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Szansa dla klubów
cz´Êç II
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Podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç
w obszarze sportu
majà teraz mo˝liwoÊç
uzyskania
dofinansowania
z nowego êród∏a,
wspierajàcego mi´dzy
innymi aktywnoÊç
w rozwoju rekreacji
ruchowej oraz
promocji zdrowego
trybu ˝ycia. Kto mo˝e
ubiegaç si´ o dotacj´?

Przyj´te zasady
umo˝liwiajà udzia∏
w projektach nie tylko
innych organizacji
pozarzàdowych,
ale tak˝e np.
samorzàdów,
jednostek naukowych
czy przedsi´biorstw.
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atalog beneficjentów okreÊlony zosta∏ dosyç szeroko, obejmujàc swym zakresem stowarzyszenia i fundacje, organizacje za∏o˝one przez koÊcio∏y lub zwiàzki wyznaniowe,
inne organizacje pozarzàdowe (np. utworzone
w drodze ustawy), a tak˝e partnerów spo∏ecznych.
Mo˝na powiedzieç, ˝e niemal ka˝da instytucja
pozarzàdowa (a szerzej – prywatna), dzia∏ajàca
w sferze po˝ytku publicznego, której celem nie
jest osiàganie zysku z prowadzonej dzia∏alnoÊci,
mo˝e ubiegaç si´ o Êrodki z Funduszu dla Organizacji Pozarzàdowych (FOP).

K

Jakie kryteria?
Szczegó∏owe warunki, jakie musi spe∏niç podmiot
wnioskujàcy o dofinansowanie, sà nast´pujàce:
● posiadaç osobowoÊç prawnà,
● byç wpisanym do w∏aÊciwego rejestru na terytorium Polski,
● byç zarejestrowanym co najmniej 12 miesi´cy
przed z∏o˝eniem wniosku,
● dzia∏aç na zasadzie non profit lub non for profit.
Warunek posiadania przez wnioskodawc´ osobowoÊci prawnej eliminuje z wnioskowania
wszelkie organizacje i grupy dzia∏ajàce nieformalnie (mogà one byç jednak partnerem w projekcie).
KoniecznoÊç posiadania wpisu do rejestru od
przynajmniej 12 miesi´cy uniemo˝liwia z kolei
powo∏ywanie organizacji tylko w celu ubiegania
si´ o dofinansowanie z FOP. Pewien wyjàtek stanowià w tym przypadku tzw. projekty mikro,
przeznaczone wy∏àcznie dla m∏odych organizacji, dzia∏ajàcych nie d∏u˝ej ni˝ rok przed og∏oszeniem naboru wniosków w danej edycji.
Dzia∏anie nie majàce na celu generowania zysku
to z kolei warunek korespondujàcy z istotà trzeciego sektora, którego dzia∏alnoÊç ukierunkowana jest
na realizacj´ celów statutowych. Warto podkreÊliç,
˝e FOP nie wspiera partii politycznych ani organizacji realizujàcych ich programy – ta kategoria
wnioskodawców zosta∏a wprost wy∏àczona z mo˝liwoÊci ubiegania si´ o dofinansowanie.

