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Call ID: AGRI-SIMPLE-2019

PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Programy proste
do celów współfinansowania działań informacyjnych i promocyjnych wdrażanych na rynku
wewnętrznym lub w państwach trzecich

Styczeń 2019 r.
Zastrzeżenie prawne
Niniejszy dokument ma na celu udzielenie informacji potencjalnym wnioskodawcom ubiegającym się
o współfinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych. Służy
on jedynie jako przykład. Rzeczywiste formularze i wzory internetowe udostępnione w ramach
elektronicznego systemu składania wniosków na portalu Funding and Tenders mogą różnić się od tego
przykładu. Wnioski należy sporządzić i przesłać za pośrednictwem elektronicznego systemu składania
wniosków portalu Funding and Tenders.
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WSTĘP
Niniejszy przewodnik został opracowany, jako pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku
oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, które mogą się w tym czasie pojawić.
W przypadku dalszych pytań dostępne są również następujące możliwości:


Informacje dotyczące sposobu rejestracji lub związane z tym zapytania: dostępne na
portalu Funding and Tenders1 pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home



Punkt informacyjny IT: wnioski należy składać za pośrednictwem służby ds.
informacji o badaniach pod adresem: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/support
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries



W odniesieniu do pytań niezwiązanych z IT: punkt informacyjny Chafea jest dostępny
pod
następującym
adresem
poczty
elektronicznej:
CHAFEA-AGRICALLS@ec.europa.eu Pytania należy przesyłać najpóźniej do dnia 2.04.2019 r. do
godz. 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego). Odpowiedzi na pytania zostaną
opublikowane partiami na stronie https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do dnia
9.04.2019 r. godz. 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego).

Przed skontaktowaniem się z punktem informacyjnym Chafea, zachęcamy do
znalezienia informacji w udostępnionej dokumentacji.
W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag dotyczących sposobu, w jaki niniejszy
przewodnik mógłby zostać ulepszony, prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres punktu
informacyjnego: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu.

1

Nowy portal dostępny od ostatniego kwartału 2018 r.
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GLOSARIUSZ
Roczny program prac określa roczne priorytety strategiczne systemu promocji i jest
przyjmowany przez Komisję Europejską zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014
(akt podstawowy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r.).
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)
zarządza techniczną i finansową realizacją promocji produktów rolnych, wspólnotowym
programem działań w dziedzinie zdrowia, programem na rzecz konsumentów oraz
programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.
(Współ-)beneficjent jest organizacją otrzymującą współfinansowanie UE w następstwie
skutecznego złożenia wniosku dotyczącego jednego z programów współfinansowanych przez
UE i po podpisaniu związanej z nim umowy o udzielenie dotacji. Podczas procesu składania
wniosków mówi się o wnioskodawcy(-ach) lub uczestnikach. Termin organizacja
inicjująca jest również stosowany w odniesieniu zarówno do wnioskodawców, jak i
beneficjentów, w zależności od etapu procedury.
Wnioski w odniesieniu do programów prostych mogą być składane przez jedną organizację
inicjującą lub kilka takich organizacji z tego samego państwa członkowskiego.
Indywidualny program/wniosek określany jest jako działanie (ang. action). Składa się na
niego spójny zestaw pomniejszych działań (ang. activity).
W przypadku programów prostych między właściwymi organami krajowymi
beneficjentem(-ami) podpisywana jest umowa, zwana umową o udzielenie dotacji.

a

Jeżeli w działanie zaangażowanych jest kilku beneficjentów/wnioskodawców, muszą oni
wspólnie podpisać umowę konsorcyjną w celu uzupełnienia umowy o udzielenie dotacji.
Umowa konsorcyjna nie może zawierać żadnych postanowień sprzecznych z umową o
udzielenie dotacji.
Płatność zaliczkowa, jak wskazano w umowie o udzielenie dotacji, stanowi równowartość
zaliczki, jak określono w tekstach legislacyjnych.
Organ wdrażający jest organem, któremu powierzono realizację działań ujętych w
programie i który odgrywa rolę podwykonawcy.
Portal Funding and Tenders jest stroną internetową zawierającą informacje na temat
finansowania w odniesieniu do programów „Horyzont 2020”, a także innych unijnych
programów, w tym działań promocyjnych dotyczących produktów rolnych.
EU Login to system uwierzytelniania stosowany przez Komisję Europejską. Jest to system
umożliwiający logowanie się do szeregu stron internetowych i usług online oferowanych
przez Komisję.
Rejestr beneficjentów to internetowy rejestr Komisji Europejskiej obejmujący beneficjentów
uczestniczących w promocji produktów rolnych i innych programach Unii Europejskiej.
Kod identyfikacyjny uczestnika (numer PIC) to 9-cyfrowy kod otrzymany po dokonaniu
rejestracji podmiotu online.
Właściwy organ krajowy to podmiot wskazany przez rząd państwa członkowskiego,
odpowiedzialny za zarządzanie realizacją programów prostych.
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1.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Przy zaproszeniach do składania wniosków dotyczących działań informacyjnych i
promocyjnych wykorzystywany będzie elektroniczny system składania wniosków pierwotnie
opracowany dla programów w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020”.
Złożenie wniosku możliwe jest jedynie online za pośrednictwem elektronicznego systemu
składania wniosków portalu Funding and Tenders i przed upływem terminu
określonego w zaproszeniu.
Link do elektronicznego systemu składania wniosków można znaleźć pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip
W przypadku pytań dotyczących internetowych narzędzi składania wniosków (takich jak
zapomniane hasła, prawa i role dostępu, techniczne aspekty składania wniosków itp.) należy
skontaktować się z utworzonym do tego celu punktem informacyjnym IT za
pośrednictwem portalu Funding and Tenders:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
Uwaga: do korzystania z elektronicznego systemu składania wniosków konieczne są
minimalne wymogi techniczne. Zostały one opisane pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Technical+Req
uirements (dostępnym po zalogowaniu przy użyciu EU Login, zob. rozdział 1.2.1).
1.1.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku i wypełnianiem różnych formularzy należy
sprawdzić, czy organizacja, promowane produkty i samo działanie spełniają kryteria
kwalifikowalności. Należy również sprawdzić, czy planowane działania i państwa docelowe
są zgodne z priorytetami wskazanymi w zaproszeniu do składania wniosków.
Z tego względu w pierwszej kolejności należy szczegółowo przejrzeć odpowiednią
dokumentację, mianowicie:


rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22
październik 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008;



rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w
sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na
rynku wewnętrznym i w państwach trzecich;



rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich;
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odpowiednią coroczną decyzję wykonawczą Komisji w sprawie przyjęcia programu
prac na dany rok w ramach działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich;



zaproszenie do składania wniosków w odniesieniu do programów prostych.

W przypadku dalszych pytań dostępne są również następujące opcje:


prezentacja ogólna i często zadawane pytania (FAQ) na temat polityki promocyjnej,
dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/legalframework



często zadawane pytania (FAQ) na temat zaproszenia oraz składania wniosków,
dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html



modelowa umowa o udzielenie dotacji dotycząca programów prostych (wersja dla
jednego beneficjenta lub dla wielu beneficjentów);



właściwe organy krajowe: wnioskodawcy przygotowujący programy proste mogą
kontaktować się z właściwymi organami swojego państwa członkowskiego w sprawie
wszelkich dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, wzoru umowy o
udzielenie dotacji, a także realizacji działania. Wykaz właściwych organów krajowych
znajduje
się
pod
adresem
https://ec.europa.eu/chafea/agri/fundingopportunities/simple-and-multi-programmes



Wnioskodawcy mogą sprawdzić, czy ich organizacja może kwalifikować się do
finansowania za pomocą narzędzia internetowego:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/eligibility/check-tool

W poprawie jakości technicznej wniosków mogą pomóc następujące seminaria internetowe
dostępne na stronie https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/webinars
 określanie przewagi konkurencyjnej produktów
 jak zaplanować strategię komunikacyjną
 jak wyznaczyć cele kampanii i wskaźniki oddziaływania oraz dokonać pomiaru
wyników
 materiały wizualne we wnioskach współfinansowanych (z uwzględnieniem
komunikatów na potrzeby kampanii)
1.2.

ETAPY PRZYGOTOWAWCZE

1.2.1. Należy zalogować się do portalu Funding and Tenders przy użyciu konta EU Login
W celu skorzystania z elektronicznego systemu składania wniosków należy najpierw
utworzyć konto użytkownika, tzw. konto EU Login.
Aby to uczynić, należy jedynie uzyskać dostęp do portalu Funding and Tenders pod
następującym adresem:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/howto-participate
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Jeśli wnioskodawca jeszcze nie posiada konta użytkownika na portalu Funding and Tenders:
wystarczy kliknąć na „REGISTER” [ZAREJESTRUJ SIĘ] (w prawym górnym rogu obok
„LOGIN” [ZALOGUJ SIĘ]) i zarejestrować się online.
Jeśli wnioskodawca posiada już konto użytkownika na portalu Funding and Tenders: może się
zalogować (należy kliknąć na „LOGIN” w prawym górnym rogu) i rozpocząć wprowadzanie
wymaganych informacji.
1.2.2. Należy zarejestrować swoją organizację w rejestrze beneficjentów
Komisja Europejska posiada internetowy rejestr organizacji biorących udział w różnych
programach UE, zwany rejestrem beneficjentów. Umożliwia to spójne przetwarzanie
oficjalnych danych różnych organizacji i pozwala uniknąć wielokrotnych zapytań o te same
informacje.
Posiadając konto EU Login, można przejść do następnego etapu, którym jest zarejestrowanie
organizacji, jeśli nie jest ona jeszcze zarejestrowana. Można sprawdzić czy organizacja
została już zarejestrowana na stronie rejestru beneficjentów pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/beneficiary-register
Jeśli nie znaleziono tam organizacji, i tylko w takim przypadku, należy rozpocząć proces
rejestracji, klikając na „Register your organisation” (Zarejestruj swoją organizację).
Aby zakończyć ten proces rejestracji, należy przedstawić informacje dotyczące statusu
prawnego podmiotu. Należy przedstawić jedynie informacje wymagane w sekcjach
„Organisation data” (Dane organizacji), „Legal address” (Oficjalny adres) i „Contact
information” (Dane kontaktowe). Inne sekcje nie mają zastosowania do programów prostych.
Nie trzeba kończyć procesu rejestracji w ramach jednej sesji. Można wprowadzić niektóre
informacje, zapisać je i kontynuować później rejestrację na stronie My organisations (Moje
organizacje) w sekcji „My Area” (Mój obszar).
Po zakończeniu rejestracji otrzymuje się 9-cyfrowy kod identyfikacyjny uczestnika (numer
PIC). Aby kontynuować wypełnianie wniosku, należy podać numery PIC koordynatora oraz
wszystkich pozostałych beneficjentów (ale nie podwykonawców).
Osoba dokonująca rejestracji organizacji, zwana „samorejestrującym się”, może wprowadzać
uaktualnienia i poprawki na stronie My Organisations w sekcji My Area.
Uwaga: niekompletne projekty rejestracji są automatycznie usuwane po upływie
jednego roku.

1.3.

TWORZENIE WNIOSKU

Po dokonaniu wyboru zaproszenia i tematu można rozpocząć tworzenie projektu wniosku.
Instrukcja
krok
po
kroku
jest
dostępna
pod
następującym
adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Create+a+Draft+P
roposal
Uwaga: istnieje możliwość zapisania wniosku i powrócenia do niego na późniejszym etapie.
Więcej informacji o tym, jak tego dokonać, można znaleźć pod następującym adresem:
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+and+Comple
te+Proposal
Wniosek składa się z następujących części:
 Część A Informacje administracyjne
 Część B Treść techniczna
 Załączniki
1.3.1. Używane języki
Wnioski można składać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.
Przygotowując wnioski, wnioskodawcy powinni jednak wziąć pod uwagę, że umowami
będą zarządzały państwa członkowskie. W związku z tym zachęca się wnioskodawców
do składania swoich wniosków w języku lub językach państwa członkowskiego, z
którego pochodzi organizacja inicjująca lub pochodzą organizacje inicjujące, chyba że
państwo członkowskie, o którym mowa, wyraziło zgodę na podpisanie umowy w języku
angielskim2.
Ponieważ elektroniczny system składania wniosków obsługuje wyłącznie formularze w
języku angielskim, do niniejszego przewodnika załączono tłumaczenia wszystkich formularzy
wniosku (załączniki I i II) i mogą one służyć jako punkt odniesienia podczas wprowadzania
danych do elektronicznych formularzy wniosków.
Wymogi szczegółowe zostały również wskazane odpowiednio w rozdziale 1.3.7 niniejszego
przewodnika.
Dla ułatwienia przeglądu wniosków przez niezależnych ekspertów, którzy wnoszą wkład
techniczny do oceny, wnioskowi powinno towarzyszyć tłumaczenie całej części
technicznej wniosku (część B) na język angielski, jeżeli wniosek jest sporządzony w
innym języku urzędowym UE.
Należy zapewnić dobrą jakość tłumaczenia na język angielski, aby uniknąć rozbieżności
z oryginalną wersją wniosku.
1.3.2. Ogólne wytyczne do opracowywania wniosku
Oczekuje się, że zaproszenie do składania wniosków będzie wysoce konkurencyjne. Słaby
element w ogólnie dobrym wniosku może prowadzić do niższej punktacji łącznej, skutkując
tym, że wniosek nie zostanie zarekomendowany do finansowania UE.
W związku z tym sugerujemy rozważenie poniższych kwestii przed przystąpieniem do
sporządzania wniosku:


adekwatność: należy sprawdzić, czy wniosek odpowiada zaproszeniu do składania
wniosków oraz wybranemu tematowi. Wnioski wykraczające poza zakres zaproszenia

2

Informację taką można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/competentnational-authorities-simple-programmes-v2_en.pdf
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do składania wniosków zostaną uznane za niekwalifikujące się do finansowania.
Wnioski słabo związane z zaproszeniem lub konkretnym tematem mogą zostać
odrzucone, ponieważ mogą nie osiągnąć poziomu progu dla danego kryterium
udzielenia dotacji.


kompletność: należy sprawdzić, czy zamierzony wniosek zawiera wszelkie istotne
informacje i obejmuje wszystkie aspekty opisane w kryteriach udzielenia dotacji,
wzorze wniosku oraz niniejszym przewodniku, gdyż będzie oceniany jedynie na
podstawie zgłoszonej treści. Należy uważnie śledzić format wzoru części B oraz
dopilnować, aby wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone. Należy
pamiętać, że liczy się jakość, a nie ilość: dobre wnioski są jasno zredagowane, łatwo je
zrozumieć i zgodnie z nimi postępować; są one konkretne, zwięzłe i dotyczą kwestii
merytorycznych. Należy pamiętać, że istnieje limit liczby stron dla części B wniosku
(szczegółowe informacje – zob. rozdział 1.3.6) oraz że tekst wykraczający poza ten
limit będzie oznaczony znakiem wodnym i oceniający nie wezmą go pod uwagę.



ukierunkowanie na wyniki i oddziaływanie: dobre wnioski powinny jasno wskazywać
wyniki, jakie zostaną osiągnięte, a także zawierać solidne i wiarygodne badanie
oceniające przeprowadzone przez niezależny organ zewnętrzny, koncentrujące się nie
tylko na procesie oceny, lecz uwzględniające w szczególności skutki, jak opisano w
dodatkowych informacjach dotyczących kryteriów udzielenia dotacji (załącznik VII).

