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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących możliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 

- Konkursy NCN 

 OPUS 8 

 PRELUDIUM 8 

 SONATA 8  

- Działalność upowszechniająca naukę  (DUN)  

- Fundusz Współpracy Dwustronnej 

-Konferencje Naukowe 

 

W poprzednim Biuletynie nr 9/14 przedstawiono: 

-  Horyzont 2020 - Personalising health and care 

- Konkursy NCN  

- Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę  

- Kolejna Edycja programu „Rozwój Sportu Akademickiego”  

- „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” 

 

 

Życzymy przyjemnej lektury  
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Konkursy NCN 

 

OPUS 8 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.  

Kto może składać wnioski? 

 Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). 

Jakie kryteria powinien spełniać projekt? 

 Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o 

podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne 

zastosowanie lub użytkowanie. 

 Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie 

Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu. 

 Czas realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 

miesięcy. 

 Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości 

odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o 

Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS). 

 Kwota kosztów pośrednich nie może przekraczać 30% wnioskowanych kosztów 

bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. 

 Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych 

źródeł. 

 W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych 

naukowców wyłącznie zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla 

młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów 

naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA 

finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-03-17/opus-zal4.pdf
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PRELUDIUM 8 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.  

Kto może składać wnioski? 

 Kierownikiem projektu może być osoba rozpoczynająca karierę naukową nieposiadająca 

stopnia naukowego doktora 

 Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). 

Jakie kryteria powinien spełniać projekt? 

 Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o 

podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne 

zastosowanie lub użytkowanie. 

 Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych 

źródeł. 

 Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie 

Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu. 

 Czas realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 

miesięcy. 

 Wysokość finansowania nie może przekraczać:  

1. 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 

2. 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 

3. 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
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 Liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać 

trzech. Osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może 

występować jedynie w roli opiekuna naukowego. 

 Możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 

30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu. 

 Kwota kosztów pośrednich nie może przekraczać 30% wnioskowanych kosztów 

bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. 

 Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być 

opiekun naukowy. 

 

SONATA 8 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.  

Kto może składać wnioski? 

 W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez kierownika projektu 

będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora. 

Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy 

rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 

rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w 

przepisach Kodeksu pracy. 

 Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). 
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Jakie kryteria powinien spełniać projekt? 

 Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o 

podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne 

zastosowanie lub użytkowanie. 

 Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie 

Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu. 

 Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie 

krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. 

 Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być przewidziany 

jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 

naukowy i pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie, w którym realizowany 

będzie projekt. 

 W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej 

mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym łączny koszt 

zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk 

Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk 

Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS). 

 Kwota kosztów pośrednich nie może przekraczać 30% wnioskowanych kosztów 

bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. 

 Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych 

źródeł. 

 W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych 

naukowców wyłącznie zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla  

 

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-03-17/opus-zal4.pdf
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młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów 

naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych 

ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 15 września 2014 r. 

 

Działalność upowszechniająca naukę  (DUN) 

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej 

nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia 

badań naukowych lub prac rozwojowych 

Podmiot działający na rzecz nauki 

Podmiot wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący 

dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.615) w art. 

25, określa przeznaczanie środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, a 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. (Dz. U. Nr 

179, poz. 1206) określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 

działalność upowszechniającą naukę. Wzór wniosku o finansowanie działalności 

upowszechniającej naukę oraz wzór raportu z realizacji zadań, stanowią załączniki do ww. 

rozporządzenia. 

► Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) obejmuje: 

1. promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub 

prac rozwojowych; 

2. upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-

technicznych; 

3. tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i 

naukowo-technicznych; 

4. sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; 

5. podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki 

 

 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/791438525b963df24e5d75346eaa0a7d.pdf
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Minister właściwy do spraw nauki w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność 

upowszechniającą naukę wyodrębnia w planie finansowym środki na realizację zadań: 

1. dla Polskiej Akademii Umiejętności, podmiotów działających na rzecz nauki, dla bibliotek 

naukowych, niewchodzących w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 

lit. a-c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na utrzymanie i 

poszerzanie zasobów bibliotecznych, działalność wydawniczą; 

2. dla bibliotek naukowych, niewchodzącym w skład jednostek naukowych na utrzymanie i 

poszerzanie zasobów bibliotecznych, działalność wydawniczą, opracowywanie zasobów 

naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej; 

3. wynikających z potrzeb własnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Minister właściwy do spraw nauki może przyznać środki finansowe ministrom kierującym działami 

administracji rządowej i kierownikom centralnych organów administracji rządowej na ich potrzeby 

własne dotyczące finansowania działalności upowszechniającej naukę. 

