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I Informacje na temat Priorytetów i Działań 
 

 

 

Priorytet PTFE.01 Skuteczne instytucje 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów 

Pomocowych 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

PT - Pomoc Techniczna 

Miejsce realizacji 

ŚWIĘTOKRZYSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, LUBUSKIE, MAZOWIECKIE, 

MAŁOPOLSKIE, OPOLSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, POMORSKIE, 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, ŁÓDZKIE, 

DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

483 010 382,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

385 000 000,00 
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Działanie PTFE.01.01 Skuteczne instytucje 

 

Cel szczegółowy 

PT.1 - Pomoc Techniczna 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

483 010 382,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

385 000 000,00 

Zakres interwencji 

181 - Ewaluacja i badania, gromadzenie danych, 182 - Wzmocnienie potencjału 

instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów, 180 

- Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

Opis działania 

Celem działania jest utrzymanie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków 

gwarantujących sprawne działanie instytucji. 

 

W ramach działania przewidziane są następujące interwencje: 

 

1. Upowszechnienie nowoczesnych metod ZZL. 

 

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania kadr w perspektywie do 2029 r. wymaga 

kompleksowych i nowoczesnych działań rozwojowych opisanych m.in. w „Planie 

zarządzania zasobami ludzkimi dla instytucji administracji publicznej 
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zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności na lata 2021-2027” i 

zakładających m.in.: 

 

- zapewnienie stabilnego, odpornego na zmiany systemu finansowania 

wynagrodzeń i podnoszenia kompetencji pracowników 

Finansowanie wynagrodzeń będzie stanowiło gwarancję uwzględnienia potrzeb 

pracowników systemu wdrażania FE w planowaniu budżetowym. Wdrażanie FE 

wykracza poza standardowe działanie administracji, wymaga szczególnych 

kompetencji, a tym samym wymaga odrębnego potraktowania i planowania w 

ramach budżetu państwa.  

Zapewnienie odpowiednich kompetencji pracowników będzie realizowane przez 

różnorodne, dopasowane do potrzeb formy szkoleniowe, zarówno tradycyjne 

(m.in. warsztaty, kursy, studia), jak i nowoczesne (m.in. e-learning, wzajemne 

uczenie się tj. benchlearning, współpraca i wymiana bliźniacza, akcje 

informacyjno-edukacyjne). 

 

- zapewnienie ścieżki rozwoju dla pracowników 

Doświadczeni pracownicy nie mogą mieć poczucia, że instytucja nie ma im nic 

więcej do zaoferowania. Planuje się kontynuowanie takich rozwiązań jak np. 

dodatkowe oferty szkoleniowe (np. studia podyplomowe) oraz uruchomienie 

nowych rozwiązań jak np. programy rozwoju (np. program kształcenia liderów, 

wsparcie udziału w międzynarodowych spotkaniach, udział w pilotażach), program 

mobilności (staże, wymiana doświadczeń poprzez peer to peer learning), plany 

karier i awansów. Innym czynnikiem motywującym jest pielęgnowanie poczucia 

pozytywnego wpływu na społeczeństwo np. poprzez możliwość udziału jako 

prelegenci w wydarzeniach podsumowujących projekty czy konferencjach. 

 

- wzrost efektywności procesów ZZL 
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W szczególności chodzi o podejmowanie działań służących budowaniu wizerunku 

(employer branding), monitorowaniu satysfakcji pracowników – badania 

ankietowe oraz rozmowy z odchodzącymi pracownikami (exit interview), wsparciu 

modernizacji i cyfryzacji procesów ZZL oraz tworzeniu programów wdrożenia 

(onboarding) dla nowych pracowników. 

 

- promowanie elastycznych i atrakcyjnych form pracy i rozwój świadczeń 

pozapłacowych 

Elastyczne formy pracy są pozytywnie odbierane przez pracowników. Niestety w 

niektórych instytucjach nie są one wykorzystywane ze względu na niechęć 

kierowników czy zbyt wysokie obostrzenia formalne. Wprowadzenie elastycznych 

form pracy zwiększy zadowolenie, a często także efektywność pracowników 

wdrażających FE. W wymiarze długofalowym, co pokazało doświadczenie zebrane 

podczas pandemii COVID-19, efektywne zapewnienie przez pracodawcę dostępu 

do zasobów niezależnie od miejsca wykonywanej pracy wiąże się z poniesieniem 

nakładów na zapewnienie mobilnego sprzętu. Rozwój świadczeń pozapłacowych 

wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów i wymaga każdorazowej analizy, 

ale może przyczynić się do wzrostu zadowolenia pracowników. 

