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DOŚWIADCZENIE PODSTAWĄ SUKCESU APLIKACYJNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (POKL)
(materiał nierecenzowany)
Tryb pozyskiwania funduszy europejskich na realizacje własnych projektów stanowi
skomplikowany, żmudny i często zakończony niepowodzeniem proces. Ogłaszane konkursy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obwarowane są stałymi wymogami oraz często
modyfikowanymi uwarunkowaniami dostosowywanymi do potrzeb regionalnych zapotrzebowań.
Pomimo obostrzeń, utrudnień oraz niepewności co do pozyskiwania odpowiednich środków na
realizację projektów własnych z instytucji zarządzających funduszami europejskimi, wnioskodawcy
nie zrażają się i stale aktywnie aplikują w kolejnych konkursach. Opracowanie skutecznego
wniosku aplikacyjnego wymaga znacznego wysiłku zarówno merytorycznego, czasowego, jak
i często finansowego, a pewność co do skuteczności jest znikoma, jednak świadomość, że można
uzyskać środki na zaplanowany cel przeważa i sprawia, że przygotowywanych wniosków jest coraz
więcej i są one coraz lepsze i ciekawsze. To oczywiście powoduje wzrost konkurencji wśród
wnioskodawców.
Znalezienie odpowiedniego tematu, precyzyjne i szczegółowe opracowanie wniosku
o dofinansowanie, przestrzeganie podstawowych zasad wynikających z konkursu i odnoszenie się
do dokumentacji programowej, nie gwarantują sukcesu, ale zdecydowanie przybliżają do uznania
wniosku za interesujący, innowacyjny i formalnie zgodny z zasadami, a to często pozwala na
przyznanie środków finansowych.
Otrzymanie dofinansowania na realizację projektu to pierwszy krok w celu rozwoju zarówno mikro,
jak i makro ekonomicznego oraz umożliwiana jest aktywizacja różnych środowisk społecznych
i branż gospodarczych.

EXPERIENCE BEING THE FOUNDATION OF THE APPLICATION SUCCESS
AS PART OF THE OPERATIONAL PROGRAM HUMAN CAPITAL
Procedure of obtaining European funding for conducting own projects is a complex, tedious and
often, at the end, unsuccessful process. The advertised competitions as part of the Human Capital
Operational Program are fortified with constant requirements and often modified conditions
adapted to the regional needs.
Despite the restrictions, obstacles and uncertainties about obtaining appropriate funding, for
running own projects, from the institutions managing European funds, the applicants do not get
discouraged and constantly actively apply in subsequent competitions. Preparing an effective
application form requires considerable effort both substantive, temporal, and often financial, while
a certainty as to the effectiveness is minimal. But knowing that it is possible to obtain funds for the
planned objective prevails and makes that there are more and more of applications being prepared
and they are getting better and more interesting. This of course causes an increase in competition
among applicants.
Finding the right topic, precise and detailed preparation of the grant application, compliance with
the fundamental principles arising from the contest and referring to the program documentation,
do not guarantee a success, but definitely bring one closer to the application being regarded as an
interesting, innovative and formally complying with the rules, and this often allows granting the
financial resources.
Obtaining financing for the project is the first step to of both, micro and macro, economic
development and the activation of different social and economic sectors, is made possible.

Doświadczenie podstawą sukcesu aplikacyjnego…

Wstęp
„Pisanie wniosku jest sztuką, a nie nauką, co oznacza, że nie istnieje jeden, jedyny
wzorzec właściwego postępowania - co bywa skuteczne dla jednej organizacji, nie
sprawdza się w innej.”1
Fundusze unijne stanowią jeden z podstawowych elementów wspierających rozwój
gospodarczy Polski, w tym przyczyniają się do corocznego wzrostu PKB (średniorocznie
5,5% w latach 2004-2007, 3,4% w latach 2008-2012)2. To w jaki sposób dokonywany jest
podział budżetu UE określa kierunki rozwoju poszczególnych państw Unii Europejskiej w
kolejnych latach. Warto podjąć wyzwania negocjacyjne, a następnie aplikacyjne, bowiem
Polska, jako największy beneficjent unijnej polityki spójności, korzysta w największym
stopniu z unijnego wsparcia strukturalnego.