Uwaga: wnioski będą oceniane na podstawie informacji dostarczonych na etapie
składania wniosku (zob. również rozdział 2).
1.3.3. Rola i odpowiedzialność różnych podmiotów
W realizację działania może być zaangażowanych wiele podmiotów, a każdy z nich odgrywa
inną rolę i ponosi inną odpowiedzialność:


Koordynator jest w szczególności podmiotem odpowiedzialnym za następujące
zadania:
-

złożenie wniosku
inicjujących;

w

imieniu

wszystkich

-

monitorowanie, czy działanie jest prawidłowo realizowane;

-

pośredniczenie we wszelkiej komunikacji między beneficjentami a właściwym
organem krajowym, o ile nie określono inaczej;

-

występowanie do współwnioskodawców/współbeneficjentów o wszelkie
dokumenty lub informacje wymagane przez właściwy organ krajowy i
dokonywanie ich przeglądu oraz weryfikowanie ich kompletności i prawidłowości
przed ich przekazaniem;

-

przekazywanie właściwemu organowi krajowemu wyników i sprawozdań w
trakcie realizacji działania;

-

zagwarantowanie, aby wszystkie płatności na rzecz beneficjentów były
dokonywane w odpowiednim terminie;

-

informowanie w razie potrzeby właściwego organu krajowego o kwotach
wypłaconych każdemu ze współbeneficjentów.
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Uwaga: koordynator nie może delegować wskazanych powyżej zadań żadnemu innemu
współbeneficjentowi ani zlecić ich podwykonawstwa żadnej osobie trzeciej.


Pozostali beneficjenci/wnioskodawcy są w szczególności odpowiedzialni za
następujące zadania:
-

uaktualnianie informacji przechowywanych w rejestrze beneficjentów portalu
Funding and Tenders (w elektronicznym systemie wymiany);

-

bezzwłoczne informowanie koordynatora o wszelkich zdarzeniach lub
okolicznościach, które mogą mieć istotny wpływ na realizację lub opóźnienie
działania;

-

dostarczenie koordynatorowi w odpowiednim terminie:
o jednostkowych sprawozdań finansowych oraz, w razie potrzeby, świadectw
kontroli sprawozdań finansowych;
o danych potrzebnych do sporządzania sprawozdań;
o wszelkich innych dokumentów lub informacji wymaganych przez
właściwy organ krajowy, Agencję lub Komisję, chyba że beneficjent jest
zobowiązany dostarczyć te informacje bezpośrednio do właściwego organu
krajowego, Agencji lub Komisji.

Ponadto
w
przypadku,
gdy
w
działanie
zaangażowanych
jest
kilku
beneficjentów/wnioskodawców, w uzupełnieniu do umowy o udzielenie dotacji należy
podpisać umowę konsorcyjną. Umowa ta może mieć różne formy, lecz najczęściej
stosowana jest standardowa umowa pisemna. Wytyczne dotyczące umów konsorcyjnych
można znaleźć w internetowym podręczniku oraz wskazówkach – jak sporządzić umowę
konsorcyjną, dostępnych pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
Nie ma konieczności składania umowy konsorcyjnej wraz z wnioskiem, ale musi być ona
dostępna w momencie podpisywania umowy o udzielenie dotacji.


Podwykonawca(-y)
o nie są oni stroną umowy o udzielenie dotacji i nie pozostają w stosunku
umownym z właściwymi organami krajowymi;
o organy wdrażające, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr
1144/2014, są traktowane jako podwykonawcy;
o główne zadania realizowane w ramach działań (tj. techniczna i
finansowa koordynacja działania i zarządzanie strategią) nie mogą być
podzlecane;
o muszą oni być wybierani przy zapewnieniu najlepszego stosunku wartości
do ceny lub, w stosownych przypadkach, najniższej ceny3 oraz braku

3

Nie dotyczy organów wdrażających.
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konfliktu interesów. Wnioskodawcy/beneficjenci uznawani za „podmioty
prawa publicznego” powinni przestrzegać krajowych przepisów
dotyczących zamówień publicznych, transponujących dyrektywę
2014/24/UE;
o podwykonawstwo można zlecić bezpośrednio podmiotom, które mają
powiązania strukturalne z beneficjentem (np. związek prawny lub
kapitałowy), ale tylko jeżeli cena oferowana beneficjentowi ogranicza się
do rzeczywistych kosztów poniesionych przez podmiot świadczący usługę
(tj. bez marży zysku).
1.3.4. Wybór zaproszenia i tematu
Uwaga: dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków jest możliwy wyłącznie
po wybraniu zaproszenia i tematu.
Zaproszenie do składania wniosków dotyczących promocji produktów rolnych są dostępne na
portalu Funding and Tenders pod adresem: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip
Szczegółowy opis postępowania zob.:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and+2+Logging+
in+and+Selecting+a+Topic
1.3.5. Formularz wniosku: Część A – Informacje administracyjne
Część A obejmuje pola wymaganych informacji, listy kontrolne oraz deklaracje do
wypełnienia; należy ją wypełnić bezpośrednio poprzez internetowe narzędzie składania
wniosków.
Wzór części A formularza można znaleźć w załączniku I wraz ze szczegółowymi
instrukcjami dotyczącymi każdego pola, które należy wypełnić.
Następujące instrukcje dotyczą wniosków składanych przez kilku wnioskodawców pod
kontrolą koordynatora. W przeciwnym razie, odniesienie do koordynatora stosuje się do
jednego wnioskodawcy.
Uwaga: w celu wypełnienia części A i w przypadku działań, w odniesieniu do których
wnioski złożyło kilku wnioskodawców:


koordynator odpowiada za złożenie wniosku;



wszyscy pozostali wnioskodawcy (nie podwykonawcy) muszą być zarejestrowani w
rejestrze beneficjentów i przekazać koordynatorowi numer PIC;

 wszyscy pozostali wnioskodawcy muszą samodzielnie przeprowadzić ewaluację
wykonalności finansowej za pośrednictwem:
https://ec.europa.eu/research/participants/lfv/lfvSimulation.do



koordynator musi
wnioskodawców.

dysponować

budżetem

Sekcja 1: Informacje ogólne
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W tej sekcji należy podać skróconą nazwę, tytuł wniosku, czas trwania, dowolne słowa
kluczowe oraz streszczenie wniosku w języku angielskim.
W podsekcji „Deklaracje” koordynator powinien także złożyć szereg deklaracji, klikając
odpowiednie pola. Deklaracje te mają na celu potwierdzenie przestrzegania różnych kryteriów
określonych w ramach prawnych.
Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony do finansowania UE, wnioskodawcy przed
podpisaniem umowy o udzielenie dotacji będą zobowiązani do podpisania deklaracji
dotyczącej kryteriów wykluczenia.
Powodem, dla którego należy przeprowadzić samokontrolę zdolności finansowej i
zaznaczenie pola, jest ostrzeżenie, że w przypadku niedostatecznej zdolności finansowej
w sekcji 8 części B należy zawrzeć szczegółowe wyjaśnienie dotyczące źródeł
finansowania niezbędnych do realizacji działania. Taki wynik nie powinien zniechęcić
do złożenia wniosku.
Sekcja 2: Dane administracyjne dotyczące organizacji inicjującej(-ych)
Koordynator wprowadza numer PIC swojej organizacji i wszystkich pozostałych
wnioskodawców (zob. rozdział 1.2.2 niniejszego przewodnika). Część danych
administracyjnych zostanie wypełniona automatycznie po wprowadzenie numeru PIC.
Uwaga: kwalifikują się jedynie organizacje z siedzibą w jednym z państw członkowskich
UE. W przypadku, gdy kilku wnioskodawców wspólnie składa wniosek w sprawie
programu prostego, wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać siedzibę w tym samym
państwie członkowskim.
Koordynator będzie wtedy mieć możliwość udzielenia dostępu innym osobom wyznaczonym
do kontaktów spośród pozostałych wnioskodawców wybranych na poprzednim etapie. Przy
przyznaniu praw dostępu osobie wyznaczonej do kontaktów w odniesieniu do danego
wniosku, głównym identyfikatorem jest jej adres e-mail (ten sam, został użyty przy
zakładaniu konta EU Login). Koordynator będzie również zobowiązany do określenia
poziomu praw dostępu dla każdej osoby wyznaczonej do kontaktów (pełen dostęp lub prawa
tylko do odczytu).
Następnie koordynator (lub odpowiednio wyznaczona osoba) będzie musiał wypełnić dane
kontaktowe każdego wnioskodawcy.
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Sekcja 3: Budżet
W niniejszej sekcji należy wypełnić tabelę z informacjami ogólnymi dotyczącymi budżetu:

Białe komórki muszą zostać wypełnione przez koordynatora, szare komórki zostaną
automatycznie zakodowane lub obliczone przez system, czarnych zaś nie można wypełnić.
Każdy wiersz tabeli budżetowej stanowi sumę szacowanych wydatków w odniesieniu do
każdego wnioskodawcy.
Za koszty kwalifikowalne uznaje się:


bezpośrednie koszty personelu (kolumna (a)): jedynie w odniesieniu do kosztów
personelu wnioskodawców;



bezpośrednie koszty podwykonawstwa (kolumna (b)): wszystkie faktury wystawione
przez organy wdrażające, jak również wszelkich innych podwykonawców; koszty
podwykonawstwa wygenerowane przez podmioty mające powiązania strukturalne z
beneficjentem (zamówienia udzielone bez marży zysku – zob. rozdział 1.1.3 powyżej)
powinny być ujęte w tym miejscu;



pozostałe koszty bezpośrednie (kolumna (c)): koszty, które ponoszą wnioskodawcy i
które nie są związane z kosztami personelu lub podwykonawców, w tym koszty
podróży, świadectw audytu, zabezpieczenia zaliczki, wyposażenia oraz koszty
powstałe w celu nabycia innych towarów i usług;



koszty pośrednie (kolumna (d)): koszty te są obliczane przez system.

W sprawie szczegółowego opisu kosztów kwalifikowalnych należy odnieść się do art. 6
modelowej umowy o udzielenie dotacji (dostępnej w portalu dla uczestników). Koszty należy
podzielić na oddzielne analizy budżetowe w części B wniosku, sekcja 6.
Należy upewnić się, że kwota każdej kategorii kosztów i sumy w części A są równe
odpowiednim kwotom wskazanym w poszczególnych analizach budżetowych w części B
wniosku oraz kwotom obliczonym poprzez wypełnienie szczegółowej tabeli budżetowej
w załączniku VI (zob. rozdział 1.3.7). W szczególności należy zwrócić uwagę, aby
opracowując część B i część A, nie dodać dwukrotnie kosztów pośrednich.
Maksymalny wkład UE w kolumnie (g) oblicza się jako sumę kosztów (e) pomnożoną przez
stawkę zwrotu (f). Przedmiotowa stawka jest automatycznie wypełniana przez system na
podstawie państwa członkowskiego wnioskodawcy(-ów). W zaproszeniu wymienia się
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państwa członkowskie objęte pomocą finansową w chwili jego publikacji, do których to
państw zastosowanie ma wyższa stawka zwrotu.
Wnioskodawcy muszą również oszacować ewentualne dochody z przewidzianego działania
(np. sprzedaży wyposażenia wykorzystywanego przy realizacji działania, sprzedaży
publikacji, opłat za konferencje itd.). Kwotę taką należy podać w kolumnie (i).
Uwaga: w celu uproszczenia tabeli budżetowej nie trzeba określać wkładu
wnioskodawcy. Wszelkie kwoty w różnicy całkowitych szacunkowych kosztów
kwalifikowalnych (e) minus wnioskowany wkład UE (h) minus dochody uzyskane z
działania (i) są domyślnie uznawane za „wkład wnioskodawcy”.
Punkt 4: Informacje na temat działania
W tej sekcji należy wskazać państwa docelowe wniosku. Ponadto w stosownych przypadkach
należy wspomnieć, który system ma być promowany i który produkt zostanie wykorzystany
lub które produkty zostaną wykorzystane w celu zilustrowania go. Można wybrać kilka
produktów. Tylko produkty kwalifikujące się zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 1144/2014
mogą być przedmiotem działania promocyjnego lub informacyjnego lub mogą być
wykorzystywane do zilustrowania promowanego systemu.
Należy starannie wybrać jedno lub kilka państw docelowych, jeden lub kilka systemów i
produktów kwalifikujących się w ramach wybranego tematu. Kwalifikujące się państwa
docelowe, systemy i produkty z odnośnych tematów można znaleźć w zaproszeniu.
1.3.6. Formularz wniosku: Część B – Treść techniczna
Część B dotyczy technicznej treści wniosku. W celu ułatwienia jej przygotowywania
wnioskodawcy powinni korzystać ze standardowego wzoru zamieszczonego w załączniku
II do niniejszego przewodnika i postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami
zawartymi w niniejszym rozdziale.
UWAGA: Strony należy ponumerować.
Należy wypełnić wszystkie określone wcześniej sekcje oraz odpowiedzieć na pytania
wskazane w niniejszym dokumencie. Umożliwi to niezależnym ekspertom dokonanie
skutecznej oceny wniosku w oparciu o kryteria udzielenia dotacji (załącznik VII do
niniejszego przewodnika).
Wniosek można napisać, posługując się dowolnym edytorem tekstu. Po zakończeniu
przygotowania wniosku wprowadzenie go do elektronicznego systemu składania wniosków
jest jednak możliwe wyłącznie w formacie PDF.
Uwaga: w tej części istnieje limit liczby dozwolonych stron: część B po wypełnieniu nie
powinna przekraczać 70 stron.
W związku z tym wszystkie tabele powinny mieścić się w tym limicie. Minimalny dozwolony
rozmiar czcionki wynosi 11 punktów. Format strony to A4, a wszystkie marginesy (górny,
dolny, lewy i prawy) powinny wynosić co najmniej 15 mm (nie licząc stopki lub nagłówka).
Jeżeli przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków podejmuje się próbę
wprowadzenia wniosku dłuższego niż określony limit, otrzymuje się wówczas automatyczne
ostrzeżenie i instrukcje , by skrócić i ponownie wprowadzić wniosek.
Strony wykraczające poza limit zostaną oznaczone znakiem wodnym i nie zostaną
uwzględnione przy ocenie wniosku.
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Po sfinalizowaniu wniosku zgodnie z poniższymi instrukcjami i na podstawie wzoru
zawartego w załączniku II należy przekształcić go w format PDF i wprowadzić do
elektronicznego systemu składania wniosków jako „Część B”:
Przykładowy zrzut ekranu. Widok systemu składania wniosków może się różnić.