Premiowane partnerstwo
Wspó∏praca partnerska anga˝ujàca instytucje
o ró˝nym statusie prawnym, prowadzàce dzia∏alnoÊç spo∏ecznie u˝ytecznà, premiowana jest
w ramach FOP w istotny sposób, a w pewnych
przypadkach stanowi nawet warunek wnioskowania. Wymiana doÊwiadczeƒ, rozwój kontaktów, promowanie dobrych praktyk, a tak˝e zacieÊnianie wspó∏pracy transgranicznej pomi´dzy
Polskà i paƒstwami Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego stanowià jeden z istotnych celów
Mechanizmów Finansowych. Aby uzyskaç status
partnera w projekcie, nale˝y spe∏niaç ∏àcznie nast´pujàce warunki:
● pochodziç z paƒstwa cz∏onkowskiego EOG
/EFTA lub Unii Europejskiej,
● prowadziç zorganizowanà dzia∏alnoÊç (bez warunku posiadania osobowoÊci prawnej),
● mieç uzasadniony udzia∏ w projekcie,
● nie czerpaç z projektu zysków (dzia∏aç non profit).
Przyj´te zasady statutu partnerów umo˝liwiajà
udzia∏ w projektach nie tylko innych organizacji
pozarzàdowych, ale tak˝e np. samorzàdów, jednostek naukowych czy przedsi´biorstw. Jedynà
barier´ stanowi zakaz dochodowego charakteru
realizowanych przedsi´wzi´ç, co ma znaczenie
przy konstruowaniu bud˝etu projektu.
Co do zasady, projekty partnerskie mogà byç
sk∏adane bez wzgl´du na obszar tematyczny i wysokoÊç dofinansowania. Nale˝y jednak pami´taç,
˝e wnioskodawcà mo˝e byç tylko polska organizacja pozarzàdowa, natomiast w ramach Komponentu I projekty du˝e (o kwocie dotacji przekraczajàcej 150 tys. euro) muszà byç sk∏adane jako
projekty partnerskie.
Co ciekawe, wniosek aplikacyjny dla projektów
mikro w ogóle nie przewiduje mo˝liwoÊci sk∏adania projektu z partnerem. Na etapie aplikowania
o Êrodki z FOP wystarczy za∏àczenie do wniosku
listu intencyjnego. Sporzàdzenie umowy partnerskiej, okreÊlajàcej szczegó∏owo role partnerów
w projekcie i zakres ich odpowiedzialnoÊci, wymagane b´dzie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zasady dofinansowania
Poziom dofinansowania projektów – bez wzgl´du na jego wielkoÊç, przedmiot i miejsce realizacji – wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.
Beneficjent zobowiàzany jest zatem do wniesienia wk∏adu w∏asnego w wysokoÊci co najmniej
10% wartoÊci projektu.
Warto dodaç, ˝e wk∏ad w∏asny obejmuje nie
tylko wk∏ad pieni´˝ny (minimalnie 2%), ale te˝
wk∏ad rzeczowy, w tym prac´ wolontariuszy
(maksymalnie 8%). Oznacza to, ˝e przy dobrej
konstrukcji projektu organizacja b´dzie musia∏a
sfinansowaç go Êrodkami pieni´˝nymi w niewielkiej wysokoÊci. OczywiÊcie w kosztach projektu
partycypowaç mogà tak˝e partnerzy.
Minimalna wartoÊç dotacji, o jakà mo˝e ubiegaç si´ wnioskodawca, to zaledwie 5 tys. euro,
maksymalna zaÊ – 250 tys. euro. Tak du˝a rozpi´wrzesieƒ 2007

Istotne rozbie˝noÊci
Z uwagi na to, i˝ komponenty wdra˝ane sà
przez dwóch operatorów, na poziomie szczegó∏owych rozwiàzaƒ dotyczàcych finansowania wyst´pujà dosyç istotne rozbie˝noÊci.
I tak, Fundacja Fundusz Wspó∏pracy (komponent I) zaproponowa∏a podzia∏ projektów ze
wzgl´du na wysokoÊç dofinansowania w nast´pujàcy sposób:
● Projekty mikro – od 5 tys. do 15 tys. euro.
● Projekty ma∏e – od 5 tys. do 50 tys. euro.
● Projekty Êrednie – od 50,001 tys. do 150 tys. euro.
● Projektu du˝e – od 150,001 tys. do 250 tys. euro.
W przypadku projektów mikro jeden wnioskodawca mo˝e ubiegaç si´ tylko raz o dofinansowanie w trakcie wdra˝ania ca∏ego programu. OdnoÊnie pozosta∏ych projektów o dotacj´ mo˝na wyst´powaç tylko raz w trakcie danej edycji konkursu. Co wi´cej, od typu projektu uzale˝niony jest
tak˝e czas jego realizacji (od 12 do 24 miesi´cy),
a du˝e projekty mogà byç sk∏adane tylko przy
udziale partnera lub partnerów.
Je˝eli chodzi o firm´ Ecorys Polska (Operator
Funduszu dla Organizacji Pozarzàdowych, komponenty II i III), nie wprowadzono podzia∏u ze
wzgl´du na wielkoÊç dofinansowania, realizacja
projektów zaÊ mo˝e odbywaç si´ w dowolnym
czasie do koƒca okresu kwalifikowalnoÊci wydatków w ramach FOP, tj. do 31 grudnia 2010 r. Nie
wyst´puje tu równie˝ wymóg realizacji projektów
partnerskich, a wnioskodawcy mogà ubiegaç si´
o dofinansowanie dwóch projektów w trakcie ka˝dej edycji konkursu do ka˝dego z komponentów.