Środki na realizację zadań działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie 

dłuższy niż 2 lata. 

► Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę 

Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 30 września 

roku poprzedzającego rok, którego dotyczy planowane do realizacji zadanie lub do 31 marca roku, 

którego dotyczy planowane do realizacji zadanie w wersji elektronicznej w systemie OSF – oraz 

papierowej. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada konta w systemie składania wniosków na DUN 

należy użyć opcji "ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO REDAKTOR WNIOSKÓW". 

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu, stanowiącym wydruk uprzednio 

zarejestrowanego wniosku, prowadzonego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji wraz z 

wymaganymi przepisami rozporządzenia załącznikami. 

Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne, złożone w formie papierowej i 

elektronicznej, spełniające wymagania formalne określone w ww. rozporządzeniu. Wnioski  

 

 

 

 

https://osf.opi.org.pl/
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niekompletne zwraca się wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem informującym wnioskodawcę o 

przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia braków w terminie 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

 Zalecenia praktyczne dla podmiotów działających na rzecz nauki wnioskujących  o 

finansowanie zadań działalności upowszechniającej naukę 

 Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc 

Więcej informacji na stronie: www.nauka.gov.pl 

 

Fundusz Współpracy Dwustronnej 

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na  poziomie programu PL07 przeznaczonego dla 

wnioskodawców programu 

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i 

przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i 

podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).  

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest 

poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 

2. Wnioskodawcy 

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje 

pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym[2], w tym:  

 podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze 

środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:  

o podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe 

świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych, 

 instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia, 

 

http://nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/zalecenia-praktyczne-dla-podmiotow-dzialajacych-na-rzecz-nauki-wnioskujacych-o-finansowanie-zadan-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke.html
http://nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/zalecenia-praktyczne-dla-podmiotow-dzialajacych-na-rzecz-nauki-wnioskujacych-o-finansowanie-zadan-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke.html
http://nauka.gov.pl/pomoc-publiczna/
http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html
file:///S:/MF%20EOG,%20NMF,%20SPPW/WydziaÅ�%20WdraÅ¼ania%20i%20FinansÃ³w%20ProgramÃ³w%20Pomocowych/CzÄ�Å�Ä�%20wdroÅ¼eniowa%20(WydziaÅ�%20WdraÅ¼ania%20ProgramÃ³w%20Pomocowych)/FWD%20dla%20obu%20programÃ³w/2%20nabÃ³r%20FWD%20PL07/ogÅ�oszenie%202%20nabÃ³r%20FWD%20PL07.docx%23_ftn2
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 uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i 

badawczą w zakresie nauk medycznych, 

 domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty 

założycielskie, 

 organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia. 

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w ramach Programu.  

Wnioskodawcy, dla których wsparcie mogłoby stanowić niedozwoloną pomoc publiczną zostaną 

odrzuceni  z udziału w konkursie na etapie oceny. 

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod 

warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadać kontrakt z 

NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych. Wymóg funkcjonowania 

w publicznym systemie finansowania pomocy społecznej dotyczy również domów pomocy 

społecznej.  

3. Partnerzy z Państw – Darczyńców 

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również 

organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w 

sektorze zdrowia. 

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania 

w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na 

terenie Państw - Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest 

wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku. 

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 

Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w ramach II naboru  
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(środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000  EUR, tj. 754 812 PLN.  

Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10% wartości 

każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15% w przypadku 

wszystkich innych beneficjentów. 

5. Wartość dofinansowania 

Poziom dofinansowania projektów FWD wynosi maksymalnie do: 

a)  85%  wydatków kwalifikowanych w przypadku wszystkich wnioskodawców uprawnionych do 

składania wniosków z wyjątkiem organizacji pozarządowych; 

b) 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów składnych przez organizacje 

pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, projekty muszą dotyczyć działalności 

statutowej wnioskodawcy. 

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46.500 EUR,  tj. 194 993 PLN[3]. 

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD. 

Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN. 