Jednym z podstawowych programów unijnych jest Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, którego podstawowym założeniem jest pełniejsze wykorzystania zasobów pracy
oraz wsparcie wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez:
- uatrakcyjnienie danego obszaru do lokowania inwestycji i podejmowania pracy,
- rozwijanie wiedzy i innowacji w danym regionie Unii Europejskiej,
- tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy na obszarze Wspólnoty Europejskiej.
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich i tworząc podstawy systemowe PO
KL dążono do dostosowania przedsiębiorstw polskich do zmian dokonujących się
w procesie modernizacji gospodarki ukierunkowując się na wsparcie rozwoju ich
potencjału adaptacyjnego, czyli w zakresie doskonalenie zawodowego kadr oraz poprawę
jakości
działań
wspierających
rozwój
usług
szkoleniowo - doradczych
w przedsiębiorstwach. PO KL koncentruje się wiec na wsparciu w dziedzinach
gospodarczych szczególnie związanych z:
- edukacją i podnoszeniem kwalifikacji,
- zatrudnieniem,
- integracją społeczną,
- rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw.
Założenia programowe procesu aplikacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przyznawane
jest na określone przedsięwzięcia. Muszą być one zaplanowane w sposób spójny
i przemyślany, wpisywać się w konkretne cele i założenia programów operacyjnych. To,
w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie, zależy przede wszystkim od
przedmiotu danego projektu, zasięgu jego realizacji oraz od tego, kto będzie realizatorem
danego przedsięwzięcia. 3
W ramach ww. Programu ustalono możliwość realizacji projektów w dwóch
podstawowych trybach: systemowym i konkursowym. W pierwszym ze wspomnianych
trybów, projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie, co wskazane jest
w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie.
1

www.wolontariat.org.pl/slupsk
Społeczno-gospodarcze efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1 maja 2004 – 1 maja 2013); Główne
wnioski w związku z dziewiątą rocznicą przystąpienia Polski do UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
www.msz.gov.pl, Warszawa, 2013, s.1.
3
fundusze europejskie.gov.pl, poig.gov.pl
2
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Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty
m.in. instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej
i samorządowej, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu,
organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego i inne.
Zgodnie z przyjętym trybem pozyskania wsparcia w ramach funduszy europejskich,
w tym EFS, wyróżnia się projekty:
- indywidualne (kluczowe), istotne ze względu na wdrożenie Programu Operacyjnego
i zgodne ze strategią społeczno-gospodarczego rozwoju Polski oraz znajdujące się na
indykatywnej liście projektów mających zagwarantowane środki na ich realizację.
- systemowe realizowane przez określone podmioty w ramach zadań publicznych.
- konkursowe.
Tryb konkursowy jest najpopularniejszym i najbardziej dostępnym dla szerokiej gamy
podmiotów gospodarczych, a proces wyłaniania zwycięskich projektów przedstawia się
następująco:

Ogłoszenie konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie Ocena wniosków

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Ogłoszenie wyników konkursu

Konkurs ogłaszany jest przez instytucję odpowiedzialną za wydatkowanie środków
w swojej dziedzinie i realizację danego działania. Z punktu widzenia wnioskodawcy
istotny jest nie tylko tryb pozyskiwania wsparcia, ale również formuła, która może mieć
charakter otwarty lub zamknięty. Nabór w trybie otwartym oznacza przyjmowanie
wniosków w sposób ciągły, aż do momentu wyczerpania dostępnej puli środków lub do
wydania przez daną instytucję odpowiednio uzasadnionej decyzji o zamknięciu konkursu.
