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1. WPROWADZENIE

Program Współpracy Przygranicznej (ang. Cross Border Co-operation - CBC) 
pomiędzy krajami objętymi programem Phare a państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej został ustanowiony w 1994 roku. Jego podstawowym celem 
było  wspieranie dialogu oraz współpracy na terenach przygranicznych.    

W 1995 roku w ramach Phare CBC stworzono Fundusz Małych Projektów 
(ang. Small Project Fund - SPF), wspierający tworzenie kontaktów 
transgranicznych i więzi międzyludzkich. Pierwszy fundusz stworzono
na granicy polsko-niemieckiej. Jego zadaniem było: 

• zachęcanie do tworzenia i wspierania lokalnych i regionalnych sieci 
transgranicznych;

• wspieranie projektów o małej skali, realizowanych przez organizacje 
lokalne; 

• wspieranie rozwoju struktur odpowiedzialnych za efektywne wdrażanie 
i wykorzystanie środków finansowych.

Podobny fundusz utworzono także dla północnej granicy kraju w ramach 
programu Polska-Region Morza Bałtyckiego oraz dla części pogranicza 
polsko-czeskiego w ramach trójstronnego programu Polska-Niemcy-Czechy. 
Dzięki nowej regulacji prawnej – (Rozporządzenie Komisji Europejskiej 
nr 2760/ 98), przyjętej przez Komisję Europejską w grudniu 1998 roku, 
rozszerzono zasięg funduszu na kolejne granice: 
• polsko-czeską, 
• polsko- słowacką.
Fundusz Małych Projektów o podobnym charakterze co w Polsce, został 
ustanowiony po drugiej stronie granicy w ramach programu Interreg oraz 
programów Phare. Dzięki temu procedury dotyczące funkcjonowania oraz 
czasu składania projektów do dofinansowania przybrały podobna formę
w sąsiadujących krajach.  
Ponadto na pograniczu polsko-rosyjskim, polsko-ukraińskim i polsko-
białoruskim uruchomiono Zintegrowany Program Phare dla Granicy 
Wschodniej, w ramach którego również jest realizowany Fundusz Małych 
Projektów.

Pierwsza edycja Funduszu Małych Projektów na pograniczu wschodnim 
rozpoczęła się w 1997 roku. Jego uruchomienie miało bardzo pozytywny 
wpływ na trwające przygotowania nowej struktury Programu Współpracy 
Przygranicznej, który po rozszerzeniu będzie realizowany na zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej. Ponadto fundusz postrzegany jest jako idealny 
mechanizm „uszlachetniający” współpracę transgraniczną, dający większe 
możliwości definiowania i przygotowania projektów wspólnych, które 
mogłyby być współfinansowane z działającego po drugiej stronie granicy 
programu TACIS SPF. Fundusz realizowany w ramach programu Phare 
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(po stronie polskiej) i TACIS (po stronie rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej) 
podlega stopniowemu zharmonizowaniu w zakresie kwalifikujących się 
projektów, metod, procedur wyboru oraz harmonogramów działań. Pozwala 
to na, lepsze wykorzystanie środków oraz zwiększa przejrzystość procedur.  

Jednostką odpowiedzialną za zarządzanie Funduszami Małych Projektów 
na terenach przygranicznych jest Władza Wdrążająca Program Współpracy 
Przygranicznej Phare w Warszawie. Do bezpośredniej realizacji funduszy 
włączonych jest 14 euroregionów (organizacji pozarządowych zrzeszających 
samorządy na terenach przygranicznych).  Najstarsze z nich zlokalizowane 
są na granicy niemieckiej: Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa - Nysa 
- Bóbr oraz Nysa. 

Wszystkie euroregiony mają doświadczenie i przygotowanie niezbędne 
do zarządzania SPF. Niektóre z nich z powodu usytuowania realizują kilka 
funduszy jednocześnie. Taka sytuacja ma miejsce np. w euroregionie 
Pomerania, odpowiadającym za realizację programu w ramach granicy 
zachodniej (Polska- Niemcy),  jak i północnej (Region Morza Bałtyckiego).  
Podobnie euroregiony Bałtyk oraz Niemen wdrążają fundusze w ramach 
Regionu Morza Bałtyckiego i Granicy Wschodniej. Od budżetu 2002 grono 
euroregionów powiększyło się. Nowo powstały euroregion - Puszcza 
Białowieska - będzie uczestniczył w realizacji SPF na granicy wschodniej.   

Źródło: Władza Wdrażająca 
Program Współpracy 
Przygranicznej Phare
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2 ZASADY FUNKCJONOWANIA 
FUNDUSZU
Początkowo Fundusz Małych Projektów funkcjonował  na podstawie 
dokumentu Ogólne wytyczne dla Funduszu Małych Projektów, wydanego 
przez Komisję Europejską (Small Projects Funds General Guidelines of 
European Commission of December 1996). W Polsce zasady realizacji 
funduszu zostały uzgodnione z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej  
w Warszawie i opracowane w  Wytycznych w sprawie zarządzania 
Funduszem Małych Projektów w ramach Programu Unii Europejskiej
na rzecz współpracy przygranicznej w Polsce.  Dokument, który powstał 
w 1998 roku, w następnych latach był wielokrotnie modyfikowany
i uzupełniany. Przedstawiono w nim zbiór zasad obowiązujących na etapach 
powstawania, realizacji i rozliczania projektu. Obejmowały one: 
• cele i zakres działania funduszu;
• sposób zarządzania funduszem oraz role poszczególnych instytucji 
 w procesie zarządzania;
• kwalifikujące się rodzaje działalności, rodzaje wydatków, organizacje;
• procedura wyboru i oceny projektów (w tym proste kryteria oceny 

formalnej oraz technicznej; jak również mechanizm wyboru projektów 
do dofinansowania Panele Ekspertów/ Regionalne Komitety Sterujące);

• zasady rozliczania projektów.

Wraz z edycją 2000 fundusz zaczął  funkcjonować na nowych zasadach. 
Wówczas to pojawił się nowy dokument Komisji Europejskiej regulujący 
wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej dla krajów 
kandydujących. Wprowadził nowe zasady, co spowodowało konieczność 
opracowania zupełnie nowych dokumentów regulujących funkcjonowanie 
Funduszu Małych Projektów na poszczególnych granicach.  Nowe Wytyczne 
dla wnioskodawców wraz z załącznikami zostały przygotowane przez 
Władzę Wdrażającą dla poszczególnych granic: Polska - Niemcy, Polska 
- Region Morza Bałtyckiego, Polska - Słowacja, Polska - Czechy oraz 
Polska - Granica Wschodnia. Wynikało to ze specyfiki poszczególnych 
programów przygranicznych. W przypadku południowej granicy konieczne 
było szczegółowe uzgodnienie kształtu funduszu z partnerami czeskimi
i słowackimi, tak aby można było mówić o wspólnym funduszu. 
W przypadku Regionu Morza Bałtyckiego należało brać pod uwagę 
maksymalne zsynchronizowanie funduszu z funkcjonującym w krajach Unii 
Europejskiej programem INTERREG III B. Dokumenty opracowane na potrzeby 
granicy wschodniej musiały uwzględniać funkcjonujący po drugiej stronie 
granicy program Tacis (Rosja - obwód Kaliningradzki, Białoruś, Ukraina). 
Różnice są zauważalne w części głównej dokumentu, pozostałe elementy, 
czyli załączniki np. formularz wniosku, umowa grantowa czy kryteria oceny 
formalnej i techniczno-finansowej  pozostały jednakowe dla wszystkich. 
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3. WYTYCZNE

Wytyczne dla wnioskodawców zawierają wszelkie zagadnienia interesujące 
potencjalnego wnioskodawcę. Jest to dokument obszerny i szczegółowy. 
Zawarte w nim informacje odpowiadają na pytania: 
• po co został stworzony fundusz, 

• kto może ubiegać się o dofinansowanie, 

• jakie muszą być spełnione kryteria ubiegania się o grant, 

• jakiej wielkości dotację można otrzymać, 

• na jakiego typu przedsięwzięcia może być przeznaczony grant. 