6. Szczególne zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków  

Wydatki kwalifikowalne w ramach Funduszu stanowią: 

a)      opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i 

warsztatach; 

b)      koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; 

c)      koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; 

d)      koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów; 

e)      działania informacyjno-promocyjne;  

f)       opłaty za doradztwo zewnętrzne.    
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Uwaga: koszty podróży obejmują diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, 

że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera     projektu oraz nie 

przekraczają określonych stawek krajowych.  

Maksymalne pułapy kosztów podane są w załączniku nr 1 do Wytycznych dla wnioskodawców 

FWD opracowanych przez Operatora Programu. 

Końcowa data kwalifikowalności wydatków dla projektów FWD realizowanych w wyniku 

niniejszego naboru wniosków zostanie określona w umowie w sprawie projektu FWD, ale nie może 

być późniejsza niż 30 kwietnia 2015 r.  

Wydatki planowane w euro należy przeliczać zgodnie z kursem 1 EUR = 4,1934 PLN, zaś w 

wypadku wydatków w koronach norweskich z kursem 1 NOK = 0,5068 PLN. 

 7.  Kryteria i sposób wyboru projektów FWD  

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego 

ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4, jednak nie 

później niż do dnia 28.11.2014 r.  

Ocenę wniosku FWD pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzają  pracownicy 

Operatora Programu i ma ona charakter oceny zerojedynkowej co oznacza, że dokonana będzie 

weryfikacja, czy wniosek FWD spełnia, bądź nie spełnia dane kryterium wskazane przez Operatora 

w karcie oceny wniosku FWD. Przy ocenie wniosku FWD będzie brana pod uwagę realizacja przez 

wniosek FWD celów merytorycznych FWD. W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów, 

Operator Programu zwraca się jednorazowo do wnioskodawcy o przekazanie uzupełnień w 

wyznaczonym terminie. Wniosek będzie odrzucony, gdy jakiekolwiek 

 kryterium nie będzie spełnione, uzupełnienie będzie  niewystarczające lub nie będzie przekazane w 

terminie. Operator Programu poinformuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia.  

Operator Programu ocenia wniosek FWD w zakresie kryteriów formalnych oraz merytorycznych w 

terminie do 20 dni roboczych od daty wpływu wniosku FWD do siedziby OP.  
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Wnioskom FWD, które spełniły wszystkie kryteria wskazane przez Operatora w karcie oceny 

wniosku FWD przyznawane jest dofinansowanie w kolejności zgodnej ze złożeniem poprawnego 

wniosku do chwili wyczerpania środków dostępnych w ramach ogłoszonego konkursu. 

Szczegółowe kryteria  wyboru są następujące: 

I Kryteria merytoryczne 

a)      Czy działania planowane przez wnioskodawcę mają na celu  ułatwienie rozwoju partnerstw,  

wspieranie budowania sieci, wymiany, dzielenia oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczenia 

i najlepszych praktyk  pomiędzy beneficjentami lub potencjalnymi beneficjentami programu PL07 i 

podmiotami w państwach-darczyńcach? 

b)      Czy projekt FWD wpisuje się w jeden z celów programu PL07? 

c)      Czy wszystkie wskaźniki są adekwatne dla projektu FWD i czy odzwierciedlają one 

zaplanowane cele projektu FWD? 

d)      Czy opisano wartość dodaną w odniesieniu do celu podstawowego, jaka może wyniknąć z 

realizacji projektu FWD? 

e)      Czy projekt FWD przewiduje kontynuację współpracy między beneficjentem a instytucjami z 

krajów-darczyńców?    

II Kryteria formalne 

a)      Czy wniosek został złożony w wersji papierowej i elektronicznej i został sporządzony na 

odpowiednim formularzu? 

b)      Czy wszystkie pozycje w formularzu wniosku zostały wypełnione (wraz z krótkim 

streszczeniem po angielsku) zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku aplikacyjnego o przyznanie 

środków pochodzących  z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu 

Operacyjnego? 
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c)      Czy wersja papierowa formularza aplikacyjnego oraz każdy załącznik został podpisany przez 

osobę upoważnioną i opatrzony datą (podpis jest czytelny lub w formie parafy z  imienną 

pieczątką)? 

d)      Czy wszystkie wymagane załączniki zostały załączone? 

