny, zostaną 

poinformowani o powodach takiej decyzji. 

 

 

 

 

mailto:iga.starowiejska@fpds.pl
http://www.fpds.pl/
http://www.fpds.pl/


 

2.3. Ocena i wybór wniosków 

Wnioski będą sprawdzane i oceniane przez Komisję ds. Oceny Formalnej oraz Komisję Przyznającą Dotacje. Pracom 

Komisji Przyznającej Dotacje może towarzyszyć przedstawiciel CPPC (działającej jako Instytucja Pośrednicząca), 

a także przedstawiciel Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Warszawie lub Krajowej Instytucji 

Koordynującej (na życzenie tych instytucji). Wszystkie wnioski składane przez wnioskodawców będą oceniane 

według następujących kroków i kryteriów: 

 

KROK 1: SPRAWDZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW ORAZ WERYFIKACJA 

FORMALNA 

Ocena formalna dokonywana jest przez Komisję ds. Oceny Formalnej działającą przy OD. Każdy wniosek ocenia 

2 pracowników OD. 

Oceniane będą następujące elementy: 

 Czy termin końcowy był dotrzymany? 

Jeżeli termin nie został dotrzymany, wniosek zostanie automatycznie odrzucony. 

 Czy wniosek został podpisany? 

Jeżeli wniosek nie został należycie podpisany, wniosek zostanie automatycznie odrzucony 

 Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria wymienione w liście sprawdzającej? (sekcja V wniosku)  

Jeżeli którejkolwiek z wymaganych informacji nie ma lub jest ona nieprawidłowa, wniosek może 

zostać odrzucony wyłącznie na tej podstawie; wniosek nie będzie dalej oceniany. 

 Deklaracja wnioskodawcy (sekcja VI wniosku) zostanie sprawdzona w celu potwierdzenia zgodności 

z dokumentami przedstawionymi przez wnioskodawcę (lista dodatkowych dokumentów jest dołączona do 

wniosku). Wszelkie braki dodatkowych dokumentów lub niespójności między oświadczeniem wnioskodawcy, 

a dodatkowymi dokumentami mogą prowadzić do odrzucenia wniosku wyłącznie na tej podstawie. Jeżeli 

wnioskodawca nie dostarczy wymaganych dokumentów w ustalonym czasie i na podany adres, wniosek 

zostanie odrzucony. 

 Kwalifikowalność wnioskodawcy, partnerów i działań będzie weryfikowana zgodnie z kryteriami określonymi 

w punktach 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3. 

Jeżeli wniosek zostanie odrzucony na podstawie powyższych punktów, wnioskodawca ma prawo do złożenia 

odwołania. Odwołanie powinno odnosić się do powodów odrzucenia oraz wyjaśnić w sposób jasny przyczyny 

złożenia odwołania. Termin do złożenia odwołania określony jest w pkt. 2.4.1 wytycznych. Komisja Przyznająca 

Dotacje bada sprawę i podejmuje decyzję, która jest ostateczna i nie może być przedmiotem dalszych odwołań. 

Decyzja Komisji Przyznającej Dotacje jest wysyłana do wnioskodawcy przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska 

zgodnie z pkt. 2.4.1/2.4.2 wytycznych. 

Jedynie wnioski, które przechodzą krok 1 oceny zostaną ocenione w ramach kroku 2. 

 

KROK 2: PEŁNA OCENA WNIOSKU  

Ocena jakości wniosków, łącznie z proponowanym budżetem, będzie przeprowadzana przez KPD zgodnie 

z kryteriami oceny określonymi w formularzu oceny zamieszczonym poniżej.  

Dla projektów o łącznym budżecie przekraczającym 100 000 PLN zostanie dodatkowo przeprowadzona ocena 

zdolności finansowej i operacyjnej wnioskodawcy celem zapewnienia, że: 

 ma on stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność przez cały okres, podczas którego 

projekt jest realizowany i uczestniczyć w jego finansowaniu; 



 

 posiada umiejętności zarządzania, kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane w celu pomyślnej realizacji 

proponowanych działań. 