Uwaga: przed upływem ostatecznego terminu można wielokrotnie zastępować wniosek,
który został już wprowadzony. Należy upewnić się, że wersja ostateczna została
wprowadzona w wymaganym terminie.
Część B powinna obejmować następujące sekcje:
Sekcja 1: Prezentacja organizacji inicjującej(-ych)
Należy krótko przedstawić swoją organizację(-e), reprezentowany sektor produktu i jego
członków, nie powtarzając przy tym informacji już podanych w części A formularza wniosku.
Można uwzględnić informacje na temat struktury sektora, liczbę przedsiębiorstw, obrót i dane
dotyczące zatrudnienia.
Informacje na temat reprezentatywności swojej organizacji w państwie członkowskim w
odniesieniu do danego(-ych) sektora(-ów) produktu należy przedstawić w formie załącznika,
korzystając ze wzoru znajdującego się na portalu Funding and Tenders. Wypełniony
załącznik należy wprowadzić oddzielnie pod odpowiednim nagłówkiem (zob. również
rozdział 1.3.7 niniejszego przewodnika).
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Sekcja 2: Produkty/systemy i analiza rynku
Należy wskazać produkty lub systemy, które będą promowane lub o których zamierza się
informować w ramach realizacji tego działania. Jeżeli promowane są produkty
wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia nr 1144/2014, należy wskazać kod(-y)
CN4 produktów. Należy upewnić się, że w odnośnej sekcji części A wskazano te same
produkty/systemy.
Analiza rynku powinna być zorientowana na produkt i na rynek. Skupia się ona na państwie
docelowym lub państwach docelowych i służy za podstawę do określenia celów danego
działania i strategii. Powinna ona obejmować informacje i ocenę wskaźników
makroekonomicznych, koniunkturę rynkową oraz prognozy, w tym źródła danych.
Należy przedstawić niezbędne informacje w celu opisania rynku lub przedstawienia sytuacji
na każdym z rynków, na które ukierunkowany jest program, odpowiadając na pytania takie
jak:
Podaż:


Jakie są dane liczbowe dotyczące produkcji, sprzedaży i wywozu (wielkość i wartość,
udział w rynku) odnoszące się do organizacji składających wniosek oraz ich państwa
członkowskiego w odniesieniu do każdego z rynków docelowych? Czy planowany
wzrost sprzedaży jest kompatybilny z potencjałem w zakresie zwiększenia produkcji?



Jaka jest struktura rynku w państwie docelowym lub państwach docelowych i jaka jest
pozycja organizacji na tym rynku?



Jaka jest pozycja rynkowa podmiotów UE z tego samego sektora produktów (wielkość
i wartość wywozu, udział w rynku itp.)?



Kim są ich główni konkurenci?



Jaka jest ich pozycja w stosunku do konkurentów spoza UE?



Z jakimi wyzwaniami muszą się oni zmierzyć?



Jakie są ich strategie marketingowe?



Jakie są przewagi konkurencyjne producentów z UE?



Jakie są przewagi konkurencyjne organizacji inicjującej?



Należy wyjaśnić główne różnice (cena, jakość itp.), które sprawią, że dany produkt
będzie bardziej konkurencyjny niż inne, dostępne już produkty na rynku docelowym.



Jakie istnieją wyzwania dotyczące aspektów logistycznych?



Należy opisać strukturę i funkcjonowanie kanałów dystrybucji i kanałów detalicznych:
najważniejsze sieci detaliczne, udział w rynku w rozbiciu na kanały dystrybucji,
znaczenie wyspecjalizowanego handlu oraz kanału cateringu/hoteloworestauracyjnego.

4

Więcej informacji na temat kodów CN można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.h
tm
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W przypadku państw trzecich należy podać szczegóły dotyczące warunków
przywozu, takich jak bariery taryfowe lub pozataryfowe (np. środki sanitarne lub
fitosanitarne) i wszelkich innych ograniczeń (np. zakazy, przejściowe lub stałe)
obowiązujących albo przewidywanych w trakcie wdrażania planowanego działania.

Popyt:


Jakie są cechy charakterystyczne, demografia, profile społeczno-zawodowe,
typologia obecnych konsumentów?



Jaka jest konsumpcja na mieszkańca i jakie są tendencje w zakresie konsumpcji w
perspektywie średniookresowej w odniesieniu do kategorii produktu lub konkretnych
produktów planowanego działania?

Jeżeli działanie ma na celu podnoszenie świadomości:


Jaki jest obecny stan wiedzy konsumentów?



Co trzeba poprawić i jakie są wyzwania?



W których segmentach świadomość jest silniejsza/słabsza?

Ponadto należy przedstawić streszczenie dostępnych sprawozdań z badania rynku lub wiedzy
konsumentów w odniesieniu do rynków docelowych. Jeśli to możliwe, należy odnieść się do
publicznie dostępnych sprawozdań, w tym do odesłań do źródeł.
Analiza SWOT:
Należy przedstawić analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) w rozbiciu na
państwa docelowe.
Organizacje wykonują analizę SWOT, aby określić swoje wewnętrzne mocne i słabe strony,
a także swoje zewnętrzne szanse i zagrożenia.
Mocne i słabe strony mają związek z sytuacją organizacji inicjującej(-ych) oraz jej lub ich
proponowanym programem, natomiast szanse i zagrożenia są związane z czynnikami w
otoczeniu rynku docelowego, które mają charakter zewnętrzny względem organizacji
inicjującej(-ych).
Celem takiej analizy jest ułatwienie określenia strategii i działań służących osiągnięciu celów.
Informacje dodatkowe
Jeśli podobne działania są w trakcie realizacji albo zostały niedawno zakończone, należy
wskazać:
a) nazwę, czas trwania i rynki docelowe podobnego działania lub podobnych działań;
b) osiągnięte wyniki, jeśli są znane w chwili składania wniosku;
c) synergie z innymi działaniami oraz wartość dodaną proponowanego programu.
Sekcja 3: Cele działania
Na podstawie poprzedniej sekcji należy wyszczególnić cele działania w postaci SMART,
czyli konkretnych i wymiernych celów.
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Cele powinny być:


skonkretyzowane: cele muszą być dokładnie i jasno określone, aby mogły zostać
zrealizowane;



mierzalne: powinna istnieć możliwość zmierzenia postępów w realizacji celów na
podstawie wcześniej ustalonego zestawu wymiernych wskaźników;



osiągalne: cele muszą być możliwe do osiągnięcia za pomocą przydzielonych
zasobów oraz w okresie trwania zaplanowanego działania;



realne: cele powinny koncentrować się na wynikach, a nie na działaniach;
terminowe: cele muszą mieć wyraźnie określone ramy czasowe, w których mają
zostać osiągnięte.

Wnioskodawcy postępują zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w załączniku III do
niniejszego przewodnika. Powinno to ułatwić im opracowanie celów SMART. Zagwarantuje
to także spójność między oceną ex post działania i celami określonymi na tym etapie.
Należy opisać maksymalnie trzy główne cele działania (tj. wskaźniki oddziaływania, jak
określono w akcie wykonawczym i w sekcji 7 niniejszego rozdziału).
Działanie uzasadnia poziom inwestycji w oparciu o zwrot gospodarczy lub korzyści
informacyjne; poziom zwrotu i korzyści powinien być realistyczny.
o Zwrot gospodarczy powinno się zazwyczaj szacować na szczeblu organizacji
inicjującej lub na szczeblu krajowym. W przypadku działań mających na celu
osiągnięcie korzyści gospodarczych, np. działań zmierzających do zwiększenia
udziału produktów unijnych w rynku, należy oszacować zwrot w bezwzględnych
wartościach pieniężnych, tj. wartość w EUR. Podobnie do metody oceny po
zakończeniu realizacji działania wymierny cel powinien zmierzać do wykluczenia
wpływów zewnętrznych, tak aby określić skutki, które można bezpośrednio przypisać
danemu działaniu. To oszacowanie powinno wykraczać poza zwykłe porównanie
danych liczbowych z okresu przed kampanią i po niej. Powinno na przykład zostać
skorygowane o istniejące tendencje rynkowe, które wystąpiłyby również w przypadku
gdyby działanie nie zostało zrealizowane. Więcej informacji na temat metod, które
mogłyby zostać wykorzystane do obliczenia tych danych liczbowych, znajduje się w
załączniku III do niniejszego przewodnika.
o Działania mające na celu osiągnięcie korzyści informacyjnych, na przykład działania
zmierzające do podniesienia świadomości, powinny określić ilościowo odnośny
przewidywany wpływ na liczbę osób, które zdobyły nową wiedzę/zmieniły zdanie.
Liczba osób, do których skutecznie dotarto, stanowi wskaźnik oddziaływania w
zakresie poprawy świadomości. W załączniku III do niniejszego przewodnika
przedstawiono więcej informacji na temat wymogów metodycznych.
UWAGA: W przypadku, gdy działanie jest ukierunkowane na więcej niż jedno państwo
docelowe, spodziewane rezultaty powinny zostać zdezagregowane ze względu na
rynki/państwa docelowe.
Definiując cele działania, należy również wziąć pod uwagę następujące elementy:


W jaki sposób cele działania odnoszą się do celów systemu promocji wymienionych
w art. 2 i 3 rozporządzenia nr 1144/2014? Czy cele są zgodne z priorytetami
określonymi w rocznym programie prac?
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Czy cele działania są zgodne z przedstawioną analizą rynku?



W jaki sposób cele związane są z głównym przesłaniem Unii opisanym w poniższej
sekcji?



We wnioskach należy wskazać wartość odniesienia do oszacowania wpływu
działania w porównaniu ze scenariuszem, w którym działanie nie zostałoby
wdrożone.



Jeśli podobne działania zostały niedawno zakończone, w jaki sposób cele wniosku
odnoszą się do wyników poprzednich działań?

Sekcja 4: Strategia działania
Na podstawie analizy rynku przedstawionej w sekcji 2 należy opisać sposób, w jaki
wnioskodawca zamierza osiągnąć cele działania. Należy odnieść się do poniższych pytań, aby
uzasadnić wybór swojej strategii w odniesieniu do planowanych celów działania:


Należy wymienić i opisać grupę docelową lub grupy docelowe działania w sposób
ilościowy i jakościowy. W jaki sposób strategia będzie dostosowana do każdej z nich
i w jaki sposób różne działania i wykorzystywane kanały działania umożliwią
dotarcie do nich? Należy dokonać rozróżnienia na działalność handlową (B2B, czyli
między przedsiębiorcami) i konsumpcyjną (B2C, czyli .między przedsiębiorcami i
konsumentami).



Należy opisać i uzasadnić planowany zestaw komunikatów. W jaki sposób dokonuje
się wyboru działań w odniesieniu do celów i grup docelowych?



W przypadku działań ukierunkowanych na więcej niż jedno państwo, w jaki sposób
strategia zostanie dostosowana do różnych rynków docelowych?



W przypadku działań, które mają na celu uzyskanie zwrotu gospodarczego: skąd
będzie pochodził wzrost – z ogólnego wzrostu konsumpcji, czy z wyparcia innych,
podobnych produktów?



W przypadku gdy działanie będzie promować jakiś system lub informować o nim,
czy system ten będzie zilustrowany jakimś produktem? Jak?



Należy podkreślić aspekty twórcze. Jakie najważniejsze przesłania zostaną
wykorzystane? Należy opisać planowaną treść, format i źródło przesłań.



Czy działanie ma na celu uzupełnienie innych działań publicznych lub prywatnych
realizowanych przez organizację(-e) inicjującą(-e) lub inne zainteresowane strony na
rynkach docelowych? W jaki sposób zostaną zapewnione synergie z takimi
działaniami?

Wnioskodawcy przedstawiają główne przesłanie. Mogą ponadto zaproponować co najmniej
jedno przesłanie dodatkowe. Główne przesłanie jest przesłaniem unijnym.
Przesłanie unijne powinno zawierać odniesienie do ogólnie rozumianej Europy, do UE, do
WPR, prawodawstwa UE, unijnych produktów lub unijnych norm produkcji.
Wnioskodawcy precyzyjnie opisują we wniosku sposób promocji i popularyzacji jednego lub
kilku określonych elementów związanych z unijnymi metodami produkcji rolnej i unijnymi
produktami, takich jak bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność,
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oznakowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt, poszanowanie środowiska
i zrównoważonego charakteru oraz cechy unijnych produktów rolnych i spożywczych,
zwłaszcza w zakresie ich jakości, smaku, różnorodności lub tradycji.

Konkretne przesłania (fakultatywnie)
1. Czy przesłania będą wskazywać pochodzenie produktów i w jaki sposób (zob. zasady
dotyczące wskazywania pochodzenia określone w art. 2–4 rozporządzenia 2015/1831, jak
również w art. 18a umowy o udzielenie dotacji)?
2. Czy zamierza się wyeksponować znaki handlowe (należy odnieść się do warunków, na
jakich znaki handlowe mogą być promowane, wymienionych w rozporządzeniu
2015/1831 (art. 6, 7 i 8), jak również w art. 18a umowy o udzielenie dotacji)? Ile znaków
handlowych zostanie wskazanych i jakie to będą znaki?
-

Zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia 2015/1831 należy uzasadnić, dlaczego
wskazanie znaków handlowych jest niezbędne do osiągnięcia celów i w jakim
stopniu nie będzie to osłabiać głównego przesłania unijnego.

-

W przypadku gdy wyeksponowanych jest mniej niż 5 znaków handlowych, należy
przedstawić uzasadnienie, które spełnia następujące wymogi:
a) istnieje mniej znaków handlowych w państwie członkowskim
pochodzenia organizacji inicjującej w odniesieniu do produktu lub
systemu objętego działaniem;
b) z należycie uzasadnionych powodów nie jest możliwe zgromadzenie
większej liczby partnerów organizujących działanie obejmujące wiele
produktów lub wiele państw, które umożliwiałoby eksponowanie
większej liczby znaków handlowych. W takim przypadku
wnioskodawcy są zobowiązani do przedstawienia odpowiedniego
uzasadnienia i istotnych informacji zawierających wykaz innych
organizacji, z którymi się skontaktowano i do których wnioskodawcy
skierowali wniosek w celu ustanowienia działania obejmującego wiele
produktów lub wiele państw, oraz określających powody, dla których
takie działanie nie zostało zaproponowane.

We wnioskach odnoszących się do rynku wewnętrznego i obejmujących przesłanie, które
dotyczy właściwych praktyk żywieniowych i odpowiedzialnego spożywania alkoholu należy
wykazać, że są zgodne z odnośnymi krajowymi przepisami lub wytycznymi w dziedzinie
zdrowia publicznego w państwie członkowskim, w którym program zostanie wdrożony, oraz
zawrzeć odniesienia lub dokumentację dotyczącą tej zgodności (zob. również sekcja 1.3.7).
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Sekcja 5: Unijny wymiar działania
Każdy program musi posiadać wymiar unijny, zarówno pod względem treści jego przesłań,
jak i wpływu. Ponadto każdy program musi być zaplanowany na dużą skalę5, szczególnie
jeżeli chodzi o jego transgraniczne znaczenie.
W celu szczegółowego wyjaśnienia wymogów dotyczących wymiaru unijnego należy odnieść
się do załącznika VII do niniejszego przewodnika oraz do dokumentu zawierającego często
zadawane pytania, dostępnego pod adresem:
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html
W sekcji tej należy opisać potencjalne korzyści na szczeblu UE wynikające z działania, które
uzasadniają jego współfinansowanie przez UE. W jaki sposób oraz w jakim zakresie inni
producenci unijni skorzystają z działania?
Jaki jest unijny wymiar działania pod względem:


rozpowszechniania informacji na temat europejskich norm produkcji, jakości,
identyfikowalności i bezpieczeństwa stosowanych do europejskich produktów,
europejskich praktyk żywieniowych i kultury;



zwiększenia znajomości produktów europejskich wśród opinii publicznej oraz w
sektorach handlowych;



zapewnienia synergii między organizacjami w więcej niż jednym państwie
członkowskim;



pokrycia rozumianego jako potencjalny wpływ na grupy i rynki docelowe objęte
działaniem; UWAGA: wniosek, który ma zostać wdrożony tylko w jednym regionie
państwa członkowskiego nie będzie miał znaczącego pokrycia;



promowania wizerunku produktów europejskich na rynkach międzynarodowych;



zrównoważonego charakteru środków pod względem kwestii ekonomicznych,
społecznych i środowiskowych.