   Czy dołączone jest oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT? 

   Czy dołączono pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo potwierdzone przez 

notariusza dla osoby podpisującej wniosek, jeżeli umocowanie tej osoby nie wynika z 

dokumentów opisanych w pkt. 5 Instrukcji wypełniania wniosku FWD? 

 Czy dołączono oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków na współfinansowanie, 

czy w dokumencie uwierzytelniającym współfinansowanie jest podany tytuł projektu i 

dokładna kwota? 

   Czy dołączono list intencyjny lub umowę partnerską (jeśli dotyczy)? 

   Czy dołączono wyciąg z KRS dla podmiotów, które nie złożyły wniosku aplikacyjnego w 

ramach naboru do programu, lub złożyły, a wypis z KRS jest nie starszy niż 6 miesięcy lub 

oświadczenie o wpisie do KRS? 

e)      Czy wnioskodawca należy do grupy kwalifikujących się wnioskodawców? 

f)       Czy partner jest podmiotem kwalifikowalnym zgodnie z Wytycznymi i pochodzi z jednego z 

państw-darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein)? 

g)      Czy data rozpoczęcia i zakończenia są zgodne z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu 

(tj. okres realizacji projektu do dnia 30.04.2015 r.)? 

h)      Zagadnienia finansowe 

  Czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z pułapem możliwego 

dofinansowania? 

  Czy maksymalny koszt projektu FWD i całkowity koszt poszczególnych działań nie  
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przekracza limitów określonych w Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu  Współpracy 

Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL07? 

  Czy wszystkie planowane koszty i działania są kwalifikowalne do finansowania zgodnie z 

Art. 7.7 Regulacji (z wyjątkiem pkt d i g)? 

I)      Czy w projekcie unika się podwójnego finansowania? 

Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do OP o wycofanie złożonego wniosku 

FWD z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. Aby wycofać wniosek FWD, należy 

dostarczyć do OP pismo z prośbą o wycofanie wniosku, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania wnioskodawcy. 

Pomiędzy Ministrem Zdrowia pełniącym funkcję Operatora Programu a beneficjentem zostanie 

zawarta Umowa w sprawie projektu FWD, która określi warunki i zasady dofinansowania oraz role 

i zakres odpowiedzialności stron, terminy i warunki do finansowania. więcej 

FWD PL07 Informacja o dostępnej alokacji - na dzień 28.07.2014 r. dostępna alokacja wynosi 166 

345 EUR tj. 697 551 PLN.  

 

Konferencje Naukowe 

INTERNATIONAL EXHIBITION 

EDUCATION BEYOND BORDERS
®
 – SOFIA 

  

Organizer:  Bery Group Bulgaria 

Dates:   17
th

 – 19
th

 October 2014 

   27
th

 - 29
th

 March 2015 

Place:   National Palace of Culture 

   Sofia, Bulgaria 

 

 

  

http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=ii-nabor-fwd-pl07
http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=51&cntnt01returnid=106
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“Education Beyond Borders” is the biggest and the most important educational event in Bulgaria 

which is organized twice per year (spring and autumn). You could find additional information on 

the website: http://edu-fair.info I would like kindly to invite your organization to our next 

educational event named “Education Beyond Borders” on the following dates:  

- 17
th

 – 19
th

 October 2014 

- 27
th

 - 29
th

 March 2015 

We would like to inform you that your organization can receive great discount if you make a 

registration before 30/06/2014. 

“Education Beyond Borders” welcomes many participants from all around the world. The 

exhibition will be useful for institutions, universities, colleges, schools, language organizations and 

all kind of educational levels organizations. There will be many educational participants from all 

around the world – Europe, USA and Canada, Asia and Australia. If you have any further questions, 

please do not hesitate to contact our office at +3592 9888 604 or 

education.beyond.borders@gmail.com. We will be happy to present your programs and to discuss 

all opportunities and ideas!  

Contact person: 

Zornitsa Andreeva  

(Marketing Director) 

 

Bery Group Bulgaria 

Address: 74, Gen. Gurko Str., fl. 1, 

1000, Sofia, Bulgaria 

Phone: +359 2 9888 604, Fax: +359 2 950 25 11 

Website: http://edu-fair.info  

Email: Education.Beyond.Borders@gmail.com 

 

Jeżeli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, służy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 382 i 480, Owidiusz Moska.  
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