 

- dbanie o dobrą atmosferę w pracy i promowanie nowoczesnych technik 

zarządzania zespołem 

Czynnikiem wpływającym na atmosferę pracy jest także jakość współpracy z 

bezpośrednim przełożonym – w związku z tym, należy zadbać o odpowiednie 

przygotowanie komunikacyjne i zarządcze osób na stanowiskach kierowniczych, 

także niższego szczebla. Instytucje powinny dbać o podtrzymanie pozytywnej 

atmosfery w zespołach wskazywanej jako jedna z zalet pracy. W tym celu 

przydatne jest wsparcie różnych form integracji (np. pikniki rodzinne połączone z 

imprezami wzmacniającymi widoczność FE). W ramach działania przewidziane 

zostaną też środki na opracowanie i wdrażanie nowoczesnej strategii ZZL w 

poszczególnych instytucjach. 
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- wprowadzenie na poziomie całego systemu wdrażania FE zasady równego 

traktowania, zapobiegania dyskryminacji oraz zarządzanie różnorodnością 

Opracowane zostaną standardy i rekomendacje dotyczące ZZL wobec kadr FE w 

instytucjach. Planowane jest uruchomienie nowoczesnej internetowej platformy 

ZZL w systemie wdrażania FE. Umożliwi ona sprawne i szybkie prowadzenie 

procesów z zakresu rekrutacji, onboardingu czy employer brandingu, ale także 

zapoznanie się z aktualnymi ofertami szkoleń i staży oraz bieżący monitoring 

poziomu satysfakcji z pracy i exit interview. Nad całością procesu będzie czuwał 

specjalnie powołany zespół ds. ZZL w systemie wdrażania FE. 

 

2. Finansowanie działań zapewniających sprawny system wdrażania FE. 

 

Planowane działania mają zapewnić sprawny system zarządzania i 

administrowania FE, poprzez m.in.: 

 

- stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy umożliwiających 

realizację zadań wynikających z rozporządzenia ogólnego i rozporządzeń 

tematycznych; 

 

- budowę, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych wraz z niezbędną 

infrastrukturą teleinformatyczną (za wyjątkiem krajowego systemu 

informatycznego CST 2021, który będzie finansowany z priorytetu 2), z 

uwzględnieniem zasad dostępności cyfrowej;  

 

- rozwój kultury ewaluacyjnej (m.in. konferencje, publikacje, szkolenia i studia 

podyplomowe); 
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- wsparcie eksperckie (m.in. ekspertyzy, analizy, badania, ewaluacje); 

 

- wsparcie debat z udziałem partnerów spoza administracji w strategicznych 

kwestiach dla polityki spójności i rozwoju, np. polityka przestrzenna i jej wpływ na 

planowane interwencje;  

 

- promowanie współpracy transgranicznej i międzynarodowej np. w ramach 

instrumentów TAIEX, twinning, Peer2Peer; 

 

- finansowanie działań zapewniających wdrażanie zasad horyzontalnych. 

 

3. Zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających FE. 

 

Celem działania jest zapewnienie praktycznego wsparcia administracji krajowej i 

regionalnej w zakresie wzmocnienia zdolności administracyjnych przy zarządzaniu 

FE, np. w obszarze wzrostu kompetencji, organizacji oraz uproszczenia procedur i 

redukowania zbędnych obciążeń. Finansowanie obejmie m.in.: 

 

- wsparcie krajowego Rzecznika Funduszy Europejskich, w tym działań 

zmierzających do usprawnienia i koordynacji wdrażania FE;  

 

- szkolenia dla pracowników instytucji FE, m.in. z zakresu społecznych, 

innowacyjnych i zielonych zamówień publicznych, DNSH, ochrony różnorodności 

biologicznej, przeciwdziałania korupcji i stosowanie paktów uczciwości, zasad 
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horyzontalnych (np. dostępność, równouprawnienie i niedyskryminacja), 

inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus, planów działań (roadmaps) i budowania 

potencjału administracyjnego; 

 

- wsparcie wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się instytucji poprzez 

tworzenie sieci tematycznych, grup roboczych oraz innych ciał dialogu 

angażujących ekspertów i partnerów, także spoza administracji publicznej, w ww. 

obszarach.  