Natomiast nabór w trybie zamkniętym oznacza określenie ram czasowych konkursu.
Z punktu widzenia wnioskodawcy tryb zamknięty jest bardziej przewidywalny
i pozwala w lepszym stopniu rozplanować wszelką pracę związaną przygotowaniem
niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, ale nabór w trybie otwartym stanowi zdecydowanie
lepsze rozwiązanie ze względu na możliwości składania wniosków aż do momentu
wyczerpania środków. W praktyce nie jest to jednak takie oczywiste bowiem określona
pula dostępnych środków zostaje wyczerpana najpóźniej po kilku dniach od dnia
ogłoszenia konkursu, a tym samym ogranicza ramy czasowe.
Informacje na temat konkursu zawierają szczegółowe zasady, tryby i formy aplikacji,
takie jak:
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- program, działania, poddziałanie w ramach którego udzielone zostanie wsparcie
finansowe, określające rodzaj przedsięwzięcia, na które można uzyskać dotację,
- rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
- wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach danego konkursu,
- wysokość dofinansowania projektów,
- opcjonalnie minimalny i maksymalny pułap dofinansowania jednego projektu,
- wyznaczenie minimalnego wkładu własnego,
- określenie kryteriów wyboru projektu,
- wymagana dokumentacja (wniosek w formie pisemnej i elektronicznej wraz z listą
niezbędnych załączników, takich jak biznesplan, studium wykonalności, ocena
oddziaływania na środowisko, itp.),
- informacje na temat formy konkursu,
- informacje formalne określające regulamin konkursu, formę wniosku (generator),
termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie, termin rozstrzygnięcia
konkursu i sprawy odwoławcze.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiednim terminie i miejscu wraz
z kompletem dokumentów jest wstępnym krokiem na drodze do ubiegania się o wsparcie
realizacji projektu. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada podczas oceny
dwuetapowej:
- formalnej (I etap), czyli ocenie podlega prawidłowość złożenia wniosku do właściwej
instytucji zgodnego z założeniami konkursowymi oraz weryfikacji wnioskodawcy pod
kątem uprawnienia do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu,
- merytorycznej (II etap), polegającej na ocenie przez specjalnie powołany zespół
oceniający projekty wartości merytorycznej projektu pod kątem spełnienia określonych
kryteriów.
O przyznaniu dofinansowania danemu projektowi decyduje pozycja na tzw. liście
rankingowej uzyskana na podstawie liczby otrzymanych punktów podczas oceny
merytorycznej. Jednoczesne umieszczenie projektu na tej liście nie oznacza przyznania
dofinansowania, bowiem uwarunkowane jest to dostępnością wsparcia.
Po otrzymaniu informacji dotyczącej kwalifikacji, projekt zakwalifikowany do
udzielenia wsparcia finansowego zyskujący uznanie w oczach zespołu oceniającego,
otrzymuje rekomendację do zawarcia umowy o dofinansowanie. W przypadku odrzucenia
wniosku bądź to na etapie oceny formalnej, bądź merytorycznej występuje możliwość
złożenia protestu, a w przypadku jego odrzucenia, również odwołania, zgodnie z procedurą
odwoławczą (nie dotyczy w przypadku braku kwalifikacji z powodu wyczerpania się
środków na dany konkurs).
Podpisanie umowy o dofinansowanie jest ostatnim krokiem na drodze powodzenia
przedsięwzięcia, jakim jest proces aplikacji. Na jej podstawie wnioskodawca otrzymuje
deklarację „rezerwacji” środków na realizację projektu. Umowa o dofinansowanie
wyznacza zasady i reguły związane z uzyskaniem dotacji w postaci opisu praw
i obowiązków wnioskodawcy, harmonogramu realizacji projektu i szczegółowego budżetu.
