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SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW
W dniach 8–9 maja i 11–12 maja br. odbyły się szkolenia dla Beneficjentów z III naboru 
wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kul-
turowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2014–2020 r. Nowi Beneficjenci poznali zasady pracy systemu informatycznego SL 2014 
stworzonego do rozliczania wydatków poniesionych w ramach projektu oraz raportowania 
o postępie rzeczowym. Ponadto Beneficjenci w trakcie szkolenia mogli zapoznać się z te-
matyką dotyczącą stosowania prawa zamówień publicznych (w tym ostatnich zmian) oraz 
wspólnie z prowadzącymi starali się odpowiedzieć na pytanie Jak zrealizować projekt zgod-
nie z zasadą konkurencyjności? (omówienie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wy-
datków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020). 
Ostatnia część szkolenia została poświęcona ważnemu tematowi, jakim jest przeciwdziała-
nie nadużyciom finansowym oraz zmowom cenowym. 

WSTĘP
Kolejna edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich za nami. Swój udział zgłosiło oko-
ło 800 podmiotów z całej Polski, w tym nasi Beneficjenci. Bezpłatne zwiedzanie, darmowe 
koncerty, zniżkowe spektakle i wiele innych atrakcji czekało na wszystkich chętnych, którzy 
w dniach 18-20 maja br. postanowili odwiedzić nasze instytucje kultury, które otrzymały dofi-
nansowanie z środków unijnych. Bardzo dziękujemy wszystkim Beneficjentom, którzy wzięli 
udział w tegorocznej akcji. Relacje z DOFE 2017 oraz informacje o kolejnych szkoleniach i wy-
nikach ostatniego naboru znajdziecie Państwo w najnowszym numerze naszego biuletynu. 

Zapraszamy do lektury!
Departament Funduszy i Spraw Europejskich
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DNI OTWARTE FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH 2017
W tym roku, w terminie od 18 do 20 maja, odbyła się już IV edycja Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich (tzw. DOFE 2017). Organizowana przez Ministerstwo Rozwoju akcja miała na 
celu zaprezentowanie szerokiej opinii publicznej projektów, które zostały zrealizowane przy 
wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej. Prawie przez cztery dni, wszyscy za-
interesowani mogli bezpłatnie (lub dzięki biletom zniżkowym) zwiedzać m.in. muzea, teatry, 
centra kultury, biblioteki. Dodatkowo, zaangażowane instytucje, zorganizowały koncerty, 
warsztaty, wystawy, spektakle. Dzięki Dniom Otwartym, można było obejrzeć miej sca czę-
sto niedostępne dla zwiedzających, np. pomieszczenia techniczne, kulisy, sale prób. W tym 
roku, spośród instytucji z sektora kultury, będących Beneficjentami środków europejskich, 
udział w wydarzeniu m.in. wzięli: Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa, Centrum Kultury w Lublinie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Gdański Teatr Szek-
spirowski, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha w Krakowie, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.
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SZKOLENIA Z PZP 
23 czerwca br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Instytucja Pośred-
nicząca dla VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 zorganizowało jednodniowe szkolenie 
–  warsztaty, tym razem dla Beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy pra-
wo zamówień publicznych. Uczestnicy warsztatów, pod okiem eksperta z Departamen-
tu Finansowego Ministerstwa Kultury, ćwiczyli przeprowadzenie postępowania w trybie 
rozeznania rynku, w tym opracowanie podstawowej dokumentacji. Ponadto w trakcie 
warsztatów przeanalizowano etapy oraz dokumentację dotyczącą postępowania prze-
prowadzonego zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.

KONTRAKTY TERYTORIALNE 
ZOSTAŁY ROZSZERZONE  
Po blisko rocznych przygotowaniach Kontrakty Terytorialne zostały rozszerzone o nowe 
strategiczne projekty z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Formuła Kon-
traktów Terytorialnych funkcjonuje od drugiej połowy 2014 r., a jej podstawowym założe-
niem jest koordynacja działań rozwojowych podejmowanych przez stronę rządową i stronę 
samorządową w regionach. Wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim umoż-
liwienie realizacji ważnych projektów, które ze względu na obowiązujący podział zakresu 
interwencji pomiędzy programem krajowym a programami regionalnymi były dotychczas 
wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Potrzeba rozszerzenia Kontraktów Terytorialnych wynikała także z niewielkiej, 
w porównaniu z programem krajowym, alokacji na kulturę w poszczególnych regionalnych 
programach operacyjnych. 30 maja br., w obecności Pana Jarosława Sellina, Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Jerzego Kwiecińskiego Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Wojewodów miało miejsce uroczyste podpi-
sanie Aneksów nr 2 do Kontraktów Terytorialnych, które uwzględniają 97 nowych projektów 
z sektora kultury o największym potencjale rozwojowym z całej Polski.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KOLEJNE 
NABORY