Wnioskodawcy analizują wymiar unijny poszczególnych wniosków, a nie jedynie kopiują
podstawę prawną lub treść zaproszenia do składania wniosków. Nie oczekuje się, że wnioski
obejmą wszystkie aspekty i szczególne cechy metod rolnictwa oraz charakterystykę
europejskich produktów rolnych i spożywczych. Można skupić się na jednej z takich cech lub
na kilku cechach.
Sekcja 6: Opis działań i analiza sytuacji budżetowej
Opis powinien obejmować zarówno zwięzły opis działań, jak i szczegółową analizę
odnośnego budżetu.
Szacowane koszty należy podać na poziomie rezultatów.
Planowane działania należy pogrupować w pakiety robocze. Pakiet roboczy grupuje
wszystkie działania i powiązane rezultaty objęte jedną główną linią budżetu szczegółowego,
taką jak koordynacja projektu, wydarzenia, ocena itd.
5

Należy to rozumieć jako liczbę zaangażowanych państw członkowskich.
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Wnioskodawcy powinni wprowadzić dwa obowiązkowe pakiety robocze: koordynację
projektu i ocenę.
Wnioskodawcy muszą opisać działania podejmowane w celu zarządzania projektem i
zapewnienia, aby projekt był realizowany w sposób zaplanowany w ramach działania
„koordynacja projektu”.
Rezultat to fizyczny wynik działania, np. seminarium, akcja w punkcie sprzedaży itp. Przy
podejmowaniu decyzji o poziomie szczegółowości w działaniach i prezentacji budżetu należy
odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące konkretnego działania: kto, co, kiedy, gdzie,
dlaczego?
W przypadku każdego działania istotne jest wyjaśnienie dlaczego to działanie jest planowane
(zgodnie z celami), określenie grup docelowych i ich rozmiarów, okresu realizacji, miejsca
organizacji działania i całkowitych rocznych kosztów.
Przykłady:
-

W przypadku seminariów: należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące
miejsca, harmonogramu, uczestników, oczekiwanych rezultatów itd.

-

W odniesieniu do kampanii medialnych prezentacja powinna zawierać szczegółowe
informacje na temat całkowitego budżetu zainwestowanego w produkcję i dystrybucję
reklam (tj. zakup mediów, w tym roczne obniżki), jak również harmonogram
kampanii. Nie jest konieczne podawanie szczegółów dotyczących nazw publikacji i
stacji telewizyjnych. Należy jednak podać takie informacje jak pokrycie, zasięg,
częstotliwość czy wskaźnik oddziaływania mediów – tzw. Gross Rating Points (GRP),
dotyczące grup docelowych, do których udało się dotrzeć, jako wskazanie zakresu
kampanii.

Wnioskodawcy powinni również wskazać, kto będzie realizować poszczególne działania –
organy wdrażające, podwykonawcy bez marży zysku, inni podwykonawcy czy organizacja
inicjująca (w przypadku kilku organizacji inicjujących – która będzie realizować
poszczególne działania).
Analiza budżetu jest dostatecznie szczegółowa: należy zastosować koszty jednostkowe dla
każdego rezultatu.
Wzór opisu działań oraz uzasadnienie budżetu należy zastosować w odniesieniu do
wszystkich pakietów roboczych, których wdrożenie jest planowane.
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Przykłady:
1. Koordynacja projektu

Pakiet roboczy

Należy szczegółowo opisać realizowane działania w zakresie
koordynacji projektu

Opis działań
Harmonogram

ROK 1

ROK 2

ROK 3

1 sprawozdanie
roczne

1 sprawozdanie roczne

1 sprawozdanie roczne

3 spotkania
konsorcjum

3 spotkania
konsorcjum

10 spotkań z
podwykonawcami

10 spotkań z
podwykonawcami

100 osobodni
koordynatora projektu
po 300 EUR/dzień

100 osobodni
koordynatora projektu
po 300 EUR/dzień

3 spotkania
konsorcjum

Rezultaty

10 spotkań z
podwykonawcami
100 osobodni
koordynatora
projektu po 300
EUR/dzień

Analiza budżetowa

Całkowita
kwota
pakiet roboczy

za

Odpowiada kwocie z budżetu szczegółowego
Organizacja inicjująca X

Wykonanie

2. Public relations

Pakiet roboczy
Grupy docelowe

Należy określić grupy docelowe działań w zakresie PR

Działanie

Należy wprowadzić nazwę działania lub poddziałania

Opis działania (działań)
Harmonogram

Rezultaty

Analiza budżetowa

Należy szczegółowo opisać realizowane działania w zakresie public
relations
ROK 1

ROK 2

ROK 3

1 konferencja
prasowa, 1 zestaw
prasowy, 2
komunikaty prasowe,
1 sprawozdanie
składające się z
wycinków
prasowych (w 12.
miesiącu)

2 komunikaty
prasowe, 2
sprawozdania
składające się z
wycinków prasowych
(w 18. i 24. miesiącu)

2 komunikaty
prasowe, 2
sprawozdania
składające się z
wycinków prasowych
(w 30. i 36. miesiącu)

Konferencja prasowa dla 30 dziennikarzy: 5 000 EUR
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Opracowanie i rozpowszechnienie 2 komunikatów prasowych, działania
następcze z udziałem mediów: 1 000 EUR
Stała praca dziennikarska: 50 osobodni, xxx EUR/osobodzień
…
Kwota
częściowa
działanie

za

Powinna odpowiadać częściowej kwocie z budżetu szczegółowego
lub

Całkowita
kwota
pakiet roboczy
Wykonanie

za

Powinna odpowiadać całkowitej kwocie z budżetu szczegółowego
Organ wdrażający X lub organizacja inicjująca Y

6. Wydarzenia

Pakiet roboczy
Grupy docelowe
Działanie
Opis działania
Harmonogram

Rezultaty

Należy określić grupy docelowe wydarzeń
Należy wprowadzić nazwę działania lub poddziałania
Należy szczegółowo opisać organizowaną wizytę studyjną
ROK 1

ROK 2

ROK 3

1 sprawozdanie z
wizyty studyjnej z listą
obecności (w 10.
miesiącu)

1 sprawozdanie z
wizyty studyjnej z
listą obecności (w
20. miesiącu)

1 sprawozdanie z
wizyty studyjnej z
listą obecności (w 28.
miesiącu)

Przeloty i
zakwaterowanie dla 10
dziennikarzy/blogerów
Analiza budżetowa

Kwota częściowa za
działanie

Usługi tłumaczenia
ustnego i pisemnego,
usługi hostess
Organizacja inicjująca
A – 5 osobodni

Przeloty i
zakwaterowanie dla
10
dziennikarzy/blogeró
w
Usługi tłumaczenia
ustnego i pisemnego,
usługi hostess
Organizacja
inicjująca A – 5
osobodni

Przeloty i
zakwaterowanie dla
10
dziennikarzy/blogeró
w
Usługi tłumaczenia
ustnego i pisemnego,
usługi hostess
Organizacja inicjująca
A – 5 osobodni

Powinna odpowiadać częściowej kwocie z budżetu szczegółowego
lub

Całkowita kwota za
pakiet roboczy

Powinna odpowiadać całkowitej kwocie z budżetu szczegółowego
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Organ wdrażający X lub organizacja inicjująca Y

Wykonanie

Uwaga: ogólny budżet działania w podziale na pakiety robocze („budżet szczegółowy”)
należy załączyć do wniosku według dostarczonego wzoru. Więcej informacji na temat
konkretnego wzoru budżetu – zob. rozdział 1.3.7 niniejszego przewodnika.
Jeżeli wniosek jest ukierunkowany na więcej niż jedno państwo docelowe, wówczas
szacowany budżet należy przedstawić w rozbiciu na państwa docelowe:
Podsumowanie budżetu z podziałem na państwa docelowe
Państwo docelowe: A

Ogółem (EUR)

Państwo docelowe: B

Ogółem (EUR)

Sekcja 7: Pomiar wyników
W tej sekcji należy opisać szczegółowo metodę pomiaru stopnia osiągnięcia celów danego
działania. Należy określić, kiedy będą przeprowadzane poszczególne oceny (na przykład: na
koniec każdego roku realizacji działania; po zakończeniu realizacji działania). Należy
przedstawić szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki zostanie skonstruowana
wartość odniesienia.
W załączniku III do niniejszego przewodnika przedstawiono przykłady metodyk, które mogą
być stosowane do pomiaru zwrotu gospodarczego, a także wzrostu świadomości globalnej,
korzyści informacyjnych. Do ich pomiaru można również wykorzystać inne metodyki.
Celem proponowanych metodyk jest jednak ustanowienie minimalnej jakości ocen oraz
dostosowanie ocen i określania celów w odniesieniu do różnych środków.
Należy określić wykaz wskaźników produktów, wskaźników wyników i wskaźników
oddziaływania: zachęca się do stosowania wskaźników określonych w art. 22 rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831 i w załączniku I do tego rozporządzenia. Można
również zastosować podobne wskaźniki, jeżeli są one bardziej stosowne i odpowiednio
uzasadnione.


Wskaźniki wyników powinny być powiązane z planowanymi pakietami
roboczymi i rezultatami.



Wskaźniki oddziaływania powinny być ściśle związane z celami działania.

Każdy wniosek dotyczący programu powinien zawierać co najmniej wskaźnik oddziaływania
wyrażony w EUR, który pokazuje zmianę poziomu sprzedaży lub wywozu promowanych
produktów lub – w stosownych przypadkach – zmianę poziomu świadomości konsumentów
lub uznania unijnych systemów jakości.
Ocena wyników realizacji działania nie powinna skupiać się wyłącznie na jego dobrym
wykonaniu. Działanie, które zostało zrealizowane zgodnie z planem, może mimo to
wykazywać niewielkie oddziaływanie. Na przykład fakt, że odwiedzającym rozdano podczas
degustacji w punkcie sprzedaży 10 000 broszur potwierdza, że działanie zostało zrealizowane
zgodnie z wnioskiem. Nie jest to jednak dowód na osiągnięcie celów danego działania, które
będą związane ze zmianami w świadomości lub wzrostem sprzedaży. Liczba rozdanych
broszur stanowi wskaźnik produktu.
Stosunek między wskaźnikami produktu, wyników i oddziaływania można przedstawić
następująco:
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Należy podsumować wskaźniki produktu, wyników i oddziaływania, jak przedstawiono w
przykładzie w tabeli poniżej:
Rodzaj wskaźnika

Wskaźnik

Liczba

Produkt

Liczba spotów telewizyjnych wyemitowanych
do końca 2. roku wdrażania planowanych
działań

50

Rezultat

Liczba kontaktów z przekazem
wygenerowanych przez spoty telewizyjne do
grudnia 2019 r.

20 000 000

Oddziaływanie

Zmiana świadomości – liczba osób, do
których faktycznie udało się dotrzeć lub które
zmieniły zdanie

2 000 000

Sekcja 8: Organizacja działania i struktura zarządzania
8.1 Zdolność operacyjna i finansowa
Wnioskodawcy muszą wykazać, że posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe konieczne
do realizacji działania.
Jako dowód należy dostarczyć następujące informacje:


profil ogólny (kwalifikacje i doświadczenie) pracowników wnioskodawcy, którzy
ponoszą główną odpowiedzialność za zarządzanie proponowanym działaniem i jego
realizację, w tym planowaną rolę, którą mają pełnić podczas realizacji; CV w
formacie Europass (zob. sekcja 8.2 zaproszenia do składania wniosków) są
dostarczane w ramach załącznika „CV”.



sprawozdanie z działalności organizacji inicjującej(-ych) lub opis działań
przeprowadzonych w związku z obszarami działalności, które kwalifikują się do
współfinansowania są uwzględniane w tej sekcji albo dostarczane w ramach
załącznika „Dodatkowe informacje”.
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UWAGA (szczególna dla programów prostych): W przypadkach, gdy wnioskodawcy
proponują realizację niektórych części wniosku, należy udowodnić, że posiadają oni co
najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie realizacji podobnych działań informacyjnych i
promocyjnych.
Należy wskazać, w jaki sposób działanie będzie finansowane. Wnioskodawcy muszą wskazać
6
wynik samodzielnie przeprowadzonej oceny wykonalności finansowej
oraz go
skomentować. W szczególności jeżeli wynik jest „słaby”, należy wyjaśnić, w jaki sposób
zostanie zapewniona płynność (oprócz płatności zaliczkowych), np. za pomocą funduszy
własnych lub kredytu bankowego. Należy również wskazać, czy przewidywane są wkłady
finansowe ze strony członków organizacji.
W stosownych przypadkach należy wskazać źródła i otrzymane kwoty finansowania
unijnego, (lub o które wnioskowano) na to samo działanie lub część działania bądź na
funkcjonowanie (dotacja operacyjna) w ciągu ostatnich dwóch lat budżetowych.
W przypadku zamiaru złożenia kilku wniosków w ramach niniejszego zaproszenia do
składania wniosków, które mogą być realizowane równolegle, należy również przedstawić
informacje na temat tego, w jaki sposób można zapewnić realizację, jeżeli do finansowania
zatwierdzone zostanie więcej wniosków. W szczególności należy odnieść się do:
a) zdolności operacyjnej: w jaki sposób zapewniona zostanie dostateczna zdolność
operacyjna i wystarczający personel, aby osiągnąć cele planowanych działań?
b) zdolności finansowej: należy wyjaśnić, w jaki sposób zapewnione zostanie zarządzanie
finansowe i właściwa płynność, aby spełnić zobowiązania płatnicze wobec organów
wdrażających z tytułu projektów realizowanych równolegle. Należy również wyjaśnić
zidentyfikowane rodzaje ryzyka oraz reakcje na ryzyko i narzędzia zarządzania ryzykiem.
8.2 Zarządzanie projektem, kontrola jakości i zarządzanie ryzykiem
Należy uwzględnić następujące elementy:

6



opisać strukturę zarządzania i rolę personelu zaangażowanego w realizację programu;
jasno określić podział zadań między organami wdrażającymi/oceniającymi a
wnioskodawcami; określić strategię wewnętrznej koordynacji metod/podejścia w
zakresie zarządzania różnych partnerów i organów wdrażających, tak aby zapewnić
skuteczne zarządzanie operacyjne programu;



opisać, w jaki sposób zagwarantowane zostaną terminowa realizacja w ramach
ustalonego budżetu i osiągnięcie celu;



w przypadku kilku wnioskodawców, opisać ich obowiązki w ramach konsorcjum;



opisać procedurę konkursową służącą wyborowi instytucji wdrażającej(-ych), które
zapewnią najlepszy stosunek wartości do ceny, jednocześnie zapobiegając sytuacjom
konfliktu interesów. Takie same informacje należy przedstawić w odniesieniu do
niezależnych organów odpowiedzialnych za ocenę;

Zobacz sekcja 1.3.5
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jakie są mechanizmy kontroli jakości? W przypadku osiągnięcia przez organ
wdrażający wyników gorszych od spodziewanych, w jaki sposób organizacja
inicjująca zapewni, że działanie będzie realizowane zgodnie z przewidywaniami?



opisać zarządzanie ryzykiem, które należy wprowadzić: jakie są zagrożenia związane
z realizacją działania (na przykład w odniesieniu do określonych wątpliwości lub
ograniczeń rynkowych związanych z docelowymi państwami trzecimi)? Należy
dokonać klasyfikacji ryzyka według rodzaju ryzyka, np. finansowego, politycznego,
rynkowego itp. W jaki sposób problem ten zostanie rozwiązany i jakie środki
zmniejszające ryzyko zostaną wprowadzone? Jakie jest potencjalne oddziaływanie i
prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka? Należy dokonać kategoryzacji ryzyka
w zależności od prawdopodobieństwa i oddziaływania (wysokie, średnie, niskie).