Kryteria przyznania dotacji pozwalają ocenić jakość przedstawionych wniosków w odniesieniu do ustalonych celów 

oraz zapewniają, że dotacje zostaną udzielone dla projektów, które maksymalizują skuteczność niniejszego naboru. 

Umożliwiają one wybór wniosków o dotacje w sposób, który zapewnia Fundację Partnerstwo dla Środowiska, że jego 

cele i priorytety zostaną osiągnięte oraz zagwarantuje informację o finansowaniu przez Szwajcarsko-Polski Program 

Współpracy. Kryteria przyznania obejmują takie aspekty jak: adekwatność, metodologia, trwałość i efektywność 

kosztowa. 

Jeśli podczas oceny wniosku okaże się, że proponowany projekt lub działania nie spełniają kryteriów 

kwalifikowalności określonych w pkt. 2.1.1 do 2.1.4, wniosek zostaje odrzucony wyłącznie na tej podstawie. 

Kryteria oceny są podzielone na sekcje i podsekcje. Każda podsekcja otrzyma ocenę zgodnie z następującymi 

kategoriami oceny: słabo, odpowiednio, dobrze, bardzo dobrze.  

Każdy wniosek jest oceniany przez 2 oceniających członków Komisji Przyznającej Dotacje. Wynik końcowy dla każdej 

podsekcji jest średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez członków oceniających. 

 

ARKUSZ OCENY 

Sekcje / podsekcje (pytania) 
ocena 
max 

1. Adekwatność 40 

1.1. Jak adekwatny jest projekt w odniesieniu do celów niniejszego naboru? 
Uwaga: wysoka ocena 10 będzie przyznana, jeżeli wniosek zawiera szczegółowe elementy wartości dodanej, 
takie jak: promocja równości płci i równości szans. 

10 

1.2. Czy projekt przyczynia się do realizacji jednego lub więcej szczegółowych celów projektu Produkt Lokalny z 
Małopolski? 

10 

1.3. Czy projekt przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa międzysektorowego na rzecz rozwoju rynku produktów 
lokalnych 

10 

1.4. W jakim stopniu projekt przyczynia się do osiągnięcia rezultatów niniejszego naboru? 10 

2. Metodyka 10 

2.1. Czy proponowane cele, rezultaty i działania są spójne i praktyczne  5 

2.2. Czy poziom zaangażowania partnerów jest wystarczający? (czy partnerzy sprawiedliwie dzielą się 
odpowiedzialnością, zadaniami, kosztami i korzyściami)? 

2 

2.3. Czy wniosek zawiera obiektywnie sprawdzalne i mierzalne wskaźniki rezultatu projektu? 3 

3. Trwałość 30 

3.1. Czy oczekiwane rezultaty proponowanego projektu będą trwałe finansowo (jak będą finansowane działania po 
zakończeniu finansowania z dotacji?) 

10 

3.2. Czy oczekiwane rezultaty proponowanego projektu będą trwałe merytorycznie (jaki będzie wkład do budowania 
wartości marki lokalnej regionu pochodzenia?) 

10 

3.3.  Czy beneficjenci projektu będą korzystać z produktów projektu po jego zakończeniu? 10 

4. Budżet i efektywność kosztowa 20 

4.1.  Czy stosunek szacowanych kosztów i oczekiwanych rezultatów jest zadowalający? 5 

4.2. Czy proponowane wydatki są niezbędne do realizacji działań (czy zostało przeprowadzone rozeznanie 
rynkowe)? 

5 

4.3. Czy wszystkie wydatki są kwalifikowane zgodnie z zasadami SPPW?  5 

4.4. Czy budżet projektu został przedstawiony w sposób szczegółowy i  przejrzysty? 5 

Łączna maksymalna ocena 100 

Łączny wynik będzie sumą wyników osiągniętych w sekcjach. 



 

 

UWAGA DOTYCZĄCA PUNKTACJI 

Jeżeli całkowita średnia ocena dla sekcji 1 - Adekwatność – jest niższa niż 20 punktów, Komisja Przyznająca Dotacje 

odrzuci wniosek. 