Pozyskiwanie funduszy europejskich - czyli skuteczny wniosek aplikacyjny
Skuteczne pozyskiwanie funduszy zależy od właściwego formalnego, a szczególnie
merytorycznego przygotowania wniosku. Prace koncepcyjne związane z tworzeniem
projektu są procesem złożonym i skomplikowanym. Zanim rozpocznie się opracowanie
wniosku należy:
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- przeanalizować problem projektu, jego atrakcyjność, potrzebę i innowacyjność,
- określić możliwości realizacji w postaci posiadanych zasobów kadrowych, finansowych
i organizacyjnych.
Przy pisaniu wniosku o dofinansowanie należy przede wszystkim kierować się
zasadami określonymi w dokumentacji programowej i konkursowej. Dobry wniosek
stanowi najistotniejszy element skutecznego zdobywania funduszy, chociaż oczywiście
sam w sobie nie gwarantuje powodzenia. Należy podkreślić, że zdobywanie funduszy to
w rzeczywistości sprzedawanie dobrego know-how.
Decyzja o realizacji projektu wynika z potrzeby odpowiedzi na występujące w danym
środowisku bariery, problemy lub wyzwania. Zdefiniowanie tego obszaru jest punktem
wyjścia do określenia przedmiotu zadania, które wnioskodawca zamierza wykonać. Źle
postawiona diagnoza na tym etapie planowania, skutkować będzie wyborem takich działań
lub metod, które nie przyniosą trwałych rezultatów projektu, czyli efektów, które należy
osiągnąć realizując cele projektu. Planowanie rezultatów wymaga szczegółowości, gdyż
one będą podstawą do oceny w okresie po zakończeniu realizacji projektu. Jednocześnie
rezultaty powinny być „odporne” na wpływ czynników zewnętrznych. Wymierność
rezultatów wskazuje na efektywność społeczną lub gospodarczą projektu. Jest to czynnik
sprawczy, który wpływać może na decyzje innych podmiotów w sprawie współudziału
w realizacji projektu. 4
Precyzyjne określenie celu głównego i celów szczegółowych projektu oraz
uzasadnienie potrzeby jego realizacji wymaga konieczności uwzględnienia niezbędnych
opisów związanych ze sposobami ich mierzenia, czyli określenia wskaźników pomiaru
celów, w postaci wyjściowych i docelowych wartości wskaźników. Uzasadniając potrzebę
realizacji projektu, oprócz wskazania samej istoty problemu, z którym ma zamiar zmierzyć
się wnioskodawca, konieczne jest wskazanie:
- dostępnych danych statystycznych uzasadniających cel główny projektu,
- przedstawienie i uzasadnienie zgodności proponowanego rozwiązania,
- opis wpływu, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa.
Podstawą dobrego wniosku o dofinansowanie jest więc sam etap przygotowania
projektu i zgromadzenie jak największej ilości danych potrzebnych do opracowania jego
części opisowej. Przeprowadzenie procesu poszukiwania, planowania, budżetowania oraz
wprowadzanie zmian we wstępnej fazie opracowania wpłynie zasadniczo na realizację
kolejnego etapu, czyli przygotowanie właściwego wniosku o dofinansowanie.
Niezwykle istotny jest również tytuł projektu, który mimo, że nie podlega ocenie
merytorycznej, powinien być zwięzły, precyzyjnie odzwierciedlający dane zagadnienie
i jednocześnie powinien odnosić się do działań zaplanowanych w projekcie.
Elementem dobrego wniosku jest nie tylko opis planu działań, ale wykazanie
i udowodnienie dlaczego finansowanie danego projektu jest istotne i wręcz niezbędne,
szczególnie z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.
Zadania realizacji projektu stanowią etapy, które przyczyniają się do osiągnięcia
zaplanowanych rezultatów projektu. Z tego względu zadania powinny być
przyporządkowane do danego celu szczegółowego, którego osiągnięcie zapewni jego
realizacja. Opisane zadania podejmowane w projekcie należy przedstawić wraz
z uzasadnieniem zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie.