Sekcja 9: Dodatkowe informacje
Należy przedstawić harmonogram projektu i wymienić wszelkie dodatkowe informacje,
uznane za istotne.
1.3.7. Załączniki do wniosku
Aby zakończyć składanie wniosku, należy przesłać następujące załączniki:
Tytuł załącznika

Informacje dotyczące
podmiotu prawnego

Informacje na temat
reprezentatywności
Informacje dotyczące
zdolności finansowej
Sprawozdanie z audytu w
odniesieniu do organizacji
inicjujących, które wnioskują o
dotację w wysokości > 750
000 EUR
Tekst identyczny jak w części
B w języku angielskim
Budżet szczegółowy

7

Wzór7

Wymóg w odniesieniu do języka
Można złożyć w dowolnym języku urzędowym
UE

Nie

Najlepiej wraz z tłumaczeniem na język angielski
lub przynajmniej ze streszczeniem przedłożonych
dokumentów w języku angielskim

Tak

Można złożyć w dowolnym języku urzędowym
UE, najlepiej wraz z tłumaczeniem na język
angielski

(Załącznik IV)
Częściowo
(Załącznik V)

Można złożyć w dowolnym języku urzędowym
UE, tłumaczenie nie jest konieczne
Można złożyć w dowolnym języku urzędowym
UE, tłumaczenie nie jest konieczne

Nie

Tak

W języku angielskim

(Załącznik II)
Tak
(Załącznik VI)

Można złożyć w dowolnym języku urzędowym
UE, tłumaczenie nie jest konieczne

Wzory są załączone do niniejszego przewodnika.
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CV

Nie

Dodatkowe informacje

Nie

Można złożyć w dowolnym języku urzędowym
UE Najlepiej w języku angielskim i w formacie
Europass
Można złożyć w dowolnym języku urzędowym
UE, tłumaczenie nie jest konieczne

Wzory do części B i różne załączniki są dostępne za pośrednictwem elektronicznego
systemu składania wniosków.
Po wypełnieniu niezbędnych informacji w części A elektronicznego formularza
zgłoszeniowego można pobrać plik zip zawierający wszystkie wzory.
Załączniki V (zdolność finansowa) i VI (tabela budżetowa) są dostarczane w formacie, który
umożliwia wprowadzanie danych. Ze względu na rodzaj formularza (XFA) nie można
załadować tego dokumentu bezpośrednio do systemu informatycznego. Akceptowane będą
wyłącznie nieinteraktywne formularze PDF. Należy wydrukować i zeskanować dokument w
formacie PDF lub wydrukować przy użyciu wirtualnej drukarki.
Bardzo ważne jest, aby załadować wymagany dokument w prawidłowym formacie (w
formacie PDF) pod odpowiednim nagłówkiem. Błędy w tym procesie mogą skutkować
przesłaniem niekompletnego wniosku i mogą stanowić zagrożenie dla całej procedury
składania wniosku.
Dlatego też przed zakończeniem procedury składania wniosku lub wylogowaniem należy
raz jeszcze sprawdzić, czy załączniki są w formacie PDF oraz czy treść dokumentów
zgadza się z określonymi nagłówkami w internetowym narzędziu składania wniosków.
To wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za skuteczne załadowanie prawidłowych
dokumentów.
Uwaga: tylko jeden dokument w formacie PDF może być załadowany dla każdego z
wymaganych załączników.
Dlatego też w przypadku niektórych załączników (takich jak informacje dotyczące
podmiotu prawnego, zdolność finansowa i sprawozdania z audytu) wnioskodawcy muszą
wydrukować różne dokumenty i zeskanować je w taki sposób, aby powstał jeden
dokument.
Dotyczy to również działań z udziałem kilku wnioskodawców. Istotne informacje
powinny być opracowane w odniesieniu do wszystkich wnioskodawców, tak aby każdy
załącznik zawierał jeden dokument.
Informacje dotyczące podmiotu prawnego
W celu oceny kwalifikowalności wnioskodawcy(-ów) wymagane są następujące dokumenty
potwierdzające:


podmiot prywatny: wyciąg z urzędowego rejestru, kopia umowy spółki/statutu lub
wyciąg z rejestru handlowego bądź rejestru stowarzyszeń;



podmiot publiczny: kopia uchwały lub decyzji ustanawiającej spółkę publiczną bądź
inny urzędowy dokument ustanawiający podmiot prawa publicznego;
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podmioty nieposiadające osobowości prawnej: dokumenty stanowiące dowód, iż ich
przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania w ich imieniu zobowiązań prawnych;

Informacje na temat reprezentatywności
W celu dokonania oceny reprezentatywności wnioskodawcy należy wypełnić odpowiedni
wzór i złożyć go pod właściwym nagłówkiem narzędzia składania wniosków. Wzór można
znaleźć w wyżej opisanym pliku zip.
Informacje dotyczące zdolności finansowej – niewymagane w przypadku podmiotów
publicznych
Dokumenty potwierdzające, które należy załączyć do wniosku online w celu umożliwienia
oceny wykonalności finansowej, obejmują:


roczne sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) za ostatni
rok budżetowy, który został zamknięty (w przypadku nowo założonych podmiotów
sprawozdanie finansowe należy zastąpić biznesplanem);



wypełniony formularz zdolności finansowej podsumowujący dane niezbędne do
oceny wykonalności finansowej. Plik w formacie PDF można znaleźć we wskazanym
powyżej pliku zip.
o Data początkowa i końcowa dla celów rachunkowości: pierwszy i ostatni
dzień roku kalendarzowego, przy czym w niektórych przypadkach/państwach
rok obrachunkowy nie odpowiada kalendarzowemu: jeżeli tak jest, należy to
zaznaczyć.
o Okres obrachunkowy wynosi zazwyczaj 12 miesięcy.
o Data założenia oznacza datę rejestracji organizacji inicjującej.

Sprawozdanie z audytu
Ponadto zatwierdzony audytor zewnętrzny musi przedstawić koordynatorowi lub innym
wnioskodawcom ubiegającym się o przyznanie wkładu UE wyższego lub równego 750 000
EUR (próg na wnioskodawcę) sprawozdanie z audytu potwierdzające sprawozdanie
finansowe za ostatni dostępny rok budżetowy. Tego przepisu nie stosuje się do podmiotów
publicznych.
Tekst identyczny jak w części B w języku angielskim
Dla ułatwienia przeglądu wniosków przez niezależnych ekspertów, którzy wnoszą wkład
techniczny do oceny, wnioskowi powinno najlepiej towarzyszyć tłumaczenie części
technicznej wniosku (część B) na język angielski, jeżeli wniosek jest napisany w innym
języku urzędowym UE.

30 of 62

Call ID: AGRI-SIMPLE-2019

Budżet szczegółowy
Zgodnie z opisem w części B sekcja 6 tabelę z budżetem w podziale na działania należy
załadować osobno. Wzór w formacie PDF można znaleźć w wyżej opisanym pliku zip.
Łączne koszty działań powinny odpowiadać opisowi i kwotom przedstawionym w sekcji 6.
Istnieją cztery kategorie kosztów:
A. koszty bezpośrednie związane z personelem;
B. koszty bezpośrednie za podwykonawstwo;
C. inne koszty bezpośrednie;
D. koszty pośrednie.
Koszty bezpośrednie wiążą się z realizacją działania, koszty pośrednie zaś nie mają takiego
powiązania. Koszty bezpośrednie należy zatem podzielić zgodnie z opisem pakietów
roboczych.
Przy wypełnianiu tabeli należy uwzględnić następujące elementy:


Koszty w nagłówku „1. Koordynacja projektu” obejmują czas, jaki personel (i osoby
powiązane) poświęca na pracę na rzecz beneficjenta odpowiedzialnego za
koordynację z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, współpracę
między partnerami oraz z organami wdrażającymi i innymi podwykonawcami.
Zadania podstawowe nie mogą być zlecone w ramach podwykonawstwa ani
powierzone innemu współbeneficjentowi (zob. pkt 1.3.3). Ten pakiet roboczy
obejmuje jedynie koszty organizacji inicjującej(-ych), a nie podwykonawców,
których koszty powinny zostać uwzględnione w kosztach poszczególnych działań.



Inne koszty koordynacji projektu obejmują głównie koszty podróży. Inne
bezpośrednie koszty usług, takie jak VAT niepodlegający odliczeniu, audyt,
gwarancja bankowa, amortyzacja itp. należy zawrzeć pod ostatnim nagłówkiem „Inne
kwalifikowalne koszty organizacji inicjującej”.



Koszty w zakresie „2. Public relations” powinny obejmować wszystkie działania
związane ze stałą pracą biura PR i wydarzeniami prasowymi: pracę z osobami
opiniotwórczymi, tworzenie list kontaktów dziennikarzy/blogerów, opracowywanie i
rozpowszechnianie komunikatów prasowych, noty informacyjne, organizację
wywiadów lub wydarzeń, opracowywanie i koszty kryptoreklam, opracowywanie i
przesyłanie newsletterów, gromadzenie i analizę wycinków prasowych itp.



„4. Reklama”:
o Reklamę w internecie należy przedstawić pod tym nagłówkiem, a nie pod
nagłówkiem kosztów „3. Strona internetowa, media społecznościowe”
o Reklama drukowana pod nagłówkiem „4. Reklama” nie obejmuje
kryptoreklam, które należy przedstawić w ramach PR (zob. powyżej);
obejmuje ona wkładki do czasopism lub gazet.
o Koszty związane ze sponsorowaniem programów telewizyjnych należy
umieścić pod nagłówkiem „4. Reklama”.



Reklamę w punktach sprzedaży należy umieścić pod nagłówkiem „7. Promocja w
punktach sprzedaży”
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„7. Promocja w punktach sprzedaży”: w odniesieniu do dni degustacji, należy
uzasadnić ilość i koszty próbek produktów na dzień; koszty jednostkowe powinny
odpowiadać kosztom produkcji i transportu, nie zaś cenom detalicznym takich
produktów.



Pod nagłówkiem „8. Inne działania” można wspomnieć o wszelkich działaniach
związanych z wnioskiem, które nie zostały wspomniane w innych punktach.



„9. Ocena wyników”: obejmuje wszystkie koszty związane z zewnętrzną oceną.

Koszty pośrednie oblicza się jako stawkę ryczałtową odpowiadającą 4 % kwalifikowalnych
kosztów personelu i obejmującą koszty, których nie można określić jako szczególne koszty
bezpośrednio związane z realizacją działania.
CV
Ten załącznik zawiera życiorysy osób, które ponoszą główną odpowiedzialność za
koordynację i realizację.
Załącznik zawierający dodatkowe informacje
Ten załącznik można wykorzystać, aby przekazać informacje i dokumenty potwierdzające
dotyczące uznawania krajowych systemów jakości, właściwych praktyk żywieniowych i
odpowiedzialnego spożywania alkoholu (zob. warunki wymienione w sekcji 6.2 zaproszenia
do składania wniosków).
1.4.

ZAKOŃCZENIE SKŁADANIA WNIOSKU
1.4.1. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków jest wskazany w zaproszeniu do składania wniosków
dotyczącym programów prostych.
Elektroniczny system składania wniosków umożliwia zastąpienie/aktualizację wniosku
w dowolnym momencie przed upływem terminu składania wniosków.
Aby przejrzeć złożony wniosek lub wprowadzić do niego zmiany, należy przejść do
strony „My Proposals” (Moje wnioski) w portalu Funding and Tenders. Dopóki
zaproszenie nie zostało zamknięte, nowa wprowadzona wersja zostanie nadpisana na
poprzedniej.
Po upływie ostatecznego terminu składania wniosków wprowadzanie zmian lub uzupełnień
nie jest już możliwe.
Bardzo ważne jest, by nie czekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia terminu.
Znacznie zwiększy to ryzyko wystąpienia w ostatniej chwili problemu blokującego
złożenie przez wniosku.
Podczas składania wniosku elektroniczny system składania wniosków dokona podstawowej
kontroli weryfikacyjnej: kompletności wniosku, wewnętrznej spójności danych,
zainfekowania wirusami, rodzaju plików, ograniczeń wielkości itp.
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Jeżeli złożenie wniosku w terminie określonym w zaproszeniu nie powiedzie się, wniosek
zostanie zignorowany przez system i nie będzie uznawany za złożony.
Nie należy wysyłać wniosku pocztą lub pocztą elektroniczną do Chafea, ponieważ
wyłącznie wnioski złożone za pośrednictwem elektronicznego systemu składania
wniosków będą brane pod uwagę.
1.4.2. Potwierdzenie odbioru
Data i godzina złożenia wniosku zostanie automatycznie zapisana, a potwierdzenie odbioru
zostanie przesłane do koordynatora pocztą elektroniczną.
Nieotrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru, oznacza to, że wniosek
NIE został złożony.
W takim przypadku można skontaktować się z punktem informacyjnym IT.
1.4.3. Sposób składania skargi
W przypadku uznania, że złożenie wniosku nie powiodło się z powodu awarii elektronicznego
systemu składania wniosków, należy natychmiast złożyć skargę za pośrednictwem punktu
informacyjnego IT na portalu Funding and Tenders, wyjaśniając okoliczności i załączając
kopię wniosku. Metodę złożenia skargi w stosunku do innych aspektów wniosku wyjaśniono
w informacjach przekazanych za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany (zob.
sekcja „My area” [Mój obszar] portalu Funding and Tenders).
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2.

OCENA I WYNIKI

Wszystkie wnioski otrzymane przez Chafea za pośrednictwem elektronicznego systemu
składania wniosków przechodzą wielopoziomowy proces oceny w odniesieniu do kilku
kryteriów wskazanych w zaproszeniu (sekcje 6–9): kwalifikowalności, wykluczenia, wyboru i
udzielenia dotacji.
Ocenę wniosków przeprowadza się w sposób ściśle poufny.
Po złożeniu wniosku Chafea nie skontaktuje się z wnioskodawcą, dopóki wniosek nie
zostanie oceniony, chyba że:


Chafea musi skontaktować się z wnioskodawcą w celu wyjaśnienia kwestii takich jak
kwalifikowalność lub zażądania dodatkowych informacji dotyczących wszelkich
innych części wniosku, w granicach odpowiednich przepisów rozporządzenia
finansowego UE i jego zasad stosowania (może poprosić o wyjaśnienia, aby lepiej
zrozumieć elementy złożonego wniosku lub dokumenty potwierdzające; niemniej
wyjaśnienia nie mogą skutkować istotnymi zmianami wniosku);



wnioskodawca wniósł skargę w odniesieniu do procedury składania wniosków (zob.
rozdział 1.4.3).
2.1.

