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Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią programu
bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej.
Państwami beneficjentami są Polska oraz 9 innych państw
członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004
roku.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ustanowiony
został specjalny instrument finansowy – tzw. Grant Blokowy, a w jego
obrębie 2 fundusze:
1. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
2. Fundusz Partnerski
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Cel Funduszu Partnerskiego
Podstawowym celem Funduszu Partnerskiego jest:
 promowanie, tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy
polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub
instytucjami i partnerami społecznymi, oraz
 tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy polskich i
szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów
społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu
zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu
lub podregionu.

Działania w ramach projektu powinny mieć na celu:

a) w przypadku tworzenia/wzmacniania partnerstw:


promowanie i wymianę najlepszych praktyk i/lub przekazanie
know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich
podmiotów/instytucji,

Działania w ramach projektu powinny mieć na celu:
(cd.)


zapewnienie transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich
jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych
polskim władzom lokalnym i regionalnym, instytucjom i partnerom
społecznym w zakresie zapewnienia dostępu do informacji oraz
udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących konkretnych
przedsięwziąć takich jak działania informacyjne, konsultacje
społeczne i negocjacje z partnerami społecznymi;
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Działania w ramach projektu powinny mieć na celu:
(cd.)

b) w przypadku tworzenia/wzmacniania sieci współpracy:


współpraca polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych,
instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami
pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie
podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu.

Jaki rodzaj podmiotu moŜe ubiegać się o dofinansowanie
z Funduszu Partnerskiego ?
 polskie jednostki samorządu terytorialnego w tym ich związki i
stowarzyszenia załoŜone w oparciu o ustawy z wyłączeniem Ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, w partnerstwie ze
szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ich
stowarzyszeniami i związkami, jak równieŜ szwajcarskimi partnerami
społecznymi i instytucjami;

Jaki rodzaj podmiotu moŜe ubiegać się o dofinansowanie
z Funduszu Partnerskiego (cd.) ?
 polskie instytucje i polscy partnerzy społeczni w partnerstwie ze
szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ich
stowarzyszeniami i związkami lub szwajcarskimi instytucjami i
partnerami społecznymi.
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Jaki rodzaj podmiotu moŜe ubiegać się o dofinansowanie
z Funduszu Partnerskiego (cd.) ?
Określenie „instytucja” oznacza instytucję non-profit lub non-for-profit
nie będącą organizacją pozarządową w myśl polskiej Ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) podejmującą działania dla
dobra publicznego, której właścicielem jest samorząd terytorialny.

Jednocześnie organizacje te muszą spełniać
następujące warunki:
 mieć osobowość prawną,

 być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złoŜeniem
Wniosku o dofinansowanie,
 być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 działać na zasadzie non-profit i non-for-profit tj. nie dla
osiągnięcia zysku lub przeznaczać wygenerowany zysk na cele
statutowe.

Kto moŜe ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu
Partnerskiego?

PowyŜsza lista stanowi katalog zamknięty, o dofinansowanie w ramach
Funduszu Partnerskiego nie mogą ubiegać się inne podmioty niŜ
wymienione powyŜej.
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Kto nie moŜe ubiegać się o dofinansowanie z
Funduszu Partnerskiego?
O dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego nie ma prawa
ubiegać się podmiot jeŜeli:
 zbankrutował,
 został złoŜony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy
pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu,
lub zawiesił swoją działalność,

Kto nie moŜe ubiegać się o dofinansowanie z
Funduszu Partnerskiego? (cd.)
 zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne,
 którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego
wnioskującego podmiotu został prawomocnie skazany za przestępstwa
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, przestępstw przekupstwa lub innych przestępstw
popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

Kto nie moŜe ubiegać się o dofinansowanie z
Funduszu Partnerskiego? (cd.)
 nie dopełnił obowiązku płacenia składek ZUS lub naleŜnych
podatków.
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Partnerstwo
W ramach Funduszu Partnerskiego zawiązanie partnerstwa
międzynarodowego pomiędzy kwalifikowalnymi podmiotami
polskimi a kwalifikowalnymi podmiotami szwajcarskimi jest
obowiązkowe.
Kwalifikowalnymi Partnerami w ramach Funduszu są:
 szwajcarskie i polskie jednostki samorządu terytorialnego,

Partnerstwo cd.

 szwajcarskie i polskie stowarzyszenia/związki załoŜone przez
szwajcarskie i polskie jednostki samorządowe,
 szwajcarskie i polskie instytucje i partnerzy społeczni,

Partnerstwo cd.
 polskie organizacje pozarządowe typu non-profit i non-for-profit
w rozumieniu artykułu 3.2 Ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w Polsce,
niezaleŜnie od władz rządowych i innych instytucji publicznych,
partii politycznych lub instytucji działających w celu osiągnięcia
zysku, pod warunkiem Ŝe kolejnym partnerem będzie
przynajmniej jeden podmiot szwajcarski wymieniony powyŜej.
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Partnerstwo cd.
Partner uczestniczący w realizacji projektu powinien spełniać
poniŜsze warunki:
 pochodzić ze Szwajcarii bądź Szwajcarii i Polski,
 mieć uzasadniony udział w projekcie w kontekście celów i
zakresu projektu,
 partnerstwo w projekcie powinno opierać się na wniesieniu
odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych
lub finansowych w proporcji odpowiadającej realizowanym przez
partnera zadaniom i podejmowanym działaniom,

Partnerstwo cd.
 zaangaŜowanie partnera w projekcie powinno mieć charakter
non-profit – partner projektu nie moŜe czerpać zysków z
uczestnictwa w projekcie, co oznacza, Ŝe dofinansowaniu mogą
podlegać jedynie rzetelnie obliczone niezbędne koszty udziału
partnera w przedsięwzięciu,
 uczestnictwo partnera projektu jest przewidziane na kaŜdym
etapie projektu,
 zakładane cele współpracy są podobne dla wszystkich partnerów,
muszą odnosić się do wspólnego celu.

Partnerstwo cd.

Partner projektu nie musi mieć osobowości prawnej i być
zarejestrowany dłuŜej niŜ 12 miesięcy, licząc od daty
złoŜenia Wniosku.
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Projekty kwalifikowane w ramach Funduszu
Partnerskiego:

 projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie
partnerstw, w szczególności poprzez wdraŜanie wspólnych
działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie
i szwajcarskie jednostki samorządowe, instytucje i partnerów
społecznych w celu promowania i wymiany najlepszych
praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie
partnerskich podmiotów /instytucji,

Projekty kwalifikowane w ramach Funduszu
Partnerskiego (cd.):
 projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie
partnerstw, w szczególności poprzez wdraŜanie wspólnych działań w
określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie
jednostki samorządowe instytucje i partnerów społecznych w celu
zapewnienia transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek
samorządowych, instytucji i partnerów społecznych w zakresie
zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania
decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć takich jak działania
informacyjne, konsultacje społeczne i negocjacje z partnerami
społecznymi;

Projekty kwalifikowane w ramach Funduszu
Partnerskiego (cd.):
 projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie
sieci współpracy polskich i szwajcarskich jednostek
samorządowych, instytucji, partnerów społecznych z polskimi
organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w
procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu.
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Projekty kwalifikowane w ramach Funduszu
Partnerskiego (cd.):
Przedmiotem dofinansowania będą tylko projekty
„miękkie”/nieinwestycyjne skierowane na zwiększanie
róŜnorodności działań podejmowanych przez
Wnioskodawców i ich Partnerów, propagowanie dobrych
praktyk, podnoszenie jakości i skuteczności prowadzonych
przez nich działań.

Typy projektów

Kwota dofinansowania: od 10 000 CHF do 250 000 CHF.
Okres realizacji projektu: brak ograniczenia czasowego, jednak nie
dłuŜej jednak niŜ do 30 września 2014 roku.