Jeżeli łączna średnia ocena będąca całkowitą sumą średnich ocen dla części 1-4 wynosi mniej niż 65 punktów, 

Komisja Przyznająca Dotacje odrzuci wniosek.  

 

WSTĘPNA SELEKCJA 

Po dokonaniu oceny, zostaną sporządzone 2 listy rankingowe, odpowiednio dla dotacji dużych i średnich 

(w kolejności liczby uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej). Listy zostaną przedstawione na stronie 

internetowej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska www.fpds.pl . 

2.4.  Powiadomienie o decyzji 

 

2.4.1. Treść decyzji 

Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o decyzji dotyczącej ich wniosku wraz z uzasadnieniem decyzji. 

Wnioskodawcy uważający, że zostali pokrzywdzeni na skutek błędu lub nieprawidłowości podczas procesu 

przyznawania dotacji (tylko 1 krok), mogą zwrócić się bezpośrednio do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w ciągu 

5 dni roboczych od otrzymania decyzji. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska musi odpowiedzieć w ciągu 10 dni 

roboczych od dnia otrzymania odwołania.  

 

 

2.4.2. Harmonogram 

 DATA  CZAS 

Ogłoszenie Naboru  18.03.2016 wymagające późniejszego 
potwierdzenia przez CPPC, ze 
względu na to, że akceptacja 
wniosku o wydłużenie projektu 
jest jeszcze procedowana 

Termin końcowy zadawania pytań i wniosków  
o wyjaśnienia od Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 

12.04.2016 8 dni roboczych przed terminem 
składania wniosków 

Ostateczna data odpowiedzi na pytania i udzielenia  
wyjaśnień przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska 

19.04.2016 3 dni robocze przed terminem 
składania wniosków 

Ostateczny termin składania wniosków o dotację 22.04.2016  

Przekazanie wnioskodawcom informacji o wstępnej ocenie 
wniosków po weryfikacji formalnej i ewentualne wezwanie 
do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

29.04.2016  

http://www.fpds.pl/


 

Ostateczny termin dostarczenia  
dodatkowych informacji 

09.05.2016 5 dni roboczych po wyniku wstępnej 
weryfikacji formalnej 

Ocena formalna wniosków 17.05.2016  

Wysłanie wniosków, które przeszły ocenę formalną do KPD  19.05.2016  

Zaproszenie przedstawiciela CPPC na posiedzenie KPD w dn. 
06.06.2016 

23.05.2016 przedstawiciel CPPC ma prawo 
uczestniczenia każdym 
posiedzeniu KPD - informacja do 
CPPC na 14 dni przed 
posiedzeniem 

Ocena wniosków przez KPD 
Ocena: (wg przygotowanego szablonu) – wynik końcowy jest 
obliczany jako średnia arytmetyczna z oceny ekspertów 
oceniających wnioski 

19.05.2016-
03.06.2016 

 

Posiedzenie KPD  06.06.2016  przedstawiciel CPPC ma prawo 
uczestniczenia każdym 
posiedzeniu KPD - informacja do 
CPPC na 14 dni przed 
posiedzeniem 

Przesłanie przez IR decyzji  KPD z listą przyznanych dotacji +  

lista projektów rezerwowych – do CPPC 

 

08.06.2016 po akceptacji  CPPC  – w ciągu 5 

dni OD ogłasza wyniki naboru 

(ogłoszenie na stronach 

internetowych) 

Uzyskanie akceptacji CPPC dla listy przyznanych dotacji 15.06.2016  

Przekazanie wnioskodawcom informacji  
o ocenie wniosków po posiedzeniu KPD-ogłoszenie na 
stronie www.fpds.pl 

17.06.2016 Wnioskodawcy mogą odwoływać się 
od decyzji do 5 dni roboczych 

Ostateczny termin wnoszenia odwołań  
od wyników z posiedzenia KPD 

24.06.2016 odpowiedzi zostaną udzielone 
do 10 dni roboczych 

Powiadomienie o udzieleniu dotacji  01.07.2016  

Podpisanie umów dotacyjnych 
(informacja o podpisanych umowach w prasie lokalnej) 

