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Zasady udziału w konkursie i obowiązki 
związane z realizacją projektów

HUMAN SMART CITIES
Inteligentne miasta współtworzone przez 

mieszkańców



Schemat wnioskowania o dotację

ETAP I 
• FISZKA PROJEKTOWA

• opisuje syntetycznie pomysł na projekt i proponowane działania,

• OCENA I WYBÓR FISZEK
• złożone fiszki zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie
merytorycznym, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej;

• wybór 50 fiszek projektowych

• PRZYGOTOWANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW
• Wnioskodawcy, których fiszki zostały wybrane otrzymają wsparcie
merytoryczne m.in. w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji oraz
indywidualnego doradztwa eksperckiego



Schemat wnioskowania o dotację

ETAP II 

• OCENA KOMPLETNYCH WNIOSKÓW

• Komisja Konkursowa ocenia kompletne wnioski pod względem formalnym i 
merytorycznym;

• OGŁOSZENIE WYNIKÓW OCENY

• lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej www.popt.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji;  

• PODPISANIE UMOWY Z DOTACJOBIORCĄ
• realizacja pilotażowego



Fiszka projektowa
Wymagane elementy fiszki to przede wszystkim:

 nawiązanie do strategii rozwoju miasta – dotacjobiorcy (wyciąg bądź link do
strategii, z dokładnym wskazaniem fragmentów odnoszących się do
inteligentnych rozwiązań), potwierdzające znaczenie i potrzebę prowadzenia
działań w tym zakresie;

 wskazanie głównego problemu miasta, na który mają odpowiadać działania
projektowe;

zwięzły opis proponowanych działań projektowych związanych w wybranym
obszarem wiodącym i obszarami uzupełniającymi;

ogólne informacje w zakresie dzielenia się wiedzą (propozycja działań
edukacyjnych, wskazanie zewnętrznych grup docelowych tych działań,
np. miasta z obszaru województwa, obszaru funkcjonalnego, stowarzyszenia,
którego członkiem jest wnioskodawca).



Wniosek o przyznanie dotacji
Wymagane elementy wniosku to przede wszystkim:

czas trwania projektu

wstępna diagnoza i koncepcja inteligentnego miasta;

szczegółowy opis proponowanych działań projektowych w 
wybranym temacie wraz z wykazaniem ich zintegrowanego 
charakteru;

wykazanie innowacyjnego i pilotażowego charakteru planowanych 
działań;

zakres i charakter partnerstwa



Wniosek o przyznanie dotacji

szczegółowe informacje w zakresie działań mających na celu 
dzielenie się wiedzą ws. projektu (działania edukacyjne, precyzyjnie 
określone zewnętrzne i wewnętrzne grupy docelowe tych działań);

szczegółowy opis sposobu i zakresu działań mających na celu 
włączenie społeczności lokalnej do działań projektowych;

szczegółowy budżet projektu wraz z harmonogramem.



Kwalifikowalność kosztów
 Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz zgłoszonego

projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia
listy wybranych w I etapie konkursu fiszek projektowych do dnia zakończenia jego
realizacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2021 roku;

 Poniesione zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie wykorzystania
środków pomocy technicznej na lata 2014‐2020 oraz Krajowych wytycznych dotyczących
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w
okresie programowania 2014‐2020 z wyłączeniem procedury rozeznania rynku oraz
procedury zasady konkurencyjności;

 Poniesione zgodnie z procedurami udzielania zamówień przez dotacjobiorców,
stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy o udzielenie dotacji.

 Za koszty kwalifikowalne uznane zostaną wydatki spełniające łącznie następujące warunki:
1. są niezbędne do realizacji projektu;
2. dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności kosztowej; 
3. wykazane będą w dokumentacji księgowej wnioskodawcy, w sposób umożliwiający 

ich zidentyfikowanie i weryfikację;
4. zostaną potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów.



Kwalifikowalność kosztów

Za obligatoryjne koszty kwalifikowalne w projekcie 
należy uznać wynagrodzenie biegłego rewidenta 
przeprowadzającego kontrole projektu, zgodnie
z postanowieniami umowy o udzielenie dotacji, 

stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. 



Wydatki niekwalifikowalne
amortyzacja środków trwałych;
 finansowanie działalności niezwiązanej z projektem i poza okresem 

kwalifikowalności;
wydatki zrefundowane w innym projekcie, współfinansowanym ze 
środków publicznych; 

zakup i leasing środków trwałych (z wyłączeniem kosztów niewielkich 
inwestycji wskazanych w pkt 6.2 regulaminu konkursu);

koszty stałe utrzymania biura (m.in. czynsz, koszty energii, wywozu 
nieczystości, ogrzewania, wody i ścieków);

wyposażenie biura, materiały biurowe i eksploatacyjne;
koszty przygotowania wniosku;



Wydatki niekwalifikowalne

Koszty inwestycyjne, tj. koszty budowy, przebudowy, rozbudowy, 
remontu (z wyłączeniem kosztów niewielkich inwestycji wskazanych w 
pkt 6.2 regulaminu konkursu);

podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 o podatku od towarów i usług

dodatkowe wynagrodzenie roczne



Schemat wnioskowania i realizacji projektów



Elementy służące realizacji projektu

działania projektowe mają służyć przygotowaniu, 
opracowaniu oraz wdrożeniu inteligentnych 
rozwiązań;
włączanie społeczności lokalnej;
działania edukacyjne.



Włączanie społeczności lokalnej 

 wymagane na etapie przygotowywania koncepcji projektu
i realizacji projektu;

 stosowanie różnych technik i narzędzi partycypacyjnych
zmierzających do aktywnego włączenia mieszkańców
i innych grup docelowych w działania zaplanowane
w projekcie;



opowszechnianie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych
i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem:
‐ tworzenie platformy współpracy;
‐ informowanie za pośrednictwem MR o pracach nad
przygotowaniem i wdrażaniem technologii, o ewentualnych
problemach i sposobach ich rozwiązywania oraz
o wypracowanych wzorcach;

‐ zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji urzędników
miasta – dotacjobiorcy i przedstawicieli innych instytucji
publicznych tego miasta;

Działania edukacyjne – upowszechnienie wiedzy



Działania edukacyjne – upowszechnienie wiedzy

Kwalifikowalne działania: np. konferencje, warsztaty, seminaria,
spotkania, staże, wizyty studyjne, wymiana urzędników, strona
internetowa, newsletter, listy mailingowe i inne narzędzia
wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne,
delegowanie pracownika/‐ów urzędu do prowadzenia działań
informacyjnych w zakresie rewitalizacji;

Obligatoryjne w projekcie: opracowanie dokumentacji
podsumowującej realizację projektu i przedstawiającej wypracowane
dobre praktyki i doświadczenia.



Zewnętrzne doradztwo eksperckie:

 finansowany przez MR zewnętrzny ekspert z zakresu smart city będzie
wpierał dotacjobiorcę na etapie realizacji projektu, w tym przy realizacji
działań edukacyjnych;

 będzie on czuwał nad utrzymywaniem głównego kierunku projektu
i zachowaniem jego poprawności merytorycznej

Działania szkoleniowe:

np. konferencje, szkolenia, warsztaty organizowane przez MR;

 ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
urzędników i przedstawicieli innych instytucji publicznych
odpowiedzialnych za prowadzenie działań projektowych.

Obligatoryjne wsparcie ze strony MR przy realizacji 
projektu