 

Finansowanie powyższych działań wzmocni budowę potencjału, poprawi 

komunikację i usprawni wymianę doświadczeń. 

 

4. Koordynacja strategiczna i zarządcza na poziomie UP. 

 

Finansowane będą koszty koordynacji strategicznej i zarządczej na poziomie UP 

dotyczące m.in.: 

 

- działalności komitetów i podkomitetów monitorujących wdrażanie UP oraz 

innych ciał koordynujących wdrażanie funduszy na poziomie horyzontalnym (np. 

Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia);  

 

- przygotowania i aktualizacji krajowych i europejskich dokumentów 

planistycznych wyznaczających kierunki i określających warunki realizacji polityki 

spójności (m.in. SOR, KSRR, KPM, Strategia Morza Bałtyckiego EUSBSR, Agenda 

Terytorialna UE 2030, Agenda Miejska dla UE, Koncepcja rozwoju kraju, 

dokumenty niezbędne do utrzymania spełnienia warunków podstawowych - 

enabling conditions); 
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- zapewnienie i aktualizacja bazy informacyjnej zawierającej dane statystyczne na 

potrzeby monitorowania polityki spójności, w tym realizacja badań, których wyniki 

zapewnią pokrycie danych dla zidentyfikowanych luk informacyjnych oraz dbałość 

o spójność działań planistycznych z działaniami regulacyjnymi, przygotowywanie 

rozwiązań prawnych; 

 

- zapewnienie funkcjonowanie ewaluacji na poziomie horyzontalnym oraz 

koordynacja systemu ewaluacji w Polsce; 

 

- wsparcie koordynacji polityki spójności z pozostałymi funduszami (np. InvestEU, 

RRF) oraz programami zarządzanymi centralnie przez KE (np. IWT) w celu 

wzmocnienia komplementarności oraz uniknięcia ryzyka podwójnego 

finansowania czy nakładania się inwestycji w tych samych obszarach 

tematycznych; 

 

- wsparcie (szkolenia, ekspertyzy, seminaria, materiały edukacyjno-informacyjne) 

członków komitetów i podkomitetów w zakresie monitorowania oceny zgodności 

działań z zasadami horyzontalnymi; 

 

- koordynacja działań w obszarze antykorupcji i przeciwdziałania 

nieprawidłowościom. 

 

W ramach działania realizowana będzie też całość zadań związanych z 

wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej PT FE, w tym zadania dotyczące 

informowania o programie. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 
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79.71 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 15% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie personelu) [art. 54(b) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

100 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Grupa docelowa 
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administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki 

organizacyjne 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO152 - Liczba opracowanych ekspertyz 

WLWK-PLRO153 - Liczba posiedzeń komitetów, sieci grup oraz innych spotkań w 

celu wymiany doświadczeń z partnerami 

WLWK-PLRO151 - Liczba przeprowadzonych ewaluacji 

WLWK-PLRO150 - Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 

WLWK-PLRO192 - Liczba zakupionych komputerów 

WLWK-PLRO149 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy 

Technicznej 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

Priorytet PTFE.02 Skuteczni beneficjenci 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów 

Pomocowych 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

PT - Pomoc Techniczna 
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Miejsce realizacji 

DOLNOŚLĄSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, LUBUSKIE, 

MAZOWIECKIE, MAŁOPOLSKIE, OPOLSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, 

POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, WIELKOPOLSKIE, 

ZACHODNIOPOMORSKIE, ŁÓDZKIE, ŚLĄSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

175 640 139,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

140 000 000,00 

 

Działanie PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci 

 

Cel szczegółowy 

PT.1 - Pomoc Techniczna 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

175 640 139,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

140 000 000,00 

Zakres interwencji 

182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i 

odpowiednich partnerów 

Opis działania 

Celem działania jest rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym 

uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności. 
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W ramach działania przewidziane są następujące interwencje: 

 

1. Zwiększenie potencjału beneficjentów FE, w szczególności: 

 

- koordynacja i prowadzenie sieci punktów informacyjnych dla beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów FE; 