Środki Funduszu Małych Projektów ukierunkowane są na tworzenie 
współpracy transgranicznej i związków o charakterze międzyludzkim.

Fundusz Małych Projektów wspiera przedsięwzięcia inicjowane
i realizowane przez władze lokalne, w szczególności w zakresie: demokracji 
lokalnej, rozwoju gospodarczego i turystycznego, kultury, ekologii, 
zdrowia, informacji i komunikacji (aczkolwiek działania mogą być różne
w zależności od programu linii budżetowej, w ramach którego funkcjonuje 
SPF). Realizowane przedsięwzięcia mają charakter działań „miękkich” typu 
„ludzie dla ludzi”. 
Zgodnie z celami funduszu preferuje się projekty o charakterze usługowym; 
z niewielkim udziałem dostaw (do 20% wartości budżetu). Projekty muszą 
być realizowane w obszarze przygranicznym, tj. na terenie odpowiedniego 
euroregionu. Grant nie może stanowić więcej niż 75% wartości całego 
projektu (w przypadku Regionu Morza Bałtyckiego 80%) Pozostała część musi 
zostać zapewniona ze środków własnych beneficjenta lub/i jego partnera 
krajowego. Minimalna wielkość grantu jest różna w zależności od granicy 
– od 1000 EUR  (Polska - Słowacja) do 20 000 EUR (Region Morza Bałtyckiego), 
a maksymalna wartość nie może przekroczyć 50 000 EUR.

Bezwzględnym warunkiem otrzymania środków z funduszu jest 
posiadanie partnera zagranicznego. Wnioskodawcy muszą występować 
z wnioskiem w porozumieniu z partnerem.  Partner wnioskodawcy musi 
spełniać te same kryteria kwalifikacji co wnioskodawca. Udział  partnera 
zagranicznego w realizacji projektu musi być potwierdzony. W tym celu 
wymagane jest załączenie podpisanej deklaracji partnerstwa. Jednakże 
nie może być to partnerstwo fikcyjne, zawarte w celu zdobycia grantu. 
Należy je odpowiednio udokumentować, przedstawić historię współpracy; 
niejednokrotnie uzasadnić wybór partnera przy realizacji konkretnego 
przedsięwzięcia.

Kto może ubiegać się o grant? 

Odbiorcami grantu mogą być władze lokalne, związki i stowarzyszenia 



6 7

międzygminne, izby handlowe, organizacje pozarządowe (ang. Non 
Government Organizations - NGO), społeczne organizacje gminne powiatowe 
czy wojewódzkie. Należy jednak pamiętać, że wnioskodawca musi:

• mieć charakter  niedochodowy;
• posiadać siedzibę lub oddział na terenie polskiej części odpowiedniego 

euroregionu;
• być bezpośrednio odpowiedzialnym za przygotowanie i zarządzanie 

projektem – nie może występować jako pośrednik;
• posiadać stabilne i wystarczające źródło finansowania, zapewniające 

kontynuację po zakończeniu projektu oraz - jeśli to niezbędne - być
 w stanie wesprzeć ją finansowo;
• mieć doświadczenie i przedstawić swoje możliwości w zakresie 

zarządzania odpowiadające rozmiarom projektu złożonego
 do udzielenia grantu;

Jakiego typu projekty są wspierane w ramach SPF? 

Najczęściej wspierane są festiwale, koncerty, wystawy fotograficzne, plenery 
malarskie, wymiana młodzieży czy zawody sportowe (priorytet: wymiana 
kulturalna); wymiany samorządowców (priorytet: demokracja lokalna); 
wspólne opracowania czy koncepcje rozwoju regionu przygranicznego 
(priorytet: studia planistyczne); targi, misje gospodarcze, konferencje 
(priorytet: rozwój gospodarczy); oznakowanie szlaków turystycznych 
bądź cennych atrakcji turystycznych w regionie, opracowanie tras atrakcji 
turystycznych, wydanie map, przewodników (priorytet: turystyka).
Niezwykle istotne znaczenie przy udzielaniu grantu ma wykazanie trwałości 
danego przedsięwzięcia (tzw. efekt długofalowy). Unika się finansowania 
imprez jednorazowych, organizowanych ad hoc, bez perspektywy 
długoterminowego oddziaływania na grupy docelowe. Proponowane działania 
powinny być katalizatorem przyszłych działań, powinna istnieć możliwość 
powielania rezultatów projektu w przyszłości, tzw. efekt mnożnikowy. 

Nie można zapomnieć o przedstawieniu metodologii projektu, 
tj. szczegółowo przedstawić plan działań, wykazać, gdzie i dlaczego trzeba 
będzie przeprowadzić przetarg czy zatrudnić podwykonawcę. Elementem, 
do którego przywiązuje się niezwykle duża wagę, są wskaźniki. Należy 
określić sposób, w jaki będą mierzone rezultaty projektu w rożnych 
przedziałach czasowych (bezpośrednio po zakończeniu oraz 12 miesięcy 
po zakończeniu realizacji projektu). 
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ze środków Phare powinien 
brać pod uwagę fakt, że proponowane działania muszą spełniać kilka 
podstawowych warunków: 

• wykazać istotny i klarowny efekt transgraniczny (wspólne projekty,
 w szczególności te finansowane wspólnie przez partnerów polskich 
 i zagranicznych, będą traktowane priorytetowo);
• być przygotowane pod względem finansowym w sposób realistyczny
 i przejrzysty;
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• być gotowe do realizacji;
• przyczyniać się do wzmocnienia instytucjonalnego beneficjenta
 i efektywności jego działania;
• sprzyjać długofalowemu planowi rozwoju gminy lub regionu (projekty 

stanowiące część ogólnej strategii/ planu rozwoju regionu/ miasta/ 
gminy mają priorytet);

• środki będą wykorzystane tylko na terenie Polski; 
• zawierać elementy innowacyjne (np. projekty pilotażowe; 

(priorytetowo będą traktowane projekty złożone pierwszy raz, 
zakładające kontynuację w przyszłości; w przypadku projektów 
dofinansowywanych w ramach funduszu w latach poprzednich muszą 
być  wprowadzone elementy nowe, innowacyjne).