W opisie zadań należy przedstawić również produkty, które będą wytworzone w ramach
realizacji danego etapu. Warto podkreślić, że charakter działań powinien wskazywać na
4

www.funduszngo.pl
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innowacyjność projektu względem alternatywnych rozwiązań, co może zwiększyć szanse
uzyskania dotacji w warunkach niezwykle silnej konkurencji.
Na potwierdzenie doświadczenia w realizacji projektów warto uszczegółowić
informacje na temat realizowanych przez wnioskodawcę projektów, co zdecydowanie
ułatwi ocenę wniosku o dofinansowanie. Wykazanie potencjału i doświadczenia
wnioskodawcy oparte powinno być na opisie doświadczenia w realizacji podobnych
przedsięwzięć oraz przedstawieniu informacji potwierdzających potencjał finansowy
wnioskodawcy na potrzeby realizacji danego projektu. Istotne jest, aby zaznaczyć, czy
opisywane projekty realizowane były w partnerstwie, czy też Wnioskodawca pełnił rolę
lidera lub partnera. Zgodnie z zasadami formalnymi wartość projektów należy podawać
w walucie krajowej.
W ramach opisu szczegółowego projektu, zarówno celu głównego, jak i celów
szczegółowych, należy umiejętnie umieścić spójny i uporządkowany opis działań.
Zalecany opis zawiera dane dotyczące:
a) procesu rekrutacji, który w przypadku projektu społecznego, stanowi podstawę
powodzenia realizacji projektu oraz osiągnięcia zaplanowanych efektów. Właściwy
opis polega na zawarciu informacji o sposobach informowania odbiorców o możliwości
udziału w projekcie, sposobie zgłaszania udziału w projekcie, ocenie kryteriów
podstawowych i kryteriów dodatkowych rekrutacji (np. rozmowa kwalifikacyjna,
informacje na temat motywacji uczestnika/czki);
b) uporządkowania chronologicznego projektu, co ułatwia nie tylko jego realizację, ale
również wpływ na ocenę merytoryczną;
c) wskazania takich elementów działania jak: tematyka szkolenia, liczebność grupy
szkoleniowej, liczba godzin szkoleniowych, dni szkolenia, stosowane metody,
informacje o prowadzącym i miejscu szkolenia;
d) działań towarzyszących - opiece nad osobami zależnymi, refundacji kosztów dojazdu
uczestników, zastosowaniu polityki równości płci itp.;
e) działań komplementarnych, jeżeli projektodawca organizuje kilka typów działań,
należy wskazać, jakie jest pomiędzy nimi powiązanie;
f) spójności opisu z zapisami w pozostałych częściach wniosku o dofinansowanie, czyli
z działaniami, harmonogramem realizacji, budżetem projektu.
g) opisu informacji o sposobie monitorowania realizacji projektu oraz ewaluacji po
zakończeniu działań.
Uzasadnienie potrzeby i celu realizacji projektu jest zdecydowanie najbardziej istotnym
elementem wniosku o dofinansowanie. W ramach tej części wniosku o dofinansowanie
należy:
- uzasadnić potrzebę realizacji projektu,
- wskazać cel główny, cele szczegółowe oraz określić sposób mierzenia ich realizacji
(wskaźniki pomiaru celów),
- określić wartości wskaźnika: obecną (stan wyjściowy projektu) i docelową (której
osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu),
- określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji
poszczególnych celów (należy ustalić źródło weryfikacji/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru).
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu pozwoli na wskazanie problemu, na który
odpowiedź stanowi cel główny projektu. Cele to pożądany kierunek działania, który należy
obrać ze względu na zdiagnozowane przyczyny problemu. Sformułowane cele projektu
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wyznaczają sposób jego realizacji. Jednocześnie przyjęte cele zadecydują o tym, czy
rezultaty będą ukierunkowane na trwałe efekty.