Przegląd procedury oceny

Wszystkie kryteria i obowiązkowe dokumenty potwierdzające określono w zaproszeniu do
składania wniosków dotyczącym programów prostych.
Należy uważnie zapoznać się z tymi kryteriami. Wnioski niespełniające któregokolwiek z
tych kryteriów zostaną wykluczone na określonym etapie procesu oceny.
Co do kryteriów udzielenia dotacji, dodatkowe informacje można znaleźć w załączniku VII
do niniejszego przewodnika.
Jakość wniosków zostanie oceniona pod kątem kryteriów i kryteriów szczegółowych
określonych w przedmiotowym załączniku, przy czym w przypadku każdego z głównych
kryteriów udzielenia dotacji przyjęto również określony próg.
Zachęca się wnioskodawców do zwrócenia uwagi na kryteria szczegółowe udzielenia
dotacji i na odniesienie się do nich w swoim wniosku.
2.2.

Wyniki

Po dokonaniu oceny wszystkie kwalifikujące się wnioski
całkowitej liczby przyznanych punktów. Jedynie wnioski
progów kwalifikują się do współfinansowania. Wniosek
najwyższą liczbę punktów, otrzymają współfinansowanie
środków budżetowych.

zostają uszeregowane według
ocenione powyżej wszystkich
lub wnioski, które otrzymały
w zależności od dostępności

Dla każdego z tematów priorytetowych wymienionych w danym zaproszeniu sporządza się
oddzielną listę rankingową.
Ponadto zostanie sporządzona rezerwowa lista wniosków na wypadek, gdyby w ciągu roku
dostępnych było więcej środków.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik I: Część A – Formularz wniosku z adnotacjami
Załącznik II: Część B – Wzór formularza wniosku
Załącznik III: Wskazówki metodologiczne dotyczące obliczania korzyści ex post
Załącznik IV: Informacje na temat reprezentatywności
Załącznik V: Formularz zdolności finansowej
Załącznik VI: Budżet szczegółowy
Załącznik VII: Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów przyznania finansowania
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Załącznik I: Formularz wniosku – Część A (z
uwagami)

PL
E

Promocja Produktów Rolnych
Zaproszenie:
Temat:

Rodzaj środka:

Numer wniosku:

M

Skrócona nazwa wniosku:

Spis treści

SA

Sekcja

Tytuł

1

Informacje ogólne

2

Dane administracyjne dotyczące organizacji inicjujących

3

Budżet wniosku

4

Informacje dotyczące środka

Środek

Jak wypełnić formularze?

Formularze administracyjne należy wypełnić dla każdego wniosku z wykorzystaniem wzorów dostępnych
w elektronicznym systemie składania wniosków. Niektóre pola danych zostały wypełnione automatycznie
na podstawie danych wprowadzonych na wcześniejszych etapach w programie do składania wniosków.
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1. - Informacje ogólne
Identyfikator zaproszenia

Rodzaj środka

Temat

Skrócona

nazwa

wniosku
Maks. 200 znaków (ze spacjami)

Czas trwania

Czas trwania środka w pełnych: 12-24-36 miesiące/miesięcy

w miesiącach

PL
E

Tytuł wniosku

Dowolne słowa kluczoweWprowadzić jakiekolwiek słowa kluczowe, które opisują Państwa wniosek (maks. 200
znaków ze spacjami)

Streszczenie

M

Krótkie streszczenie (maks. 2 000 znaków ze spacjami, w języku angielskim) w celu wyraźnego wyjaśnienia:
• zgodności z tematem
• celów wniosku związanych głównie ze sprzedażą/wywozem/spożyciem promowanych produktów lub poziomem
świadomości dotyczącej promowanych produktów w grupach docelowych
• w jaki sposób cele będą osiągane (strategia, opis działań, państwa docelowe i grupy docelowe)
• całkowitego budżetu wniosku.

SA

Streszczenie zostanie wykorzystane jako krótki opis wniosku do celów komunikacyjnych.
• Proszę nie podawać żadnych poufnych informacji, szczególnie chronionych informacji handlowych ani danych
osobowych
• Proszę stosować zwykły tekst komputerowy, unikając jakichkolwiek znaków specjalnych.

Pozostała liczba znaków

2 000

Czy niniejszy wniosek (lub wniosek bardzo do niego podobny) złożono w ciągu ostatnich
2 lat w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Promocji
produktów rolnych lub innego programu (innych programów) UE? TAK/NIE
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Deklaracje*
W poniższych deklaracjach termin „koordynator” odnosi się do głównego partnera projektów
przedłożonych przez kilka organizacji inicjujących. W przypadku wniosków przedłożonych przez
jedną organizację inicjującą takie same deklaracje są składane przez organizację składającą
wniosek.

PL
E

Koordynator jest jedyną osobą odpowiedzialną za poprawność informacji dotyczących jego
własnej organizacji. Każda organizacja inicjująca pozostaje odpowiedzialna za poprawność
informacji jej dotyczących, jak określono poniżej. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony do
finansowania UE, koordynator i każda wybrana organizacja inicjująca będą musieli przedstawić
indywidualną deklarację w tej sprawie.
1) Koordynator deklaruje, że uzyskał wyraźną zgodę wszystkich organizacji inicjujących co do
ich udziału oraz co do treści niniejszego wniosku.

□

2) Informacje zawarte w niniejszym wniosku są poprawne i kompletne.

□

3) Koordynator potwierdza, że w odniesieniu do swojej organizacji samodzielnie przeprowadził
ewaluację zdolności finansowej oraz otrzymał informacje od każdej organizacji inicjującej, że
przeprowadziły one taką samą ewaluację na stronie
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
chyba że koordynator lub jakakolwiek inna organizacja inicjująca jest wyłączony(-a) z ewaluacji
ze względu na fakt, iż jest podmiotem prawa publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4
dyrektywy 2014/24/UE.

□

4) Koordynator niniejszym deklaruje, że jego podmiot i każda organizacja inicjująca
potwierdził(-a):

□

- że w pełni przestrzega kryteriów wykluczenia i kryteriów kwalifikowalności określonych w
danym zaproszeniu do składania wniosków;

□

- że dysponuje niezbędnymi zasobami technicznymi i finansowymi do skutecznej realizacji
środka; oraz

□

- że nie otrzymuje finansowania unijnego w odniesieniu do jakichkolwiek działań
informacyjnych i promocyjnych opisanych w niniejszym wniosku;

□

- że są one reprezentatywne dla sektora lub produktu, którego dotyczy wniosek spełniający
warunki określone w art. 1 ust. 1 lub art. 1 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
2015/1829;

□

- że nie otrzymuje i nie będzie otrzymywać żadnych wkładów finansowych ze strony osób
trzecich specjalnie przeznaczonych na rzecz pokrycia kosztów, które są kwalifikowalne w
ramach środka (z wyjątkiem wkładów finansowych przekazanych na rzecz organizacji będącej
beneficjentem przez jej członków).

□

5) Koordynator potwierdza, że wniosek dotyczy jedynie kwalifikujących się produktów
i systemów wymienionych w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.

□

6) Koordynator potwierdza, że wniosek jest zgodny z prawem Unii dotyczącym odnośnych
produktów i ich wprowadzania do obrotu oraz z określonymi warunkami, w przypadku gdy
program jest skierowany na rynek wewnętrzny, jak opisano w art. 3 ust. 1 rozporządzenia

□

SA

M

- że otrzymuje dotację na działalność z dowolnego programu UE i nie wystąpi o zwrot kosztów
pośrednich w odniesieniu do tego środka na ten konkretny rok objęty dotacją na działalność;
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delegowanego Komisji (UE) 2015/1829.
□

8) Koordynator potwierdza, że w przypadku gdy organizacje inicjujące występują z wnioskiem
o zrealizowanie części wniosku, posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie
realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. Potwierdza on również, że koszty związane z
takimi działaniami nie będą przekraczać zwykłych stawek rynkowych.

□

9) Koordynator potwierdza, że przepisy dotyczące wskazania pochodzenia i znaków
handlowych, o których mowa w rozdziale II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/1831, będą przestrzegane.

□

10) Koordynator potwierdza, że jeśli przesłanie środka dotyczy informacji o wpływie na
zdrowie, przesłanie to musi być zatwierdzone przez właściwy organ krajowy ds. zdrowia
publicznego w państwie docelowym lub być zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (WE)
nr 1924/2006, jeżeli jest ono wdrażane na rynku wewnętrznym.

□

PL
E

7) Koordynator potwierdza, że działania zostaną wdrożone przez organy wdrażające, o których
mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, które zostaną wybrane przy zapewnieniu
najlepszego stosunku wartości do ceny i braku konfliktu interesów (zob. art. 2 rozporządzenia
delegowanego Rady (UE) 2015/1829 oraz lit. e) sekcji 11.1 zaproszenia), a także, że zostaną
one wybrane nie później niż przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji (zob. art. 10
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831). Wnioskodawca potwierdza, że
procedura wyboru została należycie opisana we wniosku.

* Zgodnie z art. 131 rozporządzenia finansowego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dziennik Urzędowy L 298 z 26.10.2012, s. 1) i art. 145 zasad jego stosowania (Dziennik
Urzędowy L 362 z 31.12.2012, s. 1) oraz przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie do działań informacyjnych i promocyjnych
(rozporządzenie delegowane Komisji 2015/1829), w odniesieniu do organizacji inicjujących, które złożyły niezgodne z prawdą
deklaracje, mogą zostać zastosowane kary administracyjne i finansowe zgodnie z określonymi warunkami.

Ochrona danych osobowych

SA

M

Ocena Państwa wniosku o udzielenie dotacji wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem (np. rejestracją)
Państwa danych osobowych (np. nazwiska, adresu, CV). Działania te będą przeprowadzane zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. O ile nie
zaznaczono inaczej, odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym formularzu oraz wymagane dane
osobowe są konieczne do celów oceny Państwa wniosku o udzielenie dotacji zgodnie ze specyfikacją
zawartą w zaproszeniu do składania wniosków i będą one przetwarzane wyłącznie w tym celu. Szczegóły
dotyczące celów i sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również informacje o tym, jak
korzystać z przysługujących Państwu praw, są dostępne w oświadczeniu o ochronie prywatności.
Wnioskodawcy mogą w dowolnym momencie wnieść skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych
osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Państwa dane osobowe mogą być rejestrowane w systemie wczesnego wykrywania i wykluczenia Komisji
Europejskiej (EDES), nowego systemu ustanowionego przez Komisję w celu wzmocnienia ochrony
interesów finansowych Unii i zapewnienia sprawnego zarządzania finansowego, zgodnie z przepisami art.
105a i 108 zmienionego rozporządzenia finansowego [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE, EURATOM) 2015/1929 z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr
966/2012] oraz art. 143–144 odpowiednich zasad stosowania [rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2015/2462 z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1268/2012];
aby uzyskać więcej informacji, zob. oświadczenie o ochronie prywatności bazy danych EDES.
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2 - Dane administracyjne dotyczące organizacji inicjującej(-ych)
PIC

Nazwa prawna

Nazwa skrócona:
Adres organizacji:
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy

PL
E

Państwo
Strona internetowa

Rodzaj Państwa organizacji zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014: wybór obowiązkowy

organizacja branżowa lub międzybranżowa mająca siedzibę w
jednym z państw członkowskich

organizacja producentów lub zrzeszenie organizacji producentów

organ sektora rolno-spożywczego

Departamenty odpowiedzialne za przeprowadzenie proponowanych działań
Departament 1

Nazwa departamentu

M

Adres taki sam jak adres organizacji inicjującej
Ulica

Proszę podać ulicę i numer

Miejscowość

SA

Kod pocztowy
Państwo
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Osoba odpowiedzialna za wniosek
Nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby, z którą należy się kontaktować, są podane w formularzu administracyjnym wyłącznie w
trybie do odczytu; jedynie dodatkowe informacje szczegółowe można tu edytować. W celu nadania praw dostępu i podania
podstawowych danych kontaktowych osoby, z którą należy się kontaktować, proszę przejść do etapu 4 w programie do składania
wniosków i zapisać zmiany.

Tytuł

Płeć

Imię

O Mężczyzna

O

Kobieta

Nazwisko

E-mail
Stanowisko w
organizacji

PL
E

Departament

Adres taki sam jak adres organizacji inicjującej
Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Państwo
Strona
internetowa

Telefon 2

Faks

M

Telefon

SA

Inne osoby, z którymi należy się kontaktować
Imię

Nazwisko

E-mail

Telefon
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Wszystkie koszty należy podać w EUR.

Nr

Uczestnik

1

(B)
(A)
(C) Inne
(D) Koszty
Bezpośrednie
Bezpośredni
koszty
pośrednie (4
koszty
e koszty
bezpośredni
% z A)
Państwo personelu podwykonaw
e
stwa

Koszty
ogółem

Stawka
1
zwrotu (w %)

Maksymalny
wkład UE

(e) = (a)+(b)+(c)
+(d)

(f)

(g) = (e)*(f)

70

0,00

(a)

(b)

(c)

(d) =
0,04 * (a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

M

Ogółem

PL
E

3 - Budżet wniosku

0,00

Dotacja

będąca przedmiotem
2,3
wniosku
(h)

0,00

0,00

Dochód uzyskany w
wyniku środka

(i)

0,00

0,00

1. - Organizacje inicjujące z państw członkowskich objęte pomocą finansową są uprawnione do otrzymania dodatku w wysokości 5 % stawki zwrotu związanego z wybranym tematem.
2. - Jeżeli dana organizacja inicjująca składa wniosek o wkład UE przekraczający 750 000 EUR, musi ona przedłożyć świadectwo audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego.
Świadectwo to musi poświadczać sprawozdanie finansowe za ostatni dostępny rok budżetowy. Wymóg ten nie ma zastosowania do organizacji inicjujących mających status podmiotu prawa
publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE.

SA

3. – Dotacja będąca przedmiotem wniosku nie może przekraczać maksymalnego wkładu UE.

Agri_Prom.pdf - Ver2.0
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4 – Informacje dotyczące środka
Państwo(-a) docelowe

Proszę wybrać jedno lub kilka państw docelowych

Należy starannie wybrać jedno lub więcej państw docelowych kwalifikujących się w ramach wybranego tematu.
Czy środek promuje którykolwiek z poniższych unijnych lub krajowych systemów jakości?

Unijne systemy jakości dla produktów rolnych i środków spożywczych, win lub
napojów spirytusowych
Metoda produkcji ekologicznej

PL
E

Logo produktów rolnych wysokiej jakości określone dla regionów najbardziej
oddalonych Unii
Krajowe systemy jakości

Środek nie promuje żadnego z powyższych systemów
Produkty promowane lub wykorzystywane jako ilustracja
promowanego systemu

Proszę wybrać jedną lub kilka kategorii produktów

SA

M

Więcej informacji na temat różnych kategorii produktów można znaleźć w przewodniku dla wnioskodawców.