15.07.2016 do 10 dni roboczych po 
powiadomieniu o udzieleniu dotacji 
 



 

2.5. Warunki dotyczące wdrażania po przyznaniu dotacji 

 

2.5.1. Przyznanie dotacji 

Po decyzji o przyznaniu dotacji, Beneficjent otrzyma propozycję umowy bazującą na standardowym wzorze umowy 

(patrz załącznik I). Podpisując wniosek o dofinansowanie (załącznik A), wnioskodawca deklaruje przyjęcie warunków 

standardowej umowy, w przypadku gdy zostanie mu przyznana dotacja. 

 

2.5.2. Realizacja zamówień 

Beneficjenci dotacji mają możliwość udzielenia zamówień podwykonawcom lub dostawcom. Umowa 
o podwykonawstwo może być zawarta z zastrzeżeniem zgodności z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma 
zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1) oraz polskim Prawem 
zamówień publicznych oraz . 
 

W przypadku gdy wykonanie działania wymaga od beneficjenta udzielenia zamówienia publicznego, musi on udzielić 

zamówienia oferentowi oferującemu najlepszy stosunek jakości do ceny, zgodnie z zasadami przejrzystości i 

równego traktowania potencjalnych wykonawców, przy jednoczesnym dbaniu o uniknięcie wszelkich konfliktów 

interesów. Procedury polskiej ustawy o zamówieniach publicznych muszą być stosowane. 

 

2.5.3. Promocja Programu 

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym 

informacje na temat produktów zakupionych ze środków finansowych Programu. Wskazania dotyczące niezbędnych 

działań są określone w Wytycznych w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

(Załącznik nr 3). 

Działania promocyjne dotyczące Programu powinny być również szczegółowo określone w załączonej standardowej 

umowy o dotację. 

W szczególności należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 Możliwość wykorzystanie działań promocyjnych podejmowanych na rzecz projektu Produkt Lokalny z 

Małopolski. 

 Uwzględnienia założeń promocji działań podejmowanych w ramach i na rzecz projektu Produkt Lokalny z 

Małopolski. 

  



 

 

3. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

ZAŁACZNIKI PODSTAWOWE 

ZAŁĄCZNIK A: WNIOSEK O DOTACJĘ (FORMAT WORD) Z ANEKSEM A.1: BUDŻETEM WRAZ Z HARMONOGRAMEM 

FINANSOWYM I ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA (FORMAT EXCEL) 

ZAŁĄCZNIK B: WYPIS Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI/KRS (FORMAT PDF)  

ZAŁĄCZNIK C: STATUT (FORMAT PDF) 

ZAŁĄCZNIK D: SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE (FORMAT PDF) 

ZAŁĄCZNIK E: FORMULARZ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (FORMAT PDF) 

ZAŁĄCZNIK F: OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (ORYGINAŁ) O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT  

ZGODNIE Z UDOSTĘPNIONYM FORMULARZEM 

 

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 

ZAŁĄCZNIK G: UCHWAŁA LUB UCHWAŁY OKREŚLAJĄCE RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI O CHARAKTERZE POŻYTKU 

PUBLICZNEGO, JEŚLI TEGO RODZAJU ZAPISY NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W STATUCIE 

(FORMAT PDF) 

ZAŁĄCZNIK H: UCHWAŁA LUB UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ (JEŚLI TAKA WYSTĄPIŁA) 

USTALAJĄCA PRZEZNACZANIE NADWYŻEK FINANSOWYCH NA CELE STATUTOWE PRZYNAJMNIEJ 

W OBSZARZE, KTÓREGO DOTYCZYĆ MA WNIOSKOWANY PROJEKT (FORMAT PDF) 

 

ZAŁĄCZNIKI INFORMACYJNE  

ZAŁĄCZNIK I: STANDARDOWA UMOWA O DOTACJĘ (FORMAT WORD)  