W tej części wniosku należy przedstawić jednocześnie opis sytuacji problemowej do
której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy),
uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu.
Uzasadniając realizację celu głównego projektu należy przytoczyć dostępne dane
statystyczne oraz opisać wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż
grupa docelowa. Właściwy opis podkreślający istotę podjętego do realizacji tematu
powinien zawierać poniższe elementy5:
a) szczegółowy opis grupy docelowej, bowiem pominięcie opisu grupy odbiorców
projektu wskazuje na brak przygotowania do jego realizacji, a w ramach analizy grupy
docelowej, należy uwzględnić analizę problemów, barier, potrzeb i oczekiwań;
b) charakterystykę grupy docelowej uwzględniającą podział ze względu na istotne cechy
grupy, takie jak wiek czy płeć i wskazanie specyficznych potrzeb i oczekiwań w tym
kontekście;
c) źródło charakterystyki, gdzie każda grupa docelowa powinna zostać krótko
scharakteryzowana w oparciu o dane ogólnie dostępne (urzędy pracy, raporty i analizy,
dane GUS) i ewentualnie dane własne (opracowanie ankiet własnych, doświadczenie
w realizacji projektów, raporty własne, badania), co świadczy o znajomości grupy
docelowej i możliwości efektywnego jej wsparcia poprzez zaplanowane działania;
d) określenie budżetu projektu, czyli kalkulacja i uzasadnienie wydatków projektu.
W celu uniknięcia sytuacji uniemożliwiających realizację założonych celów projektu
należy uwzględnić ryzyko braku ich osiągnięcia. Należy szczegółowo zidentyfikować
sytuacje, których wystąpienie utrudni lub wręcz uniemożliwi osiągnięcie celów
szczegółowych projektu lub brak osiągnięcia wskaźników pomiaru celów. Jednocześnie
należy wskazać sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji związanych z ryzykiem oraz
opisać podjęte działania, minimalizujące skutki wystąpienia ryzyka.
Częstym błędem popełnianym przez wnioskodawców jest pomijanie opisu
oddziaływania projektu, czyli określenia wpływu osiągnięcia celu głównego projektu na
osiągnięcie oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL oraz jaka będzie
jego wartość dodana.
Precyzyjny opis uzasadnienia wniosku aplikacyjnego związany ze sposobem
zarządzania projektem stanowi odpowiedź dla osób oceniających, czy dany wniosek
posiada odpowiednie zaplecze menadżerskie i techniczne oraz organizacyjne do
realizowania podjętej inicjatywy. Właściwy opis powinien koncentrować się na
przedstawieniu:
- sposobu zarządzania uwzględniającego zasady równości płci,
- określeniu zaplecza technicznego i członków kadry zarządzającej wraz z podaniem
kompetencji,
- uzasadnienia dotyczącego wyboru partnerów projektu i podziału ról,
- opisu zadań realizowanych w ramach projektu przewidzianych do zlecenia innym
podmiotom,
- opisu działań w zakresie monitoringu projektu i jego uczestników.

5

www.funduszngo.pl
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Schemat przygotowywania wniosku o dofinansowanie zgodnie z założeniami
metodyki Zarządzania Cyklem Projektu

Źródło: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, Warszawa, 2011; s.26.

Szczególnie istotna, nie tylko ze względów realizacyjnych, ale głównie z uwagi na
dokonywaną wnikliwą analizę przez osoby oceniające, jest precyzyjna kalkulacja kosztów
projektu, będąca szczegółowym budżetem projektu, co stanowi doprecyzowanie
i uzupełnienie opisanych wcześniej zagadnień. Główne etapy procesu budżetowania to:
1. Plan projektu.
2. Spis planowanych wydatków.
3. Możliwie najdokładniejsze określenie kosztu każdego z planowanych wydatków.
4. Podsumowanie kosztów.
5. Kontrola podsumowania i w przypadku konieczności ewentualne poprawki w budżecie.
6. Ostateczne zatwierdzenie budżetu.
Budżet projektu to finansowa prezentacja wyjaśniająca nie tylko kwestie właściwych
kosztów projektu, ale również udowadnia umiejętności zarządzania posiadanymi zasobami
oraz wskazuje na źródła finansowania niezbędnych nakładów. Umiejętność zarządzania
zasobami to sztuka tworzenia montażu finansowego i generowania lokalnych zasobów,
które można alternatywnie wykorzystać względem środków zewnętrznych do wdrażania
projektu.