 

- działania informacyjne oraz szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów o sprofilowanym, praktycznym i warsztatowym charakterze 

poprzedzone analizą potrzeb m.in. w obszarach: aspekty społeczne i innowacyjne 

w zamówieniach publicznych, zielone zamówienia publiczne, DNSH, ochrona 

różnorodności biologicznej, zasady horyzontalne (w tym dostępność i 

niedyskryminacja); przeciwdziałanie korupcji oraz promocja paktów uczuciowości; 

inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus, Architektura Informacyjna Państwa; 

 

- działania edukacyjne i eksperckie służące wzmacnianiu potencjału jst do 

prowadzenia działań rozwojowych, planowania strategicznego i prowadzenia 

procesów inwestycyjnych w partnerstwie, zalet budżetu partycypacyjnego, 

poszukiwania różnych źródeł finansowania, uzupełniających w stosunku do FE, 

także w ramach programów zarządzanych przez KE; działania te będą obejmować 

również wsparcie doradcze ośrodków miejskich w przygotowaniu i wdrażaniu 

SUMP – jeżeli nie będą dostępne inne źródła finansowania tych działań; 

 

- poprawa zdolności samorządów lokalnych do przygotowania i realizacji 

projektów w programach Interreg: Europa, Europa Środkowa, Region Morza 

Bałtyckiego (Interreg B i C); 
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- wsparcie dla specyficznych grup projektodawców, w tym beneficjentów o słabym 

potencjale instytucjonalnym z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz 

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, na przygotowanie i 

realizację projektów (predefiniowanych i pilotażowych) w obszarach kluczowych z 

punktu widzenia FE mających na celu wypracowanie modelowych rozwiązań w 

takich obszarach jak np.: inteligentne miasta, innowacyjność, cyfryzacja, 

informatyzacja, inteligentne specjalizacje, IF, PPP, polityka miejska, ochrona 

różnorodności biologicznej, regeneracja, rewitalizacja, dekontaminacja i 

renaturyzacja terenów, rezyliencja miejska, adaptacja do zmian klimatu, zielony 

ład, elektromobilność, niskoemisyjność, czyste powietrze, gospodarka o obiegu 

zamkniętym, modele funkcjonalno-przestrzenne, wdrażanie dostępności i 

uniwersalnego projektowania w działalności samorządów, budowanie powiązań 

miejsko-wiejskich; 

 

- wsparcie (szkolenia, doradztwo) w zakresie przygotowania SUMP dla miast 

nieobjętych analogicznym wsparciem ze środków UE; 

 

- identyfikacja barier w ubieganiu się o dofinansowanie z FE oraz monitorowanie 

potrzeb beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, formułowanie propozycji 

uproszczeń i zmniejszanie obciążeń biurokratycznych;  

 

- wsparcie potencjału partnerów spoza administracji w celu zwiększenia ich 

udziału w realizacji polityk rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 

(dobre praktyki w tym obszarze były wypracowywane w ramach PO PT 2014-2020 

np. poprzez mikrogranty, współpracę z organizacjami pozarządowymi, tworzenie 

miejsc aktywności lokalnej, aktywne procesy partycypacyjne np. streetworking, 

latarnicy społecznie, managerowie kwartałów - planowana jest dalsza realizacja 

projektów pilotażowych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które później 
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mogą być upowszechniane na skale krajową i europejską) oraz sieciowanie 

współpracy reprezentantów partnerów w KM;  

 

- rozwijanie mechanizmów współpracy i partnerstwa ponadregionalnego oraz 

międzysektorowego (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy);  

 

- wsparcie procesu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie 

realizacji polityki rozwoju. 

 

Głównym mechanizmem wdrożeniowym będą projekty grantowe lub konkursy 

dotacji w wybranych obszarach skierowane do ostatecznych odbiorców lub 

beneficjentów. 