W żadnym wypadku z funduszu nie mogą być dofinansowane: 
• indywidualne uczestnictwo w warsztatach, seminariach, konferencjach, 

kongresach; 
• indywidualne stypendia naukowe czy szkolenia;
• działania infrastrukturalne;
• działalność komercyjna organizacji wnioskodawcy.

Podwykonawstwo 

W szczególnych przypadkach do realizacji niektórych działań w ramach 
projektu istnieje potrzeba czy wręcz obowiązek wybrania podwykonawcy. 
W takich sytuacjach zastosowanie mają procedury kontraktowania opisane 
w Ustawie o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz.U. 
1998, Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami) zgodnie z poniższymi 
warunkami:
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 1994r. dotyczące 

zastosowania preferencji krajowych w przeprowadzaniu przetargów 
publicznych nie znajduje zastosowania.

• Wszystkie materiały i źródła wykorzystywane przy realizacji programu 
muszą pochodzić z krajów członkowskich UE, krajów kwalifikujących 
się do dofinansowania z programu Phare oraz Turcji, Malty i Cypru.

• Komisja Europejska oraz Jednostka Wdrażająca zachowują sobie 
prawo do uczestniczenia w posiedzeniach komisji przetargowych jako 
głosujący członkowie.

• Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Jednostka 
Wdrażająca zachowują prawo do dokonywania kontroli zgodności 
zakontraktowanych i wydatkowanych środków w ramach programu 
Phare z zasadami pomocy UE dla Polski w wybranym przez siebie 
momencie.
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Wytyczne dla wnioskodawców zawierają wszelkie zagadnienia interesujące 
potencjalnego wnioskodawcę. Jest to dokument obszerny i szczegółowy. 
Zawarte w nim informacje odpowiadają na pytania: 

• po co został stworzony fundusz, 

• kto może ubiegać się o dofinansowanie, 

• jakie muszą być spełnione kryteria ubiegania się o grant, 

• jakiej wielkości dotację można otrzymać, 

• na jakiego typu przedsięwzięcia może być przeznaczony grant. 

Środki Funduszu Małych Projektów ukierunkowane są na tworzenie 
współpracy transgranicznej i związków o charakterze międzyludzkim.

Fundusz Małych Projektów wspiera przedsięwzięcia inicjowane
i realizowane przez władze lokalne, w szczególności w zakresie: demokracji 
lokalnej, rozwoju gospodarczego i turystycznego, kultury, ekologii, 
zdrowia, informacji i komunikacji (aczkolwiek działania mogą być różne
w zależności od programu linii budżetowej, w ramach którego funkcjonuje 
SPF). Realizowane przedsięwzięcia mają charakter działań „miękkich” typu 
„ludzie dla ludzi”. 
Zgodnie z celami funduszu preferuje się projekty o charakterze usługowym; 
z niewielkim udziałem dostaw (do 20% wartości budżetu). Projekty muszą 
być realizowane w obszarze przygranicznym, tj. na terenie odpowiedniego 
euroregionu. Grant nie może stanowić więcej niż 75% wartości całego 
projektu (w przypadku Regionu Morza Bałtyckiego 80%) Pozostała część musi 
zostać zapewniona ze środków własnych beneficjenta lub/i jego partnera 
krajowego. Minimalna wielkość grantu jest różna w zależności od granicy 
– od 1000 EUR  (Polska - Słowacja) do 20 000 EUR (Region Morza Bałtyckiego), 
a maksymalna wartość nie może przekroczyć 50 000 EUR.

Bezwzględnym warunkiem otrzymania środków z funduszu jest 
posiadanie partnera zagranicznego. Wnioskodawcy muszą występować 
z wnioskiem w porozumieniu z partnerem.  Partner wnioskodawcy musi 
spełniać te same kryteria kwalifikacji co wnioskodawca. Udział  partnera 
zagranicznego w realizacji projektu musi być potwierdzony. W tym celu 
wymagane jest załączenie podpisanej deklaracji partnerstwa. Jednakże 
nie może być to partnerstwo fikcyjne, zawarte w celu zdobycia grantu. 
Należy je odpowiednio udokumentować, przedstawić historię współpracy; 
niejednokrotnie uzasadnić wybór partnera przy realizacji konkretnego 
przedsięwzięcia.

Kto może ubiegać się o grant? 

Odbiorcami grantu mogą być władze lokalne, związki i stowarzyszenia 
międzygminne, izby handlowe, organizacje pozarządowe (ang. Non 
Government Organizations - NGO), społeczne organizacje gminne powiatowe 
czy wojewódzkie. Należy jednak pamiętać, że wnioskodawca musi:
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• mieć charakter  niedochodowy;
• posiadać siedzibę lub oddział na terenie polskiej części odpowiedniego 

euroregionu;
• być bezpośrednio odpowiedzialnym za przygotowanie i zarządzanie 

projektem – nie może występować jako pośrednik;
• posiadać stabilne i wystarczające źródło finansowania, zapewniające 

kontynuację po zakończeniu projektu oraz - jeśli to niezbędne - być
 w stanie wesprzeć ją finansowo;
• mieć doświadczenie i przedstawić swoje możliwości w zakresie 

zarządzania odpowiadające rozmiarom projektu złożonego
 do udzielenia grantu;

Jakiego typu projekty są wspierane w ramach SPF? 

Najczęściej wspierane są festiwale, koncerty, wystawy fotograficzne, plenery 
malarskie, wymiana młodzieży czy zawody sportowe (priorytet: wymiana 
kulturalna); wymiany samorządowców (priorytet: demokracja lokalna); 
wspólne opracowania czy koncepcje rozwoju regionu przygranicznego 
(priorytet: studia planistyczne); targi, misje gospodarcze, konferencje 
(priorytet: rozwój gospodarczy); oznakowanie szlaków turystycznych 
bądź cennych atrakcji turystycznych w regionie, opracowanie tras atrakcji 
turystycznych, wydanie map, przewodników (priorytet: turystyka).
Niezwykle istotne znaczenie przy udzielaniu grantu ma wykazanie trwałości 
danego przedsięwzięcia (tzw. efekt długofalowy). Unika się finansowania 
imprez jednorazowych, organizowanych ad hoc, bez perspektywy 
długoterminowego oddziaływania na grupy docelowe. Proponowane działania 
powinny być katalizatorem przyszłych działań, powinna istnieć możliwość 
powielania rezultatów projektu w przyszłości, tzw. efekt mnożnikowy. 