Agri_Prom.pdf - Ver2.0
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Część B – wzór
Tytuł działania
1. Prezentacja organizacji inicjującej(-ych)

3. Cele działania

M

4. Strategia działania

PL

E

2. Produkty/systemy i analiza rynku

SA

5. Unijny wymiar działania

6. Opis działań i analiza sytuacji budżetowej

Pakiet roboczy

Proszę podać nazwę pakietu roboczego (odpowiadającą
nagłówkom wykorzystanym w „szczegółowej tabeli
budżetowej”)

Grupa(-y) docelowa(-e)

Proszę zaznaczyć grupy docelowe, na które
ukierunkowane są działania objęte zakresem niniejszego
pakietu roboczego

Działanie

Proszę podać nazwę działania 1

Opis działania

Proszę przedstawić zwięzły opis działania
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Harmonogram

ROK 1

ROK 2

Rezultaty

Proszę wymienić
rezultaty osiągnięte
w poszczególnych
latach (korzystając
ze wskaźników
produktu).
być
z

E

Budżet musi
powiązany
rezultatami
działania.

PL

Proszę
podać
szacunkowe koszty
jednostkowe
na
poziomie
poszczególnych
rezultatów.

Analiza budżetu

ROK 3

W
stosownych
przypadkach: budżet
z
podziałem
na
państwa docelowe
Działanie 1 razem

w EUR

w EUR

w EUR

w EUR

w EUR

lub

Realizacja

za

w EUR

M

Całkowita kwota
pakiet roboczy

Proszę wskazać podmiot odpowiedzialny za realizację
działania: organizacja inicjująca (która?) czy organ
wykonawczy?

SA

W razie konieczności z tej samej tabeli można skorzystać wielokrotnie,
wykorzystując ją do przedstawienia informacji na temat działania i pakietu
roboczego wpisanych do budżetu za pośrednictwem „Szczegółowej tabeli
budżetowej”.
Na zakończenie proszę przedstawić również:
Streszczenie budżetu z podziałem na państwa docelowe

Państwo docelowe: A

Ogółem (EUR)

Państwo docelowe: B

Ogółem (EUR)
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7. Pomiar wyników i wskaźników działania
Opis

Wskaźniki produktu i wyników
Wskaźniki produktu
Pakiet roboczy 1

E

Wskaźniki wyników
Wskaźniki produktu
Pakiet roboczy 2
Wskaźniki wyników
…

Wskaźniki oddziaływania

PL

Proszę podać wskaźniki produktu i wskaźniki wyników dla każdego pakietu roboczego

Opis wskaźników
oddziaływania

Wartość wyjściowa

Wskaźnik oddziaływania
1

Proszę
podać Proszę
podać
wartość
wartość wyjściową
zakończeniu programu

po

Wskaźnik oddziaływania
2

Proszę
podać Proszę
podać
wartość
wartość wyjściową
zakończeniu programu

po

M

Zakończenie programu

Dla każdego wskaźnika oddziaływania proszę podać wartość wyjściową i wartość po
zakończeniu programu

SA

8. Organizacja działania i struktura zarządzania
8.1 Zdolność operacyjna i finansowa

8.2 Zarządzanie projektem, kontrola jakości i zarządzanie ryzykiem

9. Informacje dodatkowe
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Załącznik III: Wskazówki metodologiczne dotyczące obliczania korzyści ex post
Poniższe wskazówki należy uwzględnić w ocenie wyników programu promocyjnego. Jednak
ocena wyników po zakończeniu programu powinna być spójna z celami przyjętymi na początku
programu. Opracowując wniosek dotyczący programu, należy zatem uwzględnić poniższe
wskazówki przy określaniu celów programu. Korzyści można wyrazić w perspektywie okresu
trwania programu. W stosownych przypadkach i w razie konieczności można je również
przedstawić w odniesieniu do okresu wykraczającego poza okres trwania programu.

Skutki gospodarcze
Programy promocyjne zakładają uzyskanie korzyści ekonomicznych. Jednak działania promocyjne są
prowadzone w złożonym środowisku, więc trudno jest określić ich rzeczywiste skutki gospodarcze.
Zwykłe porównanie parametrów gospodarczych przed kampanią i po jej zakończeniu nie uwzględnia
zmiennych zewnętrznych. Aby oddzielić rzeczywisty wpływ kampanii promocyjnej od innych
zmiennych (takich jak tendencje albo kryzysy na rynku), przy obliczaniu korzyści należy stosować
wartość odniesienia. Wartość odniesienia określa sytuację, jaka miałaby miejsce w przypadku braku
programu promocyjnego. Natomiast skutki oblicza się, porównując scenariusz odniesienia z
odnotowanymi danymi. Wynik tej oceny należy przedstawić w euro.
Taką wartość odniesienia można ustalić w różny sposób. Poniżej opisano dwie proste i intuicyjne
metody. Można zastosować również inne metody, ale należy odpowiednio uzasadnić wykorzystanie
konkretnej metodologii do ustalenia scenariusza odniesienia.
1) Wcześniejsza tendencja rynkowa
Jeżeli dany produkt od dłuższego czasu podlega trwałej tendencji rynkowej, można założyć,
że w przyszłości taka tendencja się utrzyma, i przyjąć ją za wartość odniesienia. Wartość
odniesienia Q można tu określić, ekstrapolując tendencję rynkową w okresie między czasem
1 (S1) a czasem 2 (S2) na okres do czasu 3 (Q). Następnie sytuację odnotowaną w czasie 3
(S3) koryguje się o tendencję przez odjęcie Q od S3 w celu ustalenia wpływu programu. Jak
już wspomniano, podstawowym warunkiem, który umożliwia zastosowanie tej metody, jest
trwała tendencja rynkowa. Nie jest to właściwa metoda w przypadku bardzo niestabilnych
rynków.

2) Metoda podwójnej różnicy
Wiele produktów nie wykazuje trwałych tendencji rynkowych. Aby określić wartość odniesienia
w takich przypadkach, można wykorzystać produkt porównywalny. Poniższa ilustracja
przedstawia wartość odniesienia zastosowaną w metodzie podwójnej różnicy. Produkt
porównywalny (należy uzasadnić, dlaczego produkt jest porównywalny) wykazuje określoną
tendencję rynkową (S1 do S2). Wartość odniesienia (Q) można określić, nakładając tę
tendencję rynkową na sytuację promowanego produktu (P1) przed kampanią. Porównując
sytuację produktu po kampanii (P2) z wartością odniesienia, można określić skutki kampanii,
a jednocześnie uwzględnić tendencje rynkowe.
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Warto zauważyć, że dwie opisane tu metody uzupełniają się. Jeżeli dany produkt w
przeszłości podlegał podobnej tendencji jak produkt promowany/badany, można stwierdzić, że
określenie wartości odniesienia za pomocą metody podwójnej różnicy zapewnia
porównywalność i jest właściwe.
Korzyści z programu oznaczają wzrost sprzedaży (w EUR) w czasie trwania programu. Jako że ocenę
przeprowadza się po zakończeniu programu, nie można uwzględnić skutków długoterminowych.
Zaleca się również uwzględnienie zwrotu z inwestycji dla danego programu. Zwrot ten oblicza się jako
stosunek wzrostu sprzedaży/wywozu promowanych produktów w okresie trwania programu (korzyści)
do inwestycji (równej łącznym kosztom programu).

Wpływ na poziom wiedzy
Ostatecznym celem programów informacyjnych jest poszerzenie wiedzy odbiorców. Aby określić, ile
osób uzyskało nowe informacje, można przeprowadzić ankietę w następującej formie.
Jako że kampania informacyjna przeważnie obejmuje wiele zagadnień i przesłań, stopnia
przyswojenia wiedzy nie można mierzyć przy pomocy jednego pytania. Właściwym rozwiązaniem jest
opracowanie serii pytań. Jeżeli dana osoba prawidłowo odpowie na określoną część tych pytań,
można uznać, że posiada znaczną wiedzę na temat przesłania kampanii/zagadnień objętych
kampanią. Poniższa tabela przedstawia przykładowy test, w którym osiągnięcie progu 2/3 wskazuje
na znaczną wiedzę respondenta:
Osoba X

Prawidłowa
odpowiedź

Podana
odpowiedź

Osoba Y

Prawidłowa
odpowiedź

Podana
odpowiedź

Pytanie 1

Tak

Tak

Pytanie 1

Tak

Tak

Pytanie 2

Tak

Tak

Pytanie 2

Tak

Nie

Pytanie 3

Nie

Tak

Pytanie 3

Nie

Nie

Wynik

2/3 = WYNIK POZYTYWNY

Wynik

1/3 = WYNIK NEGATYWNY

Osoba X zdała test, natomiast osoba Y go nie zdała. Wpływ na poziom wiedzy to bezwzględny wzrost
liczby osób, które zdały test po kampanii w porównaniu z sytuacją przed kampanią. Pytania należy
sformułować w sposób, który umożliwi proste obliczanie wyników. Ponadto pytania powinny być
reprezentatywne w odniesieniu do zagadnień i przesłań objętych programem. Próba powinna być
reprezentatywna dla grupy docelowej (lub grup docelowych). Porównanie ankiet przeprowadzonych
przed kampanią i po niej pozwoli określić bezwzględną liczbę osób, które poszerzyły swoją wiedzę.
Można zastosować również inne metody ankietowania. Powinny być one jednak odpowiednio
uzasadnione i umożliwiać osiągnięcie tego samego celu.
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Załącznik IV: Informacje na temat reprezentatywności
Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 (zwanego
dalej „RP”) i art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829 (zwanego dalej „RD”)
organizacja inicjująca musi być reprezentatywna dla promowanego produktu lub sektora. W
poniższej tabeli przedstawiono ogólne informacje na temat sposobu, w jaki można wykazać
reprezentatywność. Artykuły wspomniane w tabeli pochodzą z RD oraz RP.

Rodzaj organizacji

Organizacja
branżowa albo
międzybranżowa, z
siedzibą w państwie
członkowskim lub na
poziomie Unii

Kryteria reprezentatywności
50% w stosunku do liczby producentów lub 50% wielkości lub wartości
produkcji zbywalnej produktu(-ów) lub danego sektora
(art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (i) RD)
Organizacja międzybranżowa uznana przez państwo członkowskie
(art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) RD)
Grupy działające w ramach europejskich systemów jakości: 50% wielkości lub
wartości produkcji zbywalnej produktów o zarejestrowanej nazwie (art. 1 ust. 1
lit. b) RD)

Organizacja
producentów lub
zrzeszenie
organizacji
producentów

Uznane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 154 lub 156
rozporządzenia nr 1308/2013
(art. 1 ust. 1 lit. c) RD)

Organ sektora rolnospożywczego

– którego celem i przedmiotem działalności jest promocja produktów rolnych i
informowanie na ich temat;
– któremu państwo członkowskie powierzyło świadczenie wyraźnie
określonych usług użyteczności publicznej w tej dziedzinie;
– który ma siedzibę prawną w danym państwie członkowskim od co najmniej
dwóch lat przed datą publikacji zaproszenia do składania wniosków;
– którego członkami są przedstawiciele promowanego produktu lub sektora.
(art. 7 ust. 1 lit. d) RP i art. 1 ust. 1 lit. d) RD)

Należy opisać, w jaki sposób organizacja spełnia kryteria dotyczące reprezentatywności w danym
państwie członkowskim lub na poziomie Unii. W związku z tym należy opisać:
 rodzaj i status organizacji, np. konsorcjum X i Y, uznanie przez państwo członkowskie,
reprezentatywność sektora itp.,
 dane dotyczące produkcji zbywalnej, wywozu, obrotu, sprzedaży, liczby producentów itp.
Należy podać źródła informacji podanych w uzasadnieniu. W uzasadnienia należy odnieść się do
wszystkich kryteriów mających zastosowanie w danym przypadku.
W przypadku odniesienia się do uznania przez państwo członkowskie proszę załączyć dokument(y)
potwierdzający(-e), np. kopię uznania lub łącze do publicznie dostępnego wykazu uznanych
organizacji.
Jeżeli organizacja nie spełnia powyższych kryteriów reprezentatywności, należy uzasadnić, dlaczego
Państwa zdaniem można ją uznać za reprezentatywną. Można przyjąć progi niższe niż podano wyżej,
jeśli organizacja inicjująca wykaże, że istnieją szczególne okoliczności, w tym dowody dotyczące
struktury rynku, które uzasadniałyby uznanie organizacji inicjującej za reprezentatywną dla danych
produktów lub sektora (odstępstwo od zasady 50%, o której mowa w art. 1 ust. 2 RD).
Jeżeli wniosek składa więcej niż jedna organizacja inicjująca, wszystkie opisy należy podać w jednym
dokumencie. Tekst uzasadnienia nie powinien liczyć więcej niż 2000 znaków na organizację inicjującą.

49 of 62

Call ID: AGRI-SIMPLE-2019
Formularz zdolności
finansowej Chafea

Język

Informacje dotyczące działania i uczestnika
Tytuł działania

E

Wniosek nr
Imię i nazwisko/Nazwa uczestnika

Wkład UE przypadający na
uczestnika

PL

Łączny wkład UE

Informacje księgowe
Data zamknięcia
rachunku

Data otwarcia rachunku

Data założenia

€ Euro

SA

Waluta

Nowy
podmiot

Metoda kasowa

M

Okres funkcjonowania rachunku
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Kurs euro

1

PL
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Formularz zdolności
finansowej Chafea

Bilans z dwóch ostatnich lat obrachunkowych
Aktywa

W jednostce waluty

W euro

1. Kapitał subskrybowany niewpłacony

E

2. Aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1 Wartości niematerialne i prawne
2.2 Rzeczowe aktywa trwałe

PL

2.3 Aktywa finansowe
3. Aktywa obrotowe
(3.1 + 3.2.1 + 3.2.2 + 3.3 + 3.4)

3.1 Zapasy
3.2.1 Należności o okresie spłaty powyżej 1 roku
3.2.2 Należności o okresie spłaty poniżej 1 roku

M

3.3 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
3.4 Pozostałe aktywa obrotowe

SA

Łącznie aktywa (1 + 2 + 3)
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Formularz zdolności
finansowej Chafea

Bilans z dwóch ostatnich lat obrachunkowych
pasywa

W jednostce waluty

W euro

4. Kapitał własny (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)
4.1 Kapitał subskrybowany

E

4.2 Rezerwy
4.3 Zysk lub strata przeniesione z lat ubiegłych
4.4 Zysk lub strata przeniesione na rok finansowy +/-

PL

5. Zobowiązania (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)
5.1.1 Długoterminowe zobowiązania na rzecz podmiotów
innych niż banki

5.1.2 Długoterminowe zobowiązania na rzecz banków
5.2.1 Krótkoterminowe zobowiązania na rzecz
podmiotów innych niż banki

5.2.2 Krótkoterminowe zobowiązania na rzecz banków

SA

M

Łącznie pasywa (4 + 5)
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Formularz zdolności
finansowej Chafea

Rachunek zysków i strat z dwóch ostatnich lat obrachunkowych
W jednostce waluty

Rachunek zysków i strat

W euro

6. Obroty
7. Zmiana stanu zapasów +/-

E

8. Pozostałe przychody operacyjne
9. Koszty materiałów i artykułów jednorazowego użytku
10. Pozostałe koszty operacyjne

PL

11. Koszty personelu
12. Zysk z działalności operacyjnej brutto (6 +
7 + 8 +9 + 10 + 11)

13. Amortyzacja i aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
14. Zysk z działalności operacyjnej netto (12 - 13)
15. Przychody finansowe i aktualizacja wartości aktywów
finansowych

M

16. Zapłacone odsetki
17. Podobne opłaty

18. Zysk/strata z działalności podstawowej
(14 + 15 + 16 + 17)
19. Nadzwyczajne przychody i opłaty +/-

SA

20. Podatek dochodowy +/-

21. Zysk/strata za rok obrachunkowy (18 + 19 20)

Data i podpis głównego księgowego lub osoby pełniącej podobną funkcję:
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Formularz zdolności
finansowej Chafea

Wyłącznie do użytku wewnętrznego Chafea
Kryteria podstawowe
Kapitał własny

0,2 x łączny wkład UE

Kapitał własny

0,2 x wkład UE przypadający na
uczestnika

Kapitał własny > 0,2 x łączny wkład UE

Kapitał własny > 0,2 x wkład UE
przypadający na uczestnika

współczynnik 1

Kapitał obrotowy

>0,00

PL

Kapitał własny
2

E

Kapitał własny
1

Kryteria drugorzędne

Kapitał i rezerwy (bez kapitału
subskrybowanego)

>0

współczynnik 3

Zysk lub strata za dany rok

>0

współczynnik 4

Samodzielność finansowa

>0

M

współczynnik 2

Dla celów informacyjnych

współczynnik 5

Zysk operacyjny brutto

>0
Aktywa ogółem

Pasywa ogółem

SA

Aktywa ogółem = Pasywa ogółem

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document
as it is, directly in SEP.
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted.