Szczegółowy budżet projektu stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności
i racjonalności kosztów. Oznacza to, że określone koszty powinny być zgodne ze
stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w szczegółowym
budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach
projektu. Opracowanie budżetu powinno bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej
zadań i ich poszczególnych etapów. W szczegółowym budżecie projektu określa się
jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne i spełniające warunki określone w Wytycznych
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w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL6, zgodnie z którymi, budżet
projektu przedstawiany jest w formie zadaniowej, co oznacza wykazanie kosztów:
- bezpośrednich, tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań realizowanych
przez projektodawcę w ramach projektu oraz
- kosztów pośrednich, tj. kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem
projektodawcy, których zamknięty katalog jest określony w ww. Wytycznych.
Uzupełnieniem szczegółowego budżetu projektu jest Harmonogram, który stanowi
integralną część wniosku o dofinansowanie. Harmonogram projektu określa plan pracy
i zawiera takie informacje jak:
- nazwa zadania do realizacji,
- termin rozpoczęcia i zakończenia zadania,
- osoba (stanowisko) odpowiedzialna za realizację.
Zgodnie z założeniem prawidłowo skonstruowany harmonogram projektu wskazuje na
umiejętności organizacyjne i zarządcze wnioskodawcy i jest szczegółowo oceniany
podczas weryfikacji merytorycznej wniosku aplikacyjnego. Przejrzysty harmonogram
projektu umożliwia łatwą identyfikację zadań i poszczególnych etapów tych zadań
w czasie oraz ich chronologiczne ułożenie. Ułatwia również wnioskodawcy kontrolę nad
jego realizacją stanowiąc swoisty mechanizm monitoringu i ewaluacji projektu.
Do struktury wniosku o dofinansowanie zalicza się ponadto monitoring, ewaluację oraz
promocję, gdzie:
- monitoring stanowi systematyczne obserwowanie zjawiska w celu poznania jego
dynamiki i zbierania danych do analiz,
- ewaluacja jest procesem, który polega na badaniu przyczyn rozbieżności między
zaplanowanymi rezultatami a rzeczywistymi.
Oba te narzędzia zapewniają wysoką jakość realizacji oraz możliwość kontynuacji
nowych działań w przyszłości uwzględniających doświadczenia zdobyte w trakcie
realizacji projektu. Promocja projektu ma wymiar powszechny, bowiem program promocji
należy kierować do beneficjentów programu, instytucji zewnętrznych oraz lokalnej
społeczności, która nie bierze bezpośredniego udziału w realizacji i nie partycypuje
w efektach projektu. Wskazywanie na podejmowane działania legitymują realizatorów,
zapewniają lepszą ocenę efektów pracy oraz, w przyszłości, umożliwiają łatwiejszą
akceptację dla proponowanych nowych inicjatyw.
Opracowanie wniosku o dofinansowanie jest procesem niełatwym, wymagającym dużej
wprawy, nie tylko w zakresie merytorycznej znajomości zagadnienia, ale również
w sposobie redagowania sformułowań, które powinny być zapisane w sposób jasny,
prosty, przejrzysty i konkretny. Po uzyskaniu odpowiedzi na postawione przed
wnioskodawcą pytania należy opracować wniosek o dofinansowanie w sposób dostępny
dla oceniających, przy jednoczesnym podkreśleniu jego walorów merytorycznych.