Nie można zapomnieć o przedstawieniu metodologii projektu, 
tj. szczegółowo przedstawić plan działań, wykazać, gdzie i dlaczego trzeba 
będzie przeprowadzić przetarg czy zatrudnić podwykonawcę. Elementem, 
do którego przywiązuje się niezwykle duża wagę, są wskaźniki. Należy 
określić sposób, w jaki będą mierzone rezultaty projektu w rożnych 
przedziałach czasowych (bezpośrednio po zakończeniu oraz 12 miesięcy 
po zakończeniu realizacji projektu). 
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ze środków Phare powinien 
brać pod uwagę fakt, że proponowane działania muszą spełniać kilka 
podstawowych warunków: 

• wykazać istotny i klarowny efekt transgraniczny (wspólne projekty,
 w szczególności te finansowane wspólnie przez partnerów polskich 
 i zagranicznych, będą traktowane priorytetowo);
• być przygotowane pod względem finansowym w sposób realistyczny
 i przejrzysty;
• być gotowe do realizacji;
• przyczyniać się do wzmocnienia instytucjonalnego beneficjenta



10 11

 i efektywności jego działania;
• sprzyjać długofalowemu planowi rozwoju gminy lub regionu (projekty 

stanowiące część ogólnej strategii/ planu rozwoju regionu/ miasta/ 
gminy mają priorytet);

• środki będą wykorzystane tylko na terenie Polski; 
• zawierać elementy innowacyjne (np. projekty pilotażowe; 

(priorytetowo będą traktowane projekty złożone pierwszy raz, 
zakładające kontynuację w przyszłości; w przypadku projektów 
dofinansowywanych w ramach funduszu w latach poprzednich muszą 
być  wprowadzone elementy nowe, innowacyjne).

W żadnym wypadku z funduszu nie mogą być dofinansowane: 
• indywidualne uczestnictwo w warsztatach, seminariach, konferencjach, 

kongresach; 
• indywidualne stypendia naukowe czy szkolenia;
• działania infrastrukturalne;
• działalność komercyjna organizacji wnioskodawcy.

Podwykonawstwo 

W szczególnych przypadkach do realizacji niektórych działań w ramach 
projektu istnieje potrzeba czy wręcz obowiązek wybrania podwykonawcy. 
W takich sytuacjach zastosowanie mają procedury kontraktowania opisane 
w Ustawie o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz.U. 
1998, Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami) zgodnie z poniższymi 
warunkami:
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 1994r. dotyczące 

zastosowania preferencji krajowych w przeprowadzaniu przetargów 
publicznych nie znajduje zastosowania.

• Wszystkie materiały i źródła wykorzystywane przy realizacji programu 
muszą pochodzić z krajów członkowskich UE, krajów kwalifikujących 
się do dofinansowania z programu Phare oraz Turcji, Malty i Cypru.

• Komisja Europejska oraz Jednostka Wdrażająca zachowują sobie 
prawo do uczestniczenia w posiedzeniach komisji przetargowych jako 
głosujący członkowie.

• Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Jednostka 
Wdrażająca zachowują prawo do dokonywania kontroli zgodności 
zakontraktowanych i wydatkowanych środków w ramach programu 
Phare z zasadami pomocy UE dla Polski w wybranym przez siebie 
momencie.
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4. ZMIANY W 2003 ROKU

Z początkiem czerwca 2003 roku wszedł w życie nowy dokument Komisji 
Europejskiej regulujący zasady wykorzystania środków pomocowych Unii 
Europejskiej w państwach, które nie sa jej członkami. Jest to Praktyczny 
przewodnik procedur działań zewnętrznych finansowanych z budżetu 
ogólnego UE (ang. Practical Guide to Procedures Financed from the General 
budget of the European Communities in the Context of External Actions). 
Zastąpił on funkcjonujący dotychczas Praktyczny przewodnik zawierania 
umów Phare, Ispa & Sapard. Nowy dokument nie wpłynie negatywnie na 
sposób zarządzania i wdrażania Funduszu Małych Projektów. Dokonane 
zostaną jedynie niezbędne poprawki i uzupełnienia w dokumentacji 
funduszu. Po zatwierdzeniu poprawionych wersji Wytycznych rozpocznie się 
realizacja kolejnych edycji funduszu (edycja 2002/ 2003).
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5. SYSTEM GRANTOWY

Co wniósł system grantowy; co to jest grant?

Grant (dotacja) jest bezpośrednią płatnością o charakterze niedochodowym 
na rzecz konkretnej instytucji (beneficjenta)w celu wdrożenia działań 
wiążących się z promocją określonej polityki Wspólnot Europejskich.
Grant jest udzielany dla przedsięwzięć proponowanych przez potencjalnego 
beneficjenta (wnioskodawcę). Beneficjent grantu zachowuje tytuł własności 
przedsięwzięcia oraz osiągniętych rezultatów. Różni się to od typowej 
umowy o świadczenie usług, w której instytucja kontraktująca sporządza 
zakres zadań przedsięwzięcia, jakie chce zrealizować, oraz zachowuje tytuł 
własności rezultatów.
Grant może być udzielony na przedsięwzięcie, którego cel bezpośredni 
nie jest komercyjny.  W żadnych okolicznościach grant nie może przynieść 
zysków.
System grantowy kieruje się następującymi zasadami:
• dostępność (informacja o przyznawaniu grantów jeszcze szeroko 

rozpowszechniona i łatwo dostępna),
• przejrzystość i bezstronność (propozycje wniosków wybierane 

są na podstawie opublikowanych kryteriów oceny przez Komisję 
Oceniającą),

• standardowe dokumenty.

Potencjalny beneficjent przygotowując propozycje wniosku, musi 
wykorzystywać standardowe dokumenty, musi je wypełniać zgodnie
z instrukcjami; zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane załączniki. 

Schemat funkcjonowania małych funduszów

OPRACOWANIE/ ZATWIERDZENIE Wytycznych dla wnioskodawców

WWPWP Phare/ Przedstawicielstwo KE

ZATWIERDZENIE Zaproszenia do składania wniosków

Przedstawicielstwo KE

OGŁOSZENIE naboru- prasa, internet

Euroregion

PRZYGOTOWANIE wniosków

60dni

ZBIERANIE wniosków

Euroregion

OCENA PROPOZYCJI WNIOSKÓW- Komisja Oceniająca

Sporządzenie raportów
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ZATWIERDZENIE Raportów z Komisji Oceniającej

WWPWP Phare/ Przedstawicielstwo KE

ZATWIERDZENIE Listy umów grantowych (GEL)

Przedstawicielstwo KE

PODPISANIE Umów grantowych

WWPWP Phare/ Euroregion z beneficjentami

REALIZACJA 

Beneficjenci zgodnie z Ust. o zamówieniach publicznych 

AUDYT- po zakończeniu realizacji transzy funduszu

WWPWP Phare

RAPORTOWANIE- ocena projektów/ funduszu

Beneficjenci/ Euroregiony/ WWPWP Phare

System grantowy wniósł całkowicie nową procedurę składania i wyboru 
projektów. Cały proces przypomina procedurę przetargową; z takimi 
elementami, jak (a) dostarczanie propozycji wniosków w zamkniętych 
kopertach w odpowiednim terminie; (b) otwarcie kopert odbywa się 
na tzw. sesji otwarcia, z tym wyjątkiem, że uczestniczą w nim tylko 
osoby dokonujące oceny (c)  ocena projektów jest poufna. Procedura 
naboru projektów jest tajna aż do momentu zatwierdzenia raportów
z Komisji Oceniającej. Zgodnie z zasadami grantowymi wybór projektów 
do dofinansowania odbywa się przez Komisję Oceniającą (w poprzednio 
obowiązującym systemie funkcjonował Panel Ekspertów oraz Komitet 
Sterujący; dwa niezależne ciała realizujące odmienne zadania – ocenę 
wniosków i podejmowanie decyzji o rekomendowaniu do dofinansowania
na poziomie lokalnym).
W skład Komisji Oceniającej wchodzą – członkowie z prawem głosu, 
obserwatorzy oraz członkowie bez prawa głosu. Oceny projektów dokonują 
eksperci. Wydają opinię o złożonych propozycjach projektów na podstawie 
zatwierdzonych, powszechnie dostępnych kryteriów oceny- formalnych i 
technicznych. Rekomendacje Komisji Oceniającej są zatwierdzane przez 
Władzę Wdrażającą oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 
Warszawie. W momencie zatwierdzenia Listy umów grantowych beneficjenci 
mogą podpisać umowę grantową, a następnie przystąpić do realizacji 
zatwierdzonego przedsięwzięcia