 

2. Wsparcie wdrażania instrumentów terytorialnych, w szczególności: 

 

- wsparcie w przygotowaniu dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym i 

ponadlokalnym niezbędnych do wdrażania instrumentów terytorialnych, np. 

zintegrowanych strategii terytorialnych, pakietu projektów; 

 

- wsparcie tworzenia powiązań sieciowych oraz powiązań funkcjonalnych między 

miastami posiadającymi komplementarne zasoby lub komplementarną strukturę 

społeczną i gospodarczą m.in. w celu zachęcenia ich do udziału w europejskiej sieci 

miast i europejskich inicjatywach miejskich; 

 

- działania w zakresie komunikacji i wymiany doświadczeń między ośrodkami 

wojewódzkimi (ZIT) a innymi miastami; 
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- działania mające na celu koordynację i komplementarność różnych instrumentów 

terytorialnych na danym obszarze; 

 

- promowanie sukcesów wspólnych inicjatyw celem upowszechniania kultury 

współpracy, a także zwiększania poparcia mieszkańców dla idei kooperacji; 

 

- wzmacnianie mechanizmów zarządzania strategicznego oraz potencjału 

analityczno-ewaluacyjnego w oparciu o obszary funkcjonalne. 

 

3. Rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego CST 2021 

umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów finansowanych z FE na 

jednolitych zasadach przez beneficjentów.  

 

W ramach działania będą ponoszone wydatki także na utrzymanie i niezbędne 

modyfikacje systemu SL 2014 oraz budowę systemu na perspektywę finansową po 

2027 r., z uwzględnieniem zasad dostępności cyfrowej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

79.71 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 
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Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

100 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

uczelnie wyższe i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

organizacje pozarządowe, JST oraz podległe im podmioty, administracja publiczna 

(w tym rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO154 - Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju 

WLWK-PLRO155 - Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów 

WLWK-PLRO156 - Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów 

wzmacniających potencjał beneficjentów 
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WLWK-PLRO193 - Liczba użytkowników CST 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

Priorytet PTFE.03 Skuteczna komunikacja 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów 

Pomocowych 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

PT - Pomoc Techniczna 

Miejsce realizacji 

DOLNOŚLĄSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, LUBUSKIE, 

MAZOWIECKIE, MAŁOPOLSKIE, OPOLSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, 

POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, WIELKOPOLSKIE, 

ZACHODNIOPOMORSKIE, ŁÓDZKIE, ŚLĄSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

31 364 311,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

25 000 000,00 
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Działanie PTFE.03.01 Skuteczna komunikacja 

 

Cel szczegółowy 

PT.1 - Pomoc Techniczna 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

31 364 311,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

25 000 000,00 

Zakres interwencji 

179 - Informacja i komunikacja 

Opis działania 

Celem działania jest zapewnienie odpowiedniej widoczności polityki spójności 

poprzez właściwą informację i promocję funduszy europejskich. 

 

W ramach działania przewidziane są następujące interwencje: 

 

- tworzenie, utrzymanie i rozwój systemu serwisów internetowych FE, w tym 

Portalu Funduszy Europejskich, oraz wykorzystanie innych narzędzi komunikacji 

elektronicznej, w tym mediów społecznościowych; 

 

- przygotowanie, produkcja, dystrybucja publikacji, materiałów promocyjnych i 

brandingowych, głównie w formie cyfrowej (zgodnie z zasadą zazieleniania działań 

komunikacyjnych); 
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- prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych (w mediach, w tym 

mediach elektronicznych, kampanii Public Relations, współpraca z mediami) 

skierowanych do społeczeństwa w celu utrzymania wysokiego poziomu 

świadomości nt. roli i znaczenia środków z FE; 

 

- współpraca z partnerami spoza administracji w zakresie informowania o FE; 

 

- organizacja i współorganizacja wydarzeń (m.in. konferencji, kongresów, 

pikników, targów), szkoleń, warsztatów, akcji promocyjnych i społecznych oraz 

konkursów edukacyjnych i promocyjnych; 

 

- pozostałe horyzontalne działania promocyjne wynikające z horyzontalnej 

strategii komunikacji; 

 

- działania informacyjne i edukacyjne z tematu komplementarności polityki 

spójności z pozostałymi funduszami (np. InvestEU) oraz programami zarządzanymi 

centralnie przez KE. 

 

Powyższe przedsięwzięcia prowadzane będą w oparciu o horyzontalny dokument 

– Strategię komunikacji Funduszy Europejskich oraz z zachowaniem wymogów 

dostępności, równych szans i niedyskryminacji, postępującej cyfryzacji i zielonego 

ładu. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

79.71 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

100 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

obywatele, administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej organy i 

jednostki organizacyjne 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO158 - Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

 