wych w komponencie I do 25% kosztów ca∏kowitych projektu (mikro – do 40%). Obaj operatorzy
wprowadzili te˝ limit na ponoszone koszty biurowe w wysokoÊci 1000 z∏ miesi´cznie (projekty
mikro – do 500 z∏/m-c).
Wnioskodawców ucieszy z pewnoÊcià informacja, ˝e operatorzy przewidzieli mo˝liwoÊç uzyskania zaliczki na realizacj´ projektu w wysokoÊci:
● do 80% (dla projektów mikro i ma∏ych) oraz do
50% i 50 tys. euro (dla projektów Êrednich i du˝ych) – komponent I oraz
● do 40% i 50 tys. euro – komponenty II i III.
Kolejne transze Êrodków przekazywane b´dà
po wyczerpaniu wi´kszej cz´Êci zaliczki, co
z pewnoÊcià u∏atwi beneficjentom utrzymanie
p∏ynnoÊci finansowej w trakcie realizacji przedsi´wzi´ç.
Kurs euro ustalany jest wed∏ug kursu kupna
Narodowego Banku Polskiego z dnia og∏oszenia
danej edycji konkursu. Dla I edycji konkursu wynosi on: 1 euro = 3,7447 z∏. Warto dodaç, ˝e zarówno konstruowanie bud˝etu, jak te˝ raportowanie i rozliczanie projektu prowadzone b´dà
w polskich z∏otych.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku projektów wspó∏finansowanych z innych êróde∏ pomocy zagranicznej, beneficjenci b´dà zobowiàzani do zabezpieczenia umowy o dofinansowanie
wekslem in blanco, za∏o˝enia odr´bnego rachunku bankowego oraz szczegó∏owego dokumentowania ponoszonych wydatków zgodnie z ustalonymi procedurami.
W kontekÊcie wydatkowania Êrodków warto
zwróciç uwag´ na brak koniecznoÊci stosowania
w ramach FOP ustawy Prawo zamówieƒ publicznych, co w odniesieniu do tego typu konkursów
grantowych zdecydowanie u∏atwia beneficjentom realizacj´ dotowanych przedsi´wzi´ç.

Poziom
dofinansowania
projektów – bez
wzgl´du na jego
wielkoÊç, przedmiot
i miejsce realizacji
– wynosi do
90% kosztów
kwalifikowanych.
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toÊç dofinansowania zapewni realizacj´ ró˝norodnych projektów, na miar´ potrzeb i mo˝liwoÊci poszczególnych organizacji.

Koszty kwalifikowane

wrzesieƒ 2007

Wniosek i za∏àczniki

Wyposa˝enie okienek biletowych na obiektach sportowych • Wbudowane kasy • Okienka kasowe • Uchylne okna
Obrotowe tacki kasowe z wbudowanym ogrzewaniem i/lub elektrycznym nap´dem • Interkom kontrolowany g∏osowo
Systemy biletowe • Ko∏owrotki • Urzàdzenia kasowe • Automatyzacja biletowania oÊrodków narciarskich i basenów • NOWOÂå: PrzenoÊniki taÊmowe
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Wnioski o dofinansowanie nie zaskoczà organizacji niczym nowym. Co prawda ich treÊç nie jest
jednolita dla wszystkich komponentów i typów
projektów, a sposób wype∏niania ustanowiono odr´bnie dla ka˝dego z operatorów (on-line lub plik
excel), niemniej jednak mo˝na wskazaç wiele cech
wspólnych, znanych wnioskodawcom z innych
konkursów grantowych. Najwa˝niejsze z nich to:

Sihlrainstraße 18 · CH-8002 ZÜRICH
Tel. 0041 / 44 / 208 20 20 · Fax 208 20 22
www.bilexa-ag.com · mail@bilexa-ag.com