Procedura składania i wyboru projektów

OPUBLIKOWANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ 
WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW

60 dni

OTRZYMANIE ORAZ REJESTRACJA PROPOZYCJI wniosków
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Wnioskujący przekazują swoje propozycje na standardowych 
formularzach wniosków, które  dołączono do Wytycznych

KOMITET OCENIAJĄCY- sesja otwarcia

OTWARCIE PROPOZYCJI
Sprawdzenie szczegółów rejestracji 

KOMITET OCENIAJĄCY- ocena formalna

DOKONAĆ OCENY ZGODNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ oraz SPEŁNIANIA 
KRYTERIÓW KWALIFIKOWANIA SIĘ 

Sprawdzenie kryteriów kwalifikacji
Przygotowanie pierwszej część sprawozdania z dokonania oceny (o 

zgodności administracyjnej i kwalifikowaniu się propozycji)

KOMITET OCENIAJĄCY- sesja techniczna

DOKONAĆ OCENY ZGODNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ oraz SPEŁNIANIA 
KRYTERIÓW KWALIFIKOWANIA SIĘ 

Sprawdzenie kryteriów kwalifikacji
Przygotowanie pierwszej część sprawozdania z dokonania oceny (o 

zgodności administracyjnej i kwalifikowaniu się propozycji)

KOMITET OCENIAJĄCY- sesja techniczna

DOKONAĆ OCENY JAKOŚCI TECHNICZNEJ I FINANSOWEJ WSZYSTKICH 
KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROPOZYCJI

PRZEDSTAWICIELSTWO KE oraz WŁADZA WDRAŻAJĄCA

ZATWIERDZENIE RAPORTÓW Z KOMISJI OCENIAJĄCEJ

PRZEDSTAWICIELSTWO KE

ZATWIERDZENIE LISTY UMÓW GRANTOWYCH

Alokacje środków, liczba projektów zrealizowanych w ramach 
Funduszu Małych Projektów (1995-2000)

tab. 1.

Euroregion Akolacja w EUR
Pomerania 3,745 mln
Pro Europa Viadrina 3,05 mln
Sprewa – Nysa – Bóbr 3,06 mln
Nysa 3,65 mln
Glacensis 0,32 mln
Pradziad 0,32 mln
Silesia 0,32 mln
Śląsk Cieszyński 0,32 mln
Tatry 0,32 mln
Karpacki 0,57 mln
Bug 0,37 mln
Niemen 1,06 mln
Bałtyk 1,08 mln
Inne 0,25 mln
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tab. 2.

Euroregion Liczba zrealizowanych projektów
Pomerania 345
Pro Europa Viadrina 444
Sprewa – Nysa – Bóbr 587
Nysa 717
Glacensis 52
Pradziad 60
Silesia 49
Śląsk Cieszyński 61
Tatry 44
Karpacki 32
Bug 17
Niemen 83
Bałtyk 96
Inne 31
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6. FUNDUSZ PROJEKTÓW 
INFRASTRUKTURY OKOŁOBIZNESOWEJ

Realizacja Funduszu Małych Projektów przebiega bardzo sprawnie, przynosi 
zakładane rezultaty. Jednakże stwierdzono, że istnieje luka pomiędzy 
dużymi projektami infrastrukturalnymi, a małymi, zaspokajającymi 
potrzeby o charakterze społecznym.  W 1999 roku został stworzony nowy 
instrument finansowy - Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych; 
w ramach programu na granicy polsko-niemieckiej. Włączenie Funduszu 
Małych Projektów Infrastrukturalnych (SIPF) do programu było logicznym 
krokiem naprzód zarówno w ogólnym kontekście przyszłego wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, jak i w specyficznym kontekście rozwoju 
współpracy przygranicznej oraz w przedakcesyjnym aspekcie ewolucji 
Programu Współpracy Przygranicznej Phare. W następnych latach (od edycji 
2001) na podstawie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem SIPF, 
również na granicy polsko-niemieckiej, został utworzony Fundusz Projektów 
Infrastruktury Okołobiznesowej (BRIPF).

Model funduszu ściśle odzwierciedla podejście INTERREG do 
programowania z orientacyjnym  wskazaniem alokacji na cały szereg 
zidentyfikowanych obszarów (priorytetowych) w zakresie działań i projektów, 
na których podjęcie władze lokalne/ regionalne decydują się później. 
Podejście to jest szczególnie użyteczne w kontekście działań związanych
z przystąpieniem Polski do UE oraz przygotowywania administracji lokalnej 
i regionalnej do korzystania z funduszy strukturalnych. 
Celem realizacji funduszu jest udzielenie wsparcia rozwojowi 
gospodarczemu, włączając rozwój turystyki, w regionie pogranicza 
polsko-niemieckiego.  Przyczyną implementacji powyższego funduszu 
jest wysoki poziom bezrobocia w regionie granicy polsko-niemieckiej oraz 
niezrównoważony rozwój gospodarczy po obu stronach granicy.  Ponadto 
fundusz jest urzeczywistnieniem prób zrównoważenia wysokości wydatków 
na cele gospodarcze po obu stronach granicy (po stronie niemieckiej 
wydatki na powyższe cele są znaczące i pochodzą z funduszy strukturalnych 
oraz środków budżetowych).   
Fundusze Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej przeznaczają środki 
na realizację projektów zgodnych z celami programu Phare CBC.  BRIPF 
służy także wspieraniu powstawania oraz rozwoju sieci współpracy po obu 
stronach granicy, tworzeniu powiązań pomiędzy powyższymi sieciami oraz 
szerzej – na poziomie Unii Europejskiej. 
Cele szczegółowe funduszu:
• zniesienie istniejących barier, poprawa rozwoju gospodarczego oraz 

warunków współpracy w regionie przygranicznym,
• wykorzystanie istniejącego potencjału do promocji rozwoju 

gospodarczego i społecznego oraz rozwoju regionów wiejskich,
• promocja rozwoju gospodarczego w regionie polsko-niemieckiego 

pogranicza,
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• promocja rozwoju turystyki w regionie przygranicznym.

Obszarem kwalifikującym się do uzyskania wsparcia z BRIPF jest pas dwóch 
powiatów przygranicznych.