Please print and scan the document in PDF format or
print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or
another virtual printer
for the submission
CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Szczegółowa tabela budżetowa
Numer wniosku

Skrócona nazwa wniosku

Pozycja

Rok

B. Bezpośrednie
koszty
podwykonawstwa

A. Bezpośrednie
koszty personelu

C. Pozostałe koszty
bezpośrednie

SUMA

1. Koordynacja projektu
Koszt personelu organizacji będącej/-ych wnioskodawcą
Rok 1
Rok 2
Rok 3

E

Pozostałe koszty koordynacji projektu
Rok 1
Rok 2
Rok 3
2. Public relations
Ciągłe działania PR (biuro PR)
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Wydarzenia prasowe
Rok 1
Rok 2
Rok 3

SA
M

SUMA

PL

SUMA

55 of 62

Pozycja

Rok
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B. Bezpośrednie
A. Bezpośrednie
koszty
koszty personelu
podwykonawstwa

C. Pozostałe koszty
bezpośrednie

SUMA

3. Strona internetowa, media społecznościowe
Stworzenie, aktualizowanie i utrzymanie strony internetowej
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Media społecznościowe (założenie kont, regularne posty)
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Inne (aplikacje mobilne, platformy e-learningowe, seminaria internetowe itp.)

E

Rok 1
Rok 2
Rok 3
SUMA

drukowana
Rok 1
Rok 2
Rok 3
telewizyjna
Rok 1
Rok 2
Rok 3
radiowa
Rok 1

SA
M

Rok 2

PL

4. Reklama

Rok 3

internetowa

Rok 1
Rok 2
Rok 3

zewnętrzna, kinowa

Rok 1
Rok 2
Rok 3

SUMA

5. Narzędzia komunikacji

Publikacje, teczki prasowe, materiały reklamowe
Rok 1
Rok 2
Rok 3

Promocyjne filmy wideo

Rok 1
Rok 2
Rok 3

SUMA
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B. Bezpośrednie
A. Bezpośrednie
koszty
koszty personelu
podwykonawstwa

C. Pozostałe koszty
bezpośrednie

SUMA

6. Imprezy
Stoiska na targach
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Seminaria, warsztaty, spotkania B2B, szkolenia dla handlowców/kucharzy, zajęcia w szkołach
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Tygodnie restauracji

E

Rok 1
Rok 2
Rok 3
Sponsorowanie imprez
Rok 2
Rok 3
Wyjazdy studyjne do krajów europejskich
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Inne imprezy
Rok 1
Rok 2
Rok 3

SA
M

SUMA

PL

Rok 1

7. Promocja w punktach sprzedaży
Dni degustacji

Rok 1
Rok 2
Rok 3

Pozostałe: promocja w publikacjach detalistów, reklama w punktach sprzedaży, promocja w stołówkach
Rok 1
Rok 2
Rok 3

SUMA

8. Pozostałe działania
Pozostałe działania

Rok 1
Rok 2
Rok 3

SUMA

9. Ocena wyników
Ocena wyników

Rok 1
Rok 2
Rok 3
SUMA
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B. Bezpośrednie
A. Bezpośrednie
koszty
koszty personelu
podwykonawstwa

C. Pozostałe koszty
bezpośrednie

SUMA

Pozostałe wydatki kwalifikowalne organizacji wnioskujących
Pozostałe wydatki kwalifikowalne organizacji wnioskujących (świadectwa audytu, gwarancje dla prefinansowania, niepodlegający
zwrotowi VAT)
Rok 1
Rok 2
Rok 3

OGÓŁEM WSZYSTKIE
POZYCJE

Rok 1

OGÓŁEM WSZYSTKIE
POZYCJE

Rok 2

OGÓŁEM WSZYSTKIE
POZYCJE

Rok 3

E

SUMA

Koszty pośrednie
organizacji
wnioskujących (max. 4
% bezpośrednich
kosztów personelu
organizacji
wnioskujących)
SUMA CAŁKOWITA

PL

Suma cząstkowa

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attach this document
as it is, directly in SEP.

SA
M

Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted.

Please print and scan the document in PDF format or
print it using the virtual Adobe printer if you have the professional version of Acrobat or
another virtual printer
for the submission.
CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Załącznik VII: Dodatkowe
przyznania finansowania

informacje

dotyczące

kryteriów

Jak wspomniano w zaproszeniu do składania wniosków, część B wniosku służy do oceny wniosku w
świetle kryteriów przyznania finansowania.
Oznacza to, że każdy wniosek zostanie oceniony pod kątem kryteriów i kryteriów szczegółowych
zawartych w poniższej tabeli, przy czym w przypadku każdego z głównych kryteriów przyznania
finansowania przyjęto również określony próg. W ocenie jakości wniosków zostaną wzięte pod uwagę
następujące kryteria szczegółowe:
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA
1. WYMIAR UNIJNY

Maksymalna liczba punktów: 20

(a) Znaczenie proponowanych działań
informacyjnych i promocyjnych dla
celów głównych i szczegółowych
wymienionych w art. 2 rozporządzenia
(UE) nr 1144/2014, celów
wymienionych w art. 3 tego
rozporządzenia oraz priorytetów, celów i
oczekiwanych wyników
przedstawionych w ramach
odpowiedniego priorytetu tematycznego
(b) Przesłanie unijne kampanii



Wniosek dobrze wpisuje się w realizację celów
szczegółowych i celów przewidzianych w podstawie
prawnej oraz jest istotny w kontekście wybranego
priorytetu tematycznego i problematyki, jakiej poświęcone
jest zaproszenie do składania wniosków.



Odpowiednie kwestie zostały dobrze przełożone na
strategię, działania i komunikaty programu.



Wniosek jasno opisuje przewidziane główne przesłanie
unijne i sposób, w jaki program będzie rozpowszechniać
informacje na temat jednej lub kilku określonych cech
unijnych metod produkcji rolnej i produktów rolnych oraz je
promować. W komunikatach programów zawarto
odniesienie do ogólnie rozumianej Europy, do UE, do
WPR, prawodawstwa UE, unijnych produktów lub unijnych
norm produkcji.

(c) Wpływ projektu na szczeblu Unii



Skala programu jest znacząca, a jego realizacja może
przyczynić się do zwiększenia popytu lub udziału w rynku.



Zakres programu jest znaczący (np. liczba lub względny
udział konsumentów/importerów/nabywców docelowych
na rynku wewnętrznym itp.).



Wpływ programu został określony ilościowo na szczeblu
organizacji inicjującej(-ych) lub państwa członkowskiego,
w którym organizacja(-e) ma(ją) siedzibę.



Program może przynieść korzyści innym unijnym
producentom z tego samego lub innego(-ych) sektora(-ów)
produktów.



W przypadku kontynuacji wcześniejszych kampanii
współfinansowanych ich wpływ i powód kontynuacji
zostały precyzyjnie opisane.



W projekcie uwzględniono w wystarczającym stopniu
pojęcie zrównoważonego charakteru, jeżeli chodzi o
kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. W
projekcie opisano – w stosownych przypadkach – jego
wartość dodaną, jeżeli chodzi o kwestie związane z
zatrudnieniem.

2.
JAKOŚĆ
WNIOSKU
TECHNICZNEGO
(a) Jakość i istotność analizy rynku

Maksymalna liczba punktów: 40


Próg: 14

Próg: 24

Analiza rynku obejmuje ujęte we wniosku rynki docelowe,
a jej podstawę stanowią rzetelne dane z badań rynkowych
i dane liczbowe na temat przywozu/wywozu, które podano
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we wniosku.

(b) Spójność strategii, celów, grup
docelowych i najważniejszych przesłań
programu

(c) Odpowiednie dobranie działań do
celów i strategii programu, właściwy
zestaw komunikatów, synergia między
działaniami

(d) Zwięzły opis działań i rezultatów



W analizie rynku wskazano tendencje i wyzwania, których
sprostaniu służy realizacja programu i które zostały
przedstawione w spójnej analizie SWOT.



W analizie rynku opisano pozycję konkurencyjną
organizacji inicjującej(-ych) oraz produktów, które mają
być wprowadzane do obrotu, innych dostawców z UE, a
także ich konkurentów z państw trzecich.



W analizie rynku zidentyfikowano i odpowiednio opisano
grupy docelowe, do których adresowany jest program.



W analizie rynku opisano strukturę i funkcjonowanie
kanałów dystrybucji i sprzedaży detalicznej.



W przypadku rynków państw trzecich analiza odnosi się
do warunków przywozu, takich jak bariery taryfowe i
pozataryfowe.



Cele programu są spójne z analizą rynku i analizą SWOT.



Cele programu są skonkretyzowane, wymierne, osiągalne,
zorientowane na wyniki i terminowe (SMART).



Strategia odnosi się do wyzwań wskazanych w analizie
rynku i jest spójna z celami programu.



Strategia i główne przesłania są dostosowane
wszystkich rynków i grup docelowych.



Działania i zestaw komunikatów odpowiadają celom,
strategii oraz grupom docelowym programu.



Zaplanowane działania wzajemnie się uzupełniają.



Jeżeli program będzie realizowany równolegle z innymi
kampaniami prywatnymi lub publicznymi, opracowano go
w taki sposób, by zapewnić synergię z takimi kampaniami.



Działania są opisane w taki sposób, aby odpowiedzieć na
pytania: kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego?

do

Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić
oszacowanie opłacalności.

e) Jakość proponowanych metod oceny
i wskaźników



W
ocenie
uwzględniono
wyniki
badania
przeprowadzonego przez niezależny podmiot zewnętrzny,
które miało na celu ocenę wpływu programu.



Stosowane
metody
są
zgodne
zaproponowanymi w załączniku III.



Proponowane wskaźniki są zgodne z zasadami
sformułowanymi w art. 22 rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2015/1831.



Dla planowanych wskaźników zaproponowano wartości
wyjściowe i wartości docelowe.

60 of 62

z

metodami

Call ID: AGRI-SIMPLE-2019

3.
JAKOŚĆ
ZARZĄDZANIA
PROJEKTEM
(a) Struktura organizacyjna i zarządcza
projektu

(b) Mechanizmy kontroli jakości i
zarządzanie ryzykiem

Maksymalna liczba punktów: 10

Próg: 6



Struktura zarządzania oraz role pracowników biorących
udział w realizacji programu zostały jasno opisane.



Podział
zadań
między
organami
wdrażającymi/jednostkami
oceniającymi
a
wnioskodawcami został jasno określony.



Określono skuteczną strategię wewnętrznej koordynacji w
zakresie zarządzania różnymi partnerami i organami
wdrażającymi.



Opisano
stosowne
procedury
wyboru
organów
wdrażających i jednostek oceniających oparte na
zasadach konkurencji.



Określono odpowiednie procedury nadzoru nad pracami
organów wdrażających oraz innych podwykonawców.
Przewidziano rozwiązania zapewniające możliwość
monitorowania jakości rezultatów oraz przestrzegania
harmonogramu i budżetu.



Określono i odpowiednio sklasyfikowano najważniejsze
zagrożenia, które mogą utrudnić realizację projektu, i
opisano planowane działania zapobiegawcze.

4. BUDŻET I OPŁACALNOŚĆ

Maksymalna liczba punktów: 30

(a) Uzasadnienie ogólnego poziomu
inwestycji



Zaproponowany poziom inwestycji jest uzasadniony,
biorąc pod uwagę oczekiwany zwrot z inwestycji (w
przypadku programów promocyjnych) lub wzrost
świadomości (w przypadku programów informacyjnych), i
jest zgodny z celami programu ustanowionymi przez
wnioskodawców.



Zwrot z inwestycji obliczono na poziomie organizacji
składającej(-ych) wniosek i/lub państwa członkowskiego.



Budżet został odpowiednio rozdzielony między różne
rodzaje działań.



Wysokość budżetu przydzielonego na poszczególne
działania jest wystarczająca, aby zagwarantować ich
skuteczną realizację zgodnie z przedstawioną strategią i
wskaźnikami.



Dla poszczególnych rezultatów opisano i przedstawiono
koszty przy użyciu kosztów jednostkowych.



W analizie kosztów w części B i w szczegółowej tabeli
budżetowej nie ma błędów.



Szczegółowa tabela budżetowa została dostosowana do
budżetu przedstawionego w części A wniosku oraz do
opisu zamieszczonego w części B sekcja 6.



Koszty działań są spójne z opisem i zakresem tych
rezultatów.



Koszty
jednostkowe
poszczególnych
działań
są
porównywalne ze standardowymi stawkami rynkowymi
obowiązującymi w państwie docelowym.



Jeżeli stosuje się próbki wyrobu, ich liczba jest
proporcjonalna do liczby dni degustacji, a ich cena

(b) Odpowiedni podział budżetu w
odniesieniu do celów i zakresu działań

(c) Jasny opis szacunkowych kosztów i
rzetelności budżetowej

(d) Spójność między szacowanymi
kosztami i rezultatami
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jednostkowa jest uzasadniona.
(e) Realistyczne oszacowanie kosztów
koordynacji projektu i działań
realizowanych przez organizację
inicjującą, w tym liczby i stawki
osobodni
SUMA



Szacunkowa liczba osobodni przeznaczonych na działania
realizowane przez wnioskodawcę(-ów) jest proporcjonalna
do stopnia jego(ich) zaangażowania w realizację
programu, a jego(ich) stawki są uzasadnione.

Maksymalna liczba punktów: 100
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