Kosztami kwalifikowanymi do obj´cia wsparciem w ramach FOP sà m.in. koszty:
● us∏ug przygotowawczych i doradczych,
● sprz´tu, wyposa˝enia, oprogramowania i licencji,
● budowy, remontu, napraw, adaptacji i modernizacji pomieszczeƒ,
● informacji i promocji,
● op∏at finansowych zwiàzanych z realizacjà projektu,
● podró˝y s∏u˝bowych,
● wynagrodzeƒ wyk∏adowców i trenerów,
● wynajmu sprz´tu i pomieszczeƒ,
● druku i powielania materia∏ów,
● zarzàdzania projektem,
● biurowe,
● VAT, je˝eli wnioskodawca nie jest w stanie go
odzyskaç.
Warto podkreÊliç, ˝e w przypadku poszczególnych komponentów (I oraz II i III) wyst´pujà
pewne ró˝nice w zakresie kwalifikowalnoÊci wydatków. Tytu∏em przyk∏adu mo˝na wskazaç ograniczenie wydatków na koszt zakupu sprz´tu/wyposa˝enia oraz prac budowlanych i remonto-

finansowanie

Minimalna wartoÊç
dotacji, o jakà
mo˝e ubiegaç si´
wnioskodawca,
to zaledwie 5 tys. euro,
maksymalna zaÊ
– 250 tys. euro.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
Fundusz dla Organizacji Pozarzàdowych (FOP) wdra˝any b´dzie w latach
2007-2009, natomiast okres kwalifikowalnoÊci wydatków zakoƒczy si´
z dniem 31 grudnia 2010 r. Harmonogramy wdra˝ania FOP przyj´te
przez operatorów Funduszu wraz z bud˝etami przeznaczonymi na
poszczególne rundy aplikacyjne przedstawiajà si´ nast´pujàco:
Dla Komponentu I „Demokracja i spo∏eczeƒstwo obywatelskie”
EDYCJA TYP PROJEKTU
(EURO)

TERMIN NABORU

BUD˚ET

I

Mikro, ma∏e

(up∏ynà∏ 08.06.2007) 1 800 000

II

Ma∏e, Êrednie, du˝e

IV kwarta∏ 2007

2 900 000

III

Ma∏e, du˝e

I kwarta∏ 2008

2 500 000

IV

Mikro, Êrednie

IV kwarta∏ 2008

2 500 000

V

Mikro, ma∏e, Êrednie I kwarta∏ 2009

2 900 000

Dla Komponentu II „Ochrona Êrodowiska i zrównowa˝ony rozwój”
EDYCJA
(EURO)

TERMIN NABORU

BUD˚ET

I

24.07.2007 – 29.09.2007

5 000 000

II

II kwarta∏ 2008

5 000 000

III

I kwarta∏ 2009

2 600 000

Dla Komponentu III „Równe szanse i integracja spo∏eczna”
EDYCJA
(EURO)

TERMIN NABORU

BUD˚ET

I

24.04.2007 – 29.06.2007

5 000 000

II

I kwarta∏ 2008

5 000 000

III

I kwarta∏ 2009

2 600 000

Ze szczegó∏owymi dokumentami i informacjami dotyczàcymi mo˝liwoÊci
ubiegania si´ o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarzàdowych mo˝na zapoznaç si´ na stronie internetowej Funduszu
pod adresem: www.funduszngo.pl. Polecamy tak˝e odwiedzenie strony
Mechanizmów Finansowych w Polsce (www.eog.gov.pl) oraz witryny
Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli (www.eeagrants.org).