Wielkość grantu:
• minimalna wartość: 50 000 EUR
• maksymalna wartość: 300 000 EUR
Grant nie może być większy niż 75% wartości całego projektu. Pozostała 
część musi być finansowana ze środków własnych wnioskodawcy lub 
ze źródeł innych niż budżet Wspólnoty Europejskiej. 

Wnioskodawcy mogą działać we współpracy z organizacjami 
partnerskimi. W przeciwieństwie do Funduszu Małych Projektów nie jest to 
wymóg bezwzględny. 

Granty BRIPF mogą być przeznaczane na dofinansowanie projektów, 
które przyczyniają się do realizacji celów funduszu, w następujących 
dziedzinach:

• Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych dla instytucji regionalnych 
zajmujących się promocją biznesu, transferu technologii, wymiany 
know-how, wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
(wsparcie modernizacji oraz zakup sprzętu potrzebnego do budowy 
tego typu instytucji); wsparcie finansowe może odnosić się także do 
inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków przemysłowych;

• Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych w celu wsparcia działań 
gospodarczych prowadzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz infrastruktury, która uczyniłaby regiony bardziej atrakcyjnymi 
dla potencjalnych inwestorów (budowa oraz modernizacja sieci 
transportowych, usuwanie punktów słabości w rozwoju małych

 i średnich przedsiębiorstw związanych z dziedziną ochrony środowiska). 
• Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych do rozwoju transgranicznej 

turystyki, włączając budowę (modernizację) ścieżek rowerowych, 
budowę, modernizację oraz oznakowanie ścieżek turystycznych.  

Do dofinansowania kwalifikuje się jedynie infrastruktura 
mająca pewny oraz istotny wpływ na poprawę przedsiębiorczości, wzrost 
gospodarczy i promocję transferu technologii oraz ważna dla współpracy 
transgranicznej.  

Jedynie infrastruktura mająca pozytywny wpływ na środowisko kwalifikuje 
się do dofinansowania ze środków BRIPF.
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7. SCHEMAT WSPARCIA

Od edycji 2001 zaczął ponadto funkcjonować nowy instrument finansowy - 
Schemat Wsparcia (Grant Scheme), obecny jedynie na granicy północnej.
Stwierdzono, że istnieje potrzeba zwiększenia pomocy dla współpracy 
lokalnej i regionalnej oraz współdziałania organizacji pozarządowych
w Regionie Morza Bałtyckiego. Ustalono, iż w tym celu całkowita kwota
w ramach Programu (3 mln EUR) zostanie przeznaczona na dotacje
w sektorze publicznym.  

Zastosowanie Schematu Wsparcia zostało zarekomendowane w komunikacie 
Komisarza Günthera Verheugena pt.: Phare 2000 Review – Strenghtening 
Preparations for Membership jako instrument służący przygotowaniu 
państw uczestniczących w programie Phare do implementacji funduszy 
strukturalnych.  Schematy Wsparcia znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy 
projekty są zbyt małe (ich wartość jest znacznie mniejsza niż 2 mln EUR), 
aby być określone z nazwy w trakcie procesu przygotowywania programu 
lub aby oddzielne zarządzanie każdym z nich było efektywne. Schematy 
Wsparcia stanowią dalszy krok na drodze do dostosowywania Programu 
Współpracy Przygranicznej Phare do Inicjatywy Interreg i tym samym 
pozwolą na wsparcie projektów o zbliżonej wielkości.

W Regionie Morza Bałtyckiego cele Programu Phare CBC opierają się 
na Wspólnym dokumencie programowym (JPD) 2001-2006, który został 
przygotowany przez cztery państwa kandydujące oraz ich partnerów z Unii 
Europejskiej, a następnie zatwierdzony przez Bałtycki Wspólny Komitet 
Współpracy.  
Pierwotnie projekty w ramach programów współpracy przygranicznej 
odnosiły się jedynie do terenów nadmorskich, a ich celem była poprawa 
stanu środowiska naturalnego w regionie Morza Bałtyckiego lub rozwój 
połączeń transportowych i komunikacyjnych z państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej.  W związku z tym program ten wniósł istotny wkład
w budowę infrastruktury w regionie Morza Bałtyckiego.

W ujęciu ogólnym zadaniem Programu Współpracy Przygranicznej Phare 
jest promocja współpracy pomiędzy regionami przygranicznymi państw 
Unii Europejskiej i Europy Środkowej w celu rozwiązywania problemów 
wynikających m.in. z różnic w rozwoju gospodarczym oraz z położenia 
geograficznego. Program ma ponadto na celu promocję tworzenia oraz 
rozwoju sieci powiązań po obu stronach granicy, ich wzajemnego powiązania 
oraz umożliwienia połączeń z sieciami współpracy występującymi
na terytorium Unii Europejskiej.
W świetle poszerzenia Unii Europejskiej szczególną wagę przywiązuje się 
do poprawy współpracy wzdłuż wschodniej granicy UE.  Tego typu podejście 
odnosi się także do zewnętrznej współpracy transgranicznej, kształtowanej 
w zależności od warunków istniejących na danej granicy oraz od dostępnych 
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środków finansowych.  Rozporządzenie Komisji Europejskiej z grudnia 1998 
roku (wersja poprawiona we wrześniu 2002 roku) dotyczące funkcjonowania 
Programu Współpracy Przygranicznej Phare przewiduje zbliżenie zasad 
jego funkcjonowania z Inicjatywą Interreg. Umożliwiają to wspólne 
dokumenty programowe, wspólne komitety współpracy, podobne kryteria 
kwalifikacyjne oraz udział władz regionalnych i lokalnych.  W nowym okresie 
programowania 2001-2006 program  określa działania bardziej zbliżone 
do tych, które przewidywane są w ramach Inicjatywy Interreg III, przede 
wszystkim części B, biorąc pod uwagę zarówno jego priorytety, jak i sposób 
zarządzania.  Schemat Wsparcia umożliwia finansowanie udziału instytucji 
publicznych w państwach objętych Programem Współpracy Przygranicznej 
Phare w Regionie Morza Bałtyckiego w projektach wspieranych przez 
Inicjatywę Interreg III B na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego.

Cele ogólne:

• promocja tworzenia oraz rozwoju nowych sieci współpracy; wsparcie 
istniejących już sieci współpracy po obu stronach granicy. Utworzenie 
powiązań pomiędzy powyższymi sieciami oraz sieciami wspólnotowymi 
w celu poprawy standardów życia, przeciwdziałania problemom 
związanych z rozwojem regionów przygranicznych Europy Środkowej 
i Wschodniej, gwarantujące zrównoważony rozwój oraz integrację 
Europy;

• wsparcie działań, które mają wpływ na spójność społeczno-gospodarczą 
w regionach przygranicznych Europy Środkowej i Wschodniej, czyniące 
bardziej efektywnym proces przygotowań państw kandydujących do 
wstąpienia do Unii Europejskiej.

