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Praktyczne wskazówki przed naborami w 2017 roku  

 



  

  

   

Pierwsze kroki w kierunku przygotowania 

projektu 

 
Analiza potrzeb:   
 

Jaka jest potrzeba? Czy mieści się w zakresie tematycznym programu? 
 

 Co chciałbyś robić?                                                                    

pomysł vs. cele programu 
 

 Z kim chciałbyś współpracować?                                         

pożądane instytucje vs. obszar programu 
 

   

 Co zamierzasz zmienić? Jak doprowadzić do zmiany? 

     działania i zamierzone rezultaty vs. wspierane działania i rezultaty    

     oczekiwane przez program 



Czynniki sukcesu 

Na etapie przygotowania projektu 

Zapoznaj się z: 

 zasadami programu  

 warunkami naboru 

 

Zaplanuj : 

 odpowiednio dużo czasu na przygotowanie wniosku  

 

Zadbaj o: 

 kompetentnych i wiarygodnych partnerów  

 zainteresowanie i wsparcie decydentów 

 powiązanie projektu z politykami, strategiami itp.  

Uczestnicz w szkoleniach i konsultacjach 



 

Planując budżet: 

 
 określ zasoby potrzebne dla każdego zadania (finansowe, ludzkie, 

rzeczowe) i oszacuj ich koszty 

  

 sprawdź wydatki kwalifikowalne w programie, w razie pytań 

skontaktuj się z kontrolerami z Centrum Projektów Europejskich 

www.cpe.gov.pl (zakładka FLC) 

 

 przypisz wydatki do właściwych linii budżetowych 

 

 

Unikaj: 
- niejasno określonych kosztów 

- przeszacowania kosztów (problemy z wydatkowaniem  środków)  

- nierealnego harmonogramu wydatkowania 

 
 

 

  

   

Czynniki sukcesu 

Na etapie przygotowania projektu 

http://www.cpe.gov.pl/


 
 

Upewnij się, że projekt : 
 

 jest spójny i odpowiada założeniom programu 

 

 ma ustalony sposób zarządzania, w tym ścieżkę komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej 

 

 ma właściwie skonstruowany budżet 

 

 przewiduje dostarczenie konkretnych produktów i rezultatów 

 

 nie powiela istniejących już rozwiązań 

 

 opisany jest jasnym językiem, zrozumiałym także dla osób spoza 

konkretnej branży 

 
  

  

 

 

  

   

Czynniki sukcesu 

Przed złożeniem wniosku 



 Bądź w kontakcie z partnerem/partnerami. 

 

 Na bieżąco monitoruj, czy zadania są realizowane zgodnie 

z planem i budżetem, a ponoszone wydatki są 

kwalifikowalne. W razie pytań kontaktuj się z kontrolerami 

z Centrum Projektów Europejskich. 

 

 Oceniaj swój postęp i sprawdzaj, czy osiągniesz 

zakładane produkty i rezultaty. 

 

 Identyfikuj ryzyka oraz problemy związane z realizacją 

projektu. Informuj o nich partnera/partnerów i sekretariat 

programu. Wielu kryzysom można zaradzić. 

 

Trzymaj rękę na pulsie: 

Czynniki sukcesu 

Po zatwierdzeniu projektu (1) 



 Śledź zmiany w przepisach prawa i dokumentach 

programu.  

 

 Pozostaj w stałym kontakcie z instytucjami programu. 

 Informuj o możliwych oszczędnościach. 

 Sygnalizuj wszelkie nieprawidłowości i problemy. 

Trzymaj rękę na pulsie: 

Twoje zadania i uprawnienia wynikają z podpisanych umów. 

Czynniki sukcesu 

Po zatwierdzeniu projektu (2) 



Gdzie znajdziesz pomoc? 

Informację i wsparcie zapewniają 
• Wspólne Sekretariaty + strony programów (w języku angielskim)  

 

• Ministerstwo Rozwoju - Krajowe Punkty Kontaktowe programów Interreg: 

Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, Europa (w języku polskim) 

 

• Urzędy Marszałkowskie - Regionalne Punkty Kontaktowe (w języku polskim) 

Strona Ministerstwa Rozwoju z informacjami w języku polskim 

 

  Wiadomości 
             wybrane filtry:  

 -- szkolenia i konferencje  

 -- nabory wniosków itp.  

 Przeczytaj o Programach 

 

 w tym dokumenty 

 programów po polsku 

ewt.gov.pl  



Dziękuję za uwagę 