informacje o wnioskodawcy (dane, zasoby,
dzia∏alnoÊç, doÊwiadczenie),
● tytu∏ i streszczenie projektu,
● cele, opis i uzasadnienie projektu,
● rezultaty,
● zarzàdzanie projektem,
● informacja o partnerach,
● realizacja polityk horyzontalnych UE,
● harmonogram dzia∏aƒ,
● bud˝et projektu.
W ka˝dà rubryk´ wniosku mo˝na wpisaç ograniczonà liczb´ znaków, co powoduje koniecznoÊç pos∏ugiwania si´ dok∏adnym, precyzyjnym
j´zykiem.
Lista za∏àczników do wniosku jest dosyç krótka
i obejmuje przede wszystkim statut wnioskodawcy, aktualny (nie starszy ni˝ 6 miesi´cy) odpis
z Krajowego Rejestru Sàdowego lub innego w∏aÊciwego rejestru oraz oÊwiadczenie o otrzymanej
pomocy publicznej.
Dodatkowe za∏àczniki uzale˝nione sà od komponentu i rodzaju projektu. Sà to: informacja
z banku o stanie Êrodków lub zdolnoÊci kredytowej wnioskodawcy, list intencyjny podpisany
przez partnerów projektu, oÊwiadczenie partnera
●
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o zapewnieniu wk∏adu finansowego, dokumenty
finansowe wnioskodawcy za ostatni rok obrachunkowy, wymagane prawem pozwolenia lub
inne decyzje administracyjne.
Natomiast na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie projektu trzeba b´dzie dostarczyç aktualne zaÊwiadczenia z ZUS i urz´du
skarbowego o niezaleganiu z nale˝noÊciami wobec skarbu paƒstwa, aktualnà informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego dotyczàcà osób uprawnionych do podpisania umowy o dotacj´, poÊwiadczenie z banku utworzenia rachunku do obs∏ugi
FOP oraz – je˝eli dotyczy to projektu – weksel in
blanco, umow´ partnerskà, spis zadaƒ, w których
mo˝e wystàpiç pomoc publiczna, oraz inne dokumenty/informacje wskazane przez operatora
w przypadku powzi´cia przez niego wàtpliwoÊci
co do podmiotu aplikujàcego o wsparcie lub
przedmiotu projektu.

Procedura oceny projektów
Procedura oceny projektów – zgodnie z wytycznymi przyj´tymi przez operatorów – przebiega∏a
b´dzie bardzo szybko. W terminie 3 dni od zakoƒczenia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej nastàpi ich rejestracja i publikacja na stronie internetowej Funduszu. Ocena formalna zakoƒczy si´ w ciàgu 3 tygodni od z∏o˝enia projektów, a merytoryczna w ciàgu kolejnych 5 tygodni.
Zak∏ada si´, ˝e umowy o dofinansowanie podpisywane b´dà w maksymalnym terminie 3 miesi´cy od dnia zakoƒczenia danej rundy aplikacyjnej.
Ocena formalna weryfikowa∏a b´dzie poprawnoÊç (kompletnoÊç) wniosku i za∏àczników, zdolnoÊç podmiotowà do ubiegania si´ o dofinansowanie, zgodnoÊç poziomu i wielkoÊci wnioskowanej dotacji z zasadami FOP. Operatorzy –
w przypadku niekompletnoÊci za∏àczników,
a tak˝e drobnych uchybieƒ formalnych – przewidujà mo˝liwoÊç dokonania poprawek formalnych
w terminie 3 dni od ich dostarczenia wnioskodawcy. Organizacjom niezadowolonym z wyniku
oceny formalnej przys∏uguje tak˝e mo˝liwoÊç
z∏o˝enia odwo∏ania do operatora.
W odniesieniu do oceny merytorycznej warto
zwróciç uwag´ na koniecznoÊç zapewnienia maksymalnej spójnoÊci projektów z celami FOP. Operatorzy jednoznacznie wskazali, ˝e w przypadku,
gdy wniosek uzyska mniej ni˝ 20 punktów (na 35
mo˝liwych) w komponencie I oraz mniej ni˝ 15
punktów (na 20 mo˝liwych) w komponentach II
i III, nie b´dzie dalej oceniany. Pod uwag´ brana
jest tak˝e metodologia przyj´ta w projekcie, realizacja polityk horyzontalnych UE, rezultaty i oddzia∏ywanie projektu, kompetencje wnioskodawcy i cz´Êç finansowa. Od oceny merytorycznej
projektów odwo∏anie nie przys∏uguje.
Rafa∏ CieÊlak, Jan Kordasiewicz
Autorzy sà wspólnikami w Kancelarii
Doradztwa Gospodarczego CieÊlak & Kordasiewicz
i ekspertami Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
wrzesieƒ 2007