Zakończenie
Z praktycznego punktu widzenia każdy projekt, składa się z trzech faz:
- pierwsza to pomysł i wiedza,
- drugi to realizacja, monitoring i sprawozdawczość,
- trzecia to „bezszkodowe” przejście weryfikacji kontrolnej realizowanej przez jednostki
przyznające środki europejskie i zarządzające nimi.
6

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013.
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Pozyskanie finansowania projektu przy obecnej konkurencji jest kwestią niezwykle
trudną. Dofinansowanie otrzymują głownie te projekty, które w sposób szczególny
przyczyniają się do rozwoju społecznego i gospodarczego kraju oraz wykazują szczególnie
innowacyjny charakter.
Na rynku istnieje wiele wyspecjalizowanych firm zajmujących się opracowaniem
wniosków o dofinansowanie. Często ich pomoc jest nieoceniona, ze względu na
eliminowanie podstawowych błędów, jakimi są:
- brak kwalifikacji do udzielenia wsparcia wnioskodawcy,
- projekt nie wpisuje się w cele programu operacyjnego,
- nieprecyzyjny i lakoniczny opis projektu,
- brak wymaganych we wniosku aplikacyjnym załączników,
- niezgodność wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku,
- podpisanie wniosku przez nieuprawnioną osobę,
- złożenie wniosku po terminie,
- okres realizacji projektu wykracza poza daty graniczne danego Programu
Operacyjnego,
- niespójność wydatków z celami projektu,
- wydatki niekwalifikowane umieszczane jako kwalifikowane,
- niewspółmierność nakładów na realizację projektu do planowanych rezultatów.
Reasumując właściwie opracowany wniosek o dofinansowanie powinien zawierać7:
- pomysł, czyli jakie działania i metody należy przedsięwziąć, aby trwale rozwiązać
problem będący przedmiotem działania, bowiem od pomysłu (jego innowacyjności)
zależeć będzie na ile uda się rozwiązać „stare” problemy w nowej rzeczywistości;
- realizm, czyli ocena możliwości wnioskodawcy w zakresie realnego wpływu na
sytuację problemową przy zakładanych parametrach, jakimi są: czas, zasoby (ludzkie
i finansowe) oraz uwarunkowania zewnętrzne;
- optymizm, czyli koncentracja uwagi na planowanych rezultatach projektu (wyniki,
efekty), tak aby mieć przekonanie o słuszności podejmowanych działań;
- jednorodność, skupienie większej uwagi na rozwiązywaniu jasno sprecyzowanych
i logicznie wynikających obszarów problemowych niż na zajmowaniu się ogółem
problemów związanych z funkcjonowaniem w określonym środowisku;
- efektywność społeczną, czyli wybór działań mających najważniejsze znaczenie dla
lokalnej społeczności oraz efektywność ekonomiczną polegającą na realizacji działań
po najniższych kosztach, co wymaga konieczności dokonywania na etapie planowania
analizy alternatywnych rozwiązań;
- konkretyzacja, czyli każdy element struktury projektu winien być „zwymiarowany”
i określony liczbowo co oznacza, iż informacje o projekcie są mierzalne
i porównywalne (na etapie planowania, realizacji oraz po jego zakończeniu).
- terminowość, gdzie wskazane są zarówno czas realizacji jak i terminy wykonywania
poszczególnych działań oraz czas osiągnięcia zakładanych efektów (wyniku) po jego
zakończeniu.
Dobrze napisany wniosek to połowa sukcesu. Korzyści z realizacji przyznanego
dofinansowania na realizację projektu są wymierne i pozwalają na aktywizację różnych
środowisk społecznych i branż gospodarczych. Nie należy poddawać się przy pierwszych
niepowodzeniach. Doświadczenie i wiedza z zakresu aplikacyjnego jest wartością dodaną
dla wnioskodawcy i pomoże w osiągnięciu finalnego sukcesu.
7

www.wolontariat.org.pl/slupsk
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