Planowane nabory

Numer
naboru

Okres naboru Wniosków

BudŜet we frankach
szwajcarskich

I

II kwartał 2011

1 800 000 CHF

II

I kwartał 2012
(w przypadku niewykorzystania
alokacji w pierwszym naborze)

środki niewykorzystane w
pierwszym naborze
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Etapy oceny wniosku

 Ocena administracyjna
 Ocena formalna – moŜliwość odwołania od decyzji Operatora
 Ocena merytoryczna
 Komitet Sterujący

Ocena merytoryczna
Maksymalna liczba punktów, jaką moŜna uzyskać w trakcie oceny
wynosi 200 punktów.
Projekty muszą otrzymać przynajmniej 101 punktów, aby zostały
wpisane na listę rankingową.
Jednocześnie muszą one uzyskać co najmniej 50% punktów w
ramach pierwszego kryterium oceny merytorycznej „Kryterium
spójności”. Projekty, które nie osiągną minimum 101 punktów lub nie
uzyskają co najmniej 10 punktów w ramach pierwszego kryterium
zostają odrzucone.

Ocena merytoryczna – kryteria oceny
WYNIKI OCENY PROJEKTU
NAZWA KRYTERIUM

LICZBA ZDOBYTYCH
PUNKTÓW

WAGI (% SUMY PUNKTÓW)

I. KRYTERIUM SPÓJNOŚCI
II. UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

20
30

15%

1.

20

10%

2.

POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU
ZASPOKOJENIE POTRZEB GRUP DOCELOWYCH

10%

10

5%

III. ZDOLNOŚĆ WNIOSKODAWCY DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU

30

15%

1.

ZASOBY KADROWE I ORGANIZACYJNE WNIOSKODAWCY

10

5%

2.

ZASOBY KADROWE I ORGANIZACYJNE PARTNERA

10

5%

3.

DOŚWIADCZENIE

10

5%

IV. OPIS PROJEKTU ORAZ FINANSE PROJEKTU

60

30%

1. SPÓJNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ DZIAŁAŃ

15

7,5%

2. OPIS DZIAŁAŃ

15

7,5%

3. RACJONALNOŚĆ KOSZTÓW I KONSTRUKCJA BUDśETU

20

10%

4. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

10

5%

V. PARTNERSTWO

30

VI. OCZEKIWANE REZULTATY ORAZ TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

30

15%

1. REZULTATY PROJEKTU

15

7,5%

2. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

15

7,5%

200

100%

SUMA

15%
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Zasady wydatkowania środków
w Funduszu Partnerskim

Izabela Barczyk-Olszewska
Dyrektor Finansowa Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Ecorys

Raportowanie

 Kwartalne raporty okresowe (merytoryczne i finansowe)
 Raport końcowy
 Załączniki do raportów (np. wyciąg z rachunku, 3 faktury lub
inne dowody księgowe o najwyŜszej wartości w danym
okresie sprawozdawczym)

Płatności

 Zaliczka – 40% wartości dofinansowania (nie więcej niŜ
60 000CHF),
 kolejne płatności – dokonywane na podstawie poniesionych
kosztów,
 10% - kwota zatrzymana (płatność końcowa),
 weksel in blanco – dofinansowanie powyŜej 30 000 CHF (nie
obowiązuje jednostek Sektora Finansów Publicznych).
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Zasady rozliczania dofinansowania
 Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej
dokumentacji finansowo-księgowej,
 dokumenty potwierdzające koszty kwalifikowalne,
 rozliczania wyjazdów słuŜbowych,
 wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
 dowody księgowe.

Kategorie kosztów
1. Koszty usług przygotowawczych i doradczych (G 1),
2. Koszty informacji i promocji (G 2),
3. Koszty opłat finansowych (G 3),
4. Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu (G 4),
5. Koszty związane z tworzeniem i wzmacnianiem współpracy (G5),
6. Koszty personelu zarządzającego projektem (G6),
7. Koszty biurowe (G7).