Cele bezpośrednie:

• zachęcenie do intensyfikacji współpracy transgranicznej jako 
mechanizmu służącego maksymalizacji potencjału wzrostu 
gospodarczego w regionach przygranicznych Europy Środkowej 
i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza 
Bałtyckiego;

• wsparcie wspólnych procesów planowania oraz budowy instytucji 
struktur współpracy transgranicznej, międzyregionalnej oraz 
transnarodowej w regionach przygranicznych;

• ochrona oraz poprawa stanu środowiska, wydajności energetycznej 
oraz odnawialnych źródeł energii, szczególnie tych, które mają wpływ 
na lokalne warunki życia, rozwój rekreacji oraz przedsiębiorczości; 
redukcja poziomu zanieczyszczenia środowiska, szczególnie

 w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz zbiorników wodnych
 o charakterze transgranicznym;
• poprawa komunikacji, połączeń transportowych i infrastrukturalnych 

w obrębie regionów przygranicznych oraz ich powiązań z sieciami 
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transeuropejskimi;

• wsparcie sektora produkcyjnego, szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości; usuwanie przeszkód we współpracy handlowej

 w Regionie Morza Bałtyckiego;
• zwiększenie wydajności zasobów ludzkich w regionach przygranicznych 

poprzez umożliwienie współpracy w dziedzinie badań, rozwoju 
technologicznego oraz edukacji;

• promocja struktur osadnictwa, w szczególności tworzenie skupisk 
miast, gdyż umożliwiają one rozwój regionalny oraz transgraniczny, 
tym samym wzmacniając rolę małych i średnich miast.

Wielkość grantu:

• minimalna wartość : 50 000 EUR

• maksymalna wartość :  300 000 EUR 

Grant nie może być większy niż 80% wartości całego projektu. Pozostała 
część musi być finansowana ze źródeł własnych wnioskodawcy, jego partnera 
krajowego lub źródeł innych niż budżet Unii Europejskiej. Wnioskodawca 
i/lub jego partnerzy krajowi muszą zapewnić przynajmniej 20% łącznej 
wartości projektu.

Współfinansowanie musi przyjąć formę wkładu pieniężnego. Partnerstwo w 
przypadku Schematu Wsparcia nie jest tak jednoznaczne jak w BRIPF czy 
Funduszu Małych Projektów. Wnioskodawcy mogą występować z wnioskiem 
indywidualnie bądź w porozumieniu z partnerem w następujący sposób:

• minimalna liczba partnerów: 2 (włączając wnioskodawcę)
• maksymalna liczba partnerów – nie jest określona.

Wnioskodawca jest organizacją wiodącą. Partner wnioskodawcy musi 
spełniać te same kryteria kwalifikacji, co wnioskodawca, z tym wyjątkiem, 
iż partner zagraniczny nie musi być zarejestrowany w Polsce i znajdować 
się na terytorium wyżej wymienionych województw. Partnerzy polscy 
biorący udział w projektach realizowanych w ramach programu Interreg 
III B nie muszą znajdować się na terytorium wyżej wymienionych polskich 
województw (zgodnie z zasadami Inicjatywy Interreg IIIB całe terytorium 
Polski kwalifikuje się do uczestnictwa w Inicjatywie).
Wnioskodawca musi mieć przynajmniej jednego partnera zagranicznego.
W przypadku polskiego wnioskodawcy partnerzy zagraniczni muszą pochodzić 
z kwalifikujących się państw Regionu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, 
Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Szwecja) – innych niż kraj wnioskodawcy.
Projekty spełniające powyższe kryterium mogą obejmować także 
dodatkowych partnerów z regionów przygranicznych: Rosji  i/ lub Białorusi 
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i/ lub Norwegii, w szczególności gdy wkład partnera z Rosji/ Białorusi/ 
Norwegii pochodzi z programu TACIS lub Interreg.
Wnioskodawca oraz każdy z partnerów mają obowiązek podpisania 
Deklaracji partnerstwa.  Deklaracje partnerstwa w przypadku partnerów 
uczestniczących w projektach komplementarnych Inicjatywy Interreg III 
B/ Phare/ Tacis podpisywane są przez wnioskodawcę wiodącego w danym 
projekcie komplementarnym w imieniu wszystkich partnerów.

Kwalifikujące się sektory i rodzaje działalności

1. Poprawa infrastruktury o znaczeniu transgranicznym

Sektory Rodzaje działalności

Turystyka
Rozwój transgranicznych sieci turystycznych, 
centra informacji turystycznej, ścieżki 
rowerowe, inna infrastruktura turystyczna

Rozwój gospodarczy

Rozwój transgranicznych sieci relacji 
gospodarczych pomiędzy małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami; tworzenie/
rozwój zawodowych lub komercyjnych 
transgranicznych organizacji i struktur; 
transfer technologii

Informacja i komunikacja

Tworzenie / poprawa technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w celu 
rozwoju i wsparcia wspólnych strategii 
biznesowych i marketingowych

2. Promocja lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez wsparcie 
infrastruktury biznesowej, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
rozwoju lokalnego

Sektory Rodzaje działalności

Turystyka Rozwój transgranicznych sieci turystycznych, 
centra informacji turystycznej, ścieżki 
rowerowe, inna infrastruktura turystyczna

Rozwój gospodarczy Rozwój transgranicznych sieci relacji 
gospodarczych pomiędzy małymi
i średnimi przedsiębiorstwami; tworzenie/
rozwój zawodowych lub komercyjnych 
transgranicznych organizacji i struktur; 
transfer technologii

Informacja i komunikacja Tworzenie/poprawa technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w celu rozwoju
i wsparcia wspólnych strategii biznesowych
i marketingowych
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W celu udzielenia wsparcia projektom komplementarnym w ramach 
Inicjatywy Interreg III B BSR  (gdzie kwalifikujące się sektory zdecydowanie 
różnią się od wyżej wymienionych) działania kwalifikujące mogą odnosić się 
do nastepujących priorytetów zdefiniowanych w ramach Inicjatywy:

Priorytet 1: Promocja rozwoju przestrzennego i działań odnoszących 
się do konkretnych obszarów i sektorów
Środek 1: Wsparcie wspólnych strategii oraz realizacji działań dla 

makroregionów
Środek 2: Promocja zrównoważonego rozwoju przestrzennego poszczególnych 

sektorów
Środek 3: Wzmocnienie zintegrowanego rozwoju regionów nadmorskich, 

wysp oraz innych obszarów 

Priorytet 2: Promocja struktur terytorialnych wspierających 
zrównoważony rozwój w Regionie Morza Bałtyckiego
Środek 1:  Promocja trwałych struktur osadnictwa 
Środek 2: Tworzenie trwałych powiązań komunikacyjnych w celu poprawy 

integracji przestrzennej
Środek 3: Poprawa dobrego zarządzania dziedzictwem naturalnym
 i kulturalnym oraz źródłami naturalnymi

Priorytet   3: Transnarodowa promocja budowy instytucji, wzmocnienie 
wydajności działań z dziedziny rozwoju przestrzennego

