
VI edycja konkursu dotacji: Fundusze Europejskie na poziomie  
Narodowej Strategii Spójności 

 

Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które w ten 
sposób chcielibyśmy zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności 
na lata 2007-2013. 
 

O dotacje mogą ubiegać się: 

 uczelnie wyższe oraz instytucje badawczo rozwojowe, których przedmiotem badań oraz 

nauczania jest rozwój regionalny bądź Fundusze Europejskie, 

 pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź 

Fundusze Europejskie,  

 organizacje pozarządowe. 

 

Wartość dofinansowania udzielanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 badania naukowe oraz prezentacja ich wyników – do 80 000 zł 

 konferencje – do 60 000 zł 

 publikacje naukowe – do 30 000 zł 

 

Linie tematyczne 
Główne linie tematyczne konkursu dotacji to: 

 Polityka regionalna,  
 Polityka Społeczno-Gospodarcza, 
 Metodologia oraz sposoby planowania, organizacji i realizacji ewaluacji polityki spójności. 

 

W ramach Konkursu Dotacji wsparcie finansowe udzielane będzie działaniom o charakterze, naukowo 
– badawczym. Dotacje przeznaczone będą do wykorzystania przez organizacje pozarządowe, 
działające na zasadzie non-profit, instytucje badawczo rozwojowe, oraz uczelnie wyższe, których 
profil badań oraz nauczania jest ściśle związany z funduszami europejskimi Unii Europejskiej. 
 
Konkurs Dotacji jest realizowany w ramach osi priorytetowej 3: „Wsparcie realizacji operacji funduszy 
strukturalnych”, działanie 3.1 „Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSS” 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. 
 
Głównym celem Konkursu Dotacji jest budowanie naukowego wsparcia w procesie realizacji 
wdrażania funduszy europejskich, pozwalające na doprowadzenie do jak najlepszego i 
najefektywniejszego wykorzystania środków przyznanych Polsce przez UE na lata 2007- 2013 oraz 
2014-2020. Ponadto Konkurs Dotacji przyczyni się do wypracowania ram sprawnej i owocnej 
współpracy pomiędzy MIR a partnerami społeczno-gospodarczymi i środowiskami naukowymi, w 
zakresie aplikowania, programowania i zarządzania środkami europejskimi w Polsce. 
 
 
 
Cele szczegółowe 
a) Wsparcie systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli dla osiągnięcia 

możliwie najwyższej efektywności interwencji instrumentów strukturalnych w tym: proces 
ewaluacji, pozwalający wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. 



b) Wzmocnienie koordynacji polityki spójności z innymi politykami unijnymi, krajowymi, sektorowymi 
i regionalnymi. 

 
 

Przedmiotem dotacji mogą być projekty o charakterze innowacyjnym, realizowane w 
następujących formach: 

a) badania naukowe lub ekspertyzy oraz prezentacja ich wyników, 
b) konferencje (wkład merytoryczny w tym m.in.: wydanie publikacji pokonferencyjnej, zaproszenie 

prelegentów zagranicznych i krajowych, współpraca z ośrodkami naukowymi, zwiększenie 
oddziaływania międzynarodowego konferencji, tłumaczenia) 

c) publikacje naukowe, w tym elektroniczne, prezentujące efekty badań, ekspertyz, analiz i koncepcji 
przyczyniające się w znaczący sposób do poprawy wdrażania funduszy europejskich oraz wsparcia 
rozwoju regionalnego. 

 

Konkurs Dotacji realizowany jest w trzech liniach tematycznych: 
-  „polityka regionalna”  
- „polityka społeczno-gospodarcza” 
-  „metodologia oraz sposoby planowania, organizacji i realizacji ewaluacji polityki spójności” 
 

Konkurs Dotacji jest finansowany w 85% ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 oraz w 15% ze 
środków krajowych. 
 
Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację całego Konkursu Dotacji, wynosi: 
 500 000 PLN. 
 
Wysokość jednostkowej dotacji nie może przekraczać: 
a) badania naukowe oraz prezentacja ich wyników – 80 000 zł. 
b) konferencje (wkład merytoryczny w tym: wydanie publikacji pokonferencyjnej, zaproszenie 

prelegentów zagranicznych i krajowych, współpraca z ośrodkami naukowymi, promocja 
konferencji w kraju i zagranicą, tłumaczenia) – 60 000 zł. 

c) publikacje naukowe, w tym elektroniczne, prezentujące efekty badań, ekspertyz, analiz i koncepcji, 
przyczyniające się w znaczący sposób do poprawy wdrażania funduszy strukturalnych oraz 
wsparcia rozwoju regionalnego – 30 000 zł. 

Dotacje wymienione w pkt a, b, c nie mogą być łączone ze sobą. 
 
Wkład własny oferenta musi stanowić minimum 30% wnioskowanej kwoty dotacji. wnioskodawca 
może ująć wkład własny w formie niefinansowej (np. osoby zatrudnione, pracujące przy realizacji 
projektu, materiały eksploatacyjne i inne niezbędne do realizacji projektu) pod warunkiem, że 
zostanie wykazany w dokumentacji księgowej wnioskodawcy i możliwe będzie jego zidentyfikowanie 
i weryfikacja oraz potwierdzenie oryginałami stosownych dokumentów (faktur, umów, itp.). 
 
Dotacja będzie przekazana w dwóch transzach: 
a) pierwsza w ciągu 15 dni od dnia zawarcia Umowy i wynosząca 50% wartości dotacji, 
b) druga w ciągu 15 dni od dnia zaakceptowania sprawozdania końcowego, wynosząca do 50 % 
wartości dotacji. 
 
 
Nie będą finansowane: 



1) opłaty za udział w warsztatach, seminariach, konferencjach, kongresach, 
2) amortyzacja, finansowanie deficytu, wnoszenie wkładu kapitałowego, 
3) działania podejmowane w przeszłości w ramach projektów, które są realizowane obecnie lub już 

zostały zakończone, 
4) przekazywanie otrzymanych środków w jakiejkolwiek formie innym podmiotom (np. 

wykorzystywanie dotacji na pomoc lub pożyczki innym podmiotom niż wnioskodawca), 
5) przedsięwzięcia o charakterze politycznym, 
6) zakup środków trwałych, 
7) koszty utrzymania biura wnioskodawcy (koszty związane z najmem i utrzymaniem lokalu, koszty 

energii elektrycznej, telefonu, o ile nie są związane bezpośrednio z prowadzeniem badań 
telefonicznych, opłaty za korzystanie z Internetu, materiały biurowe, itp.). 

 

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 4 kwietnia 2014 r 
UWAGA! Projekty, realizowane w ramach VI edycji konkursu dotacji, muszą zostać zakończone do  
30 września 2014 r. 
 
Wniosek wraz z załącznikami należy nadesłać – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz w 
wersji elektronicznej, tj. na płycie CD (wersje papierowa i elektroniczna muszą być ze sobą zgodne) – 
drogą pocztową pod adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Koordynacji 
Strategii i Polityk Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs 
Dotacji DKS” + nazwa linii tematycznej. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie: Anna Kluger, Biuro 
Funduszy Strukturalnych, Dział Współpracy i Rozwoju  

 