Zasady kwalifikowalności wydatków
 Koszty związane z tworzeniem i wzmacnianiem współpracy nie
mogą przekroczyć wartości 30% całkowitych kosztów
kwalifikowanych projektu partnerskiego;
 Koszty personelu zarządzającego projektem nie mogą przekroczyć
wartości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu
partnerskiego;
 Limit kosztów biurowych wynosi 800 zł miesięcznie.
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Zasady kwalifikowalności wydatków cd.

 W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie istnieje
moŜliwość poniesienia kosztów przez partnera bądź partnerów,
jednakŜe nie mogą one przekroczyć 40% całkowitych kosztów
kwalifikowanych. Wysokość wydatków poniesionych przez
partnera/partnerów uzaleŜniona powinna być od roli jaką
odgrywają oraz od ich poziomu udziału w realizacji projektu.

Zasady kwalifikowalności wydatków cd.
Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty spełniające łącznie
poniŜsze warunki:
1. są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne
dla jego właściwego przygotowania lub realizacji,
2. są uwzględnione w budŜecie projektu,
3. są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
4. odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a takŜe są skalkulowane
proporcjonalnie do przedsięwzięcia objętego finansowaniem,

Zasady kwalifikowalności wydatków cd.
5. są ponoszone celowo, rzetelnie i oszczędnie z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami
Funduszu Partnerskiego,
6.

są ponoszone z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej
konkurencji oraz z dołoŜeniem wszelkich starań w celu uniknięcia
konfliktu interesów* (patrz punkt 3.2. Podręcznika Procedur),
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Zasady kwalifikowalności wydatków cd.
7. zostały poniesione w okresie uprawnionym/kwalifikowanym (nie
wcześniej niŜ dzień podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania i
nie później niŜ dzień zakończenia realizacji projektu określony w
umowie o dofinansowanie),
8. są poparte właściwymi dowodami księgowymi,
9. są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej Beneficjenta
(wszystkie wydatki, łącznie z wydatkami partnerów krajowych i/lub
zagranicznych, muszą być moŜliwe do weryfikacji i
zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta).

Wydatki niekwalifikowane
 koszty działań inwestycyjnych, w tym zakup sprzętu
i wyposaŜenia, koszty remontu i adaptacji pomieszczeń, koszty
nabycia środków transportu, zakup nieruchomości,
 pienięŜne i rzeczowe nagrody znacznej wartości dla
uczestników konkursów i zawodów organizowanych w ramach
projektu (dopuszczalne są tylko nagrody symboliczne, o wartości
jednostkowej nie przekraczającej 200 zł),

Wydatki niekwalifikowane cd.

 podatki i opłaty, w tym podatek od towarów i usług, które w
świetle obowiązujących przepisów prawnych mogą być
odzyskiwane,
 mandaty, grzywny, kary finansowe, koszty postępowań
sądowych,

 prowizje i odsetki z tytułu spłaty kredytów,
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Wydatki niekwalifikowane cd.

 koszty zakupu i instalacji komputerowych systemów
zarządzania organizacją,
 koszt oprocentowania salda debetowego z
przeprowadzonych transakcji finansowych, straty spowodowane
róŜnicami kursowymi, prowizje związane z wymianą walut,
 wydatki sfinansowane z innych źródeł,

Wydatki niekwalifikowane cd.
 indywidualne stypendia socjalne, naukowe i szkoleniowe,
 koszty wynagrodzenia za pracę jednej osoby w przypadku,
gdy suma przepracowanych przez nią godzin przekracza 60
godzin tygodniowo,
 koszty przygotowania Wniosku o dofinansowanie,

Wydatki niekwalifikowane cd.
 wydatki nieudokumentowane,
 wydatki poniesione niezgodnie z prawem zamówień
publicznych w przypadku gdy Wnioskodawca ustawowo
zobowiązany jest do przestrzegania prawa zamówień
publicznych.
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Dziękujemy za uwagę!

Ecorys Spółka z o.o.
Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
infolinia: +48 22 339 45 45 w godzinach 10.00–17.00
Faks: +48 22 339 45 46
Priorytet 2: sfp@ecorys.pl
www.swissgrant.pl
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