Uwaga (dotyczy wyłącznie projektów „miękkich”): Kwalifikujące się projekty 
obejmują działania, których podstawę stanowią usługi lub ich kombinacja.  
Wartość dostaw nie może przekroczyć 20% całkowitego kosztu projektu 
(uwaga: niezależnie od całkowitego kosztu projektu wartość dostaw nie 
może przekroczyć 60 000 euro). Dostawy muszą być ściśle powiązane
z przedmiotem projektu oraz bardzo dobrze uzasadnione (np. wnioskodawcy 
nie powinni starać się o zakup projektora na dwudniową konferencję, lecz 
wziąć pod uwagę wypożyczenie sprzętu).  
Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać sposób, w jaki zostaną 
wykorzystane przedmioty pochodzące z dostaw po zakończeniu projektu.
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8. SPF, BRIPF i SCHEMAT WSPARCIA W 
2004 ROKU

W zależności od  poszczególnych linii budżetowych istnieje możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów/ 
Funduszu Infrastruktury Okołobiznesowej/ Schematu Wsparcia.
W chwili obecnej odbywa się realizacja projektów w ww. funduszach
w ramach edycji 2001. 
Na przełomie 2003 i 2004 roku zostaną ogłoszone zaproszenia do składania 
wniosków w ramach edycji 2002. Nabór dotyczyć będzie wszystkich granic, 
na których „zlokalizowane” są fundusze. W połowie roku planowane jest 
rozpoczęcie ostatniej edycji Funduszy, tj. linii budżetowej 2003. 

Linia budżetowa SPF SIPF/BRIPF GS

2002 2003 2002 2003 2002 2003

Polska – Niemcy 2 mln 2 mln
-

2.620 
mln

Polska – Czechy 0,5 mln 0,5 mln -
Polska – Słowacja 0,4 mln 0,4 mln - - 3,5 mln*

Polska – Granica 
Wschodnia

2 mln 4 mln 4 mln 8 mln 
**

-

Polska – Region 
Morza Bałtyckiego

1 mln 0,925 
mln

-
2 mln 2 mln

* - realizowany będzie program BRIGS

** - realzowane będą zarówno SIPF, jak i BRIPF

*** - w ramach GS 2002 realizowane będą projekty ”miękkie” (1,2 mln) oraz 

infrastrukturalne (0,8 mln)
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9. PO 2004 ROKU

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej na terenie naszego  kraju będzie 
funkcjonować siedem programów w ramach Inicjatywy Interreg III A. 
Komponent A uznawany jest za kontynuację Programów Współpracy 
Przygranicznej, gdyż podobnie jak on  wspiera lokalną i regionalną 
współpracę przygraniczną. 
W ramach Interreg III A w Polsce będą realizowane: 

• pięć programów dwustronnych: 
• Polska- Maklemburgia- Przedmorze,
• Polska- Brandemburgia,
• Polska- Saksonia,
• Polska- Czechy,
• Polska- Słowacja.
• dwa programy trójstronne:
• Polska-Litwa- Rosja (obwód Kaliningradzki), 
• Polska- Białoruś- Ukraina.

W ramach tych programów przewiduje się stworzenie Funduszu 
Mikroprojektów, który przynajmniej częściowo byłby porównywalny
z Funduszem Małych Projektów. Na początku 2004 roku będą już znane 
rozwiązania w zakresie wdrażania tego funduszu. Wstępnie zaproponowano, 
aby był on realizowany podobnie jak SPF za pośrednictwem euroregionów.
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10. PRAKTYCZNE INFORMACJE

Przykłady projektów

Nasza broszura została oparta na ogólnych wytycznych stosowanych
w konkursach SPF, BRIPF i Schematu Wsparcia w programach przygranicznych 
i programie Polska Granica Wschodnia. Zapraszamy do odwiedzenia 
strony Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej, gdzie 
zamieszczone są przykładowe projekty realizowane w ramach obszarów 
priorytetowych SPF – Strona główna/Działalnośc/Projekty SPF.

Skąd czerpać informacje na temat SPF?

Wnioski o udzielenie dotacji z Funduszu Małych Projektów, Schematu 
Wsparcia lub Funduszu Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej mogą być 
składane jedynie po ogłoszeniu stosownego konkursu. Konkursy na dotacje 
ogłaszane są: 

a. na stronach internetowych euroregionów

Euroregion Strona www
Pomerania www.pomerania.org.pl
Pro Europa Viadrina www.viadrina.org.pl
Sprewa – Nysa – Bóbr www.euroregion-snb.pl
Nysa www.euroregion-nysa.pl 
Glacensis www.ziemia-klodzka.org.pl
Pradziad www.europradziad.pl
Silesia www.euroregion-silesia.pl 
Śląsk Cieszyński www.olza.pl/euroregion
Tatry www.euroregion-tatry.pl
Karpacki www.carpathian.euroregion.org
Niemen www.niemen.suwalki.com
Bałtyk www.eurobalt.org.pl
Bug www.euroregion-bug.w4u.pl 
Beskidy www.beskidy.pol.pl 
P.Białowieska www.powiat.hajnowka.pl

b. na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Program Współpracy 
Przygranicznej – http://www.wwpwp.it.pl

c. na stronie internetowej Komisji Europejskiej - 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

http://www.pomerania.org.pl
http://www.viadrina.org.pl
http://www.euroregion-snb.pl
http://www.ziemia-klodzka.org.pl
http://www.europradziad.pl
mailto:eurosil@polbox.com
http://www.eurobalt.org.pl
http://www.wwpwp.it.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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11. KONTAKTY

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
http://www.fundusze.ukie.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej UKIE
ul. Krucza 38/42
Tel. 022/455 54 54
Faks 022/455 54 55
http://www.cie.gov.pl
e-mail: cie@mail.ukie.gov.pl

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej
ul. Wspólna 2/4, IV piętro
00-926 Warszawa
tel. 022/661 87 39, 661 86 58
fax. 022/628 47 22
http://www.wwpwp.it.pl

http://www.fundusze.ukie.gov.pl
http://www.cie.gov.pl
mailto:cie@mail.ukie.gov.pl


URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa

http://www.ukie.gov.pl
e-mail: info@mail.ukie.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) koordynuje proces 
przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, nadzoruje 
dostosowania legislacyjne, realizację układu stowarzyszeniowego oraz 
wykorzystywanie środków pomocowych w ramach programów Phare, 
ISPA i SAPARD, prowadzi działania informujące społeczeństwo polskie 
o integracji z Unią Europejską.

UKIE prowadzi stronę internetową (www.ukie.gov.pl), na której 
znajdą Państwo między innymi:

• informacje o wynikach negocjacji akcesyjnych,
• dokumenty dotyczące integracji,
• publikacje, analizy, opracowania przygotowane przez UKIE,
• serwisy tematyczne (m.in. o programach dla samorządów),
• adresy instytucji i organizacji zaangażowanych w proces integracji,
• informacje o ogólnopolskiej sieci Regionalnych Centrów Informacji 

Europejskiej,
• komunikaty prasowe nt. wydarzeń związanych z integracją 

europejską,
• zapowiedzi spotkań i konferencji organizowanych przez UKIE,
• informacje o działalności Urzędu,
• kalendarium prac kierownictwa UKIE,
• fotogalerię.

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW
URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

http://www.ukie.gov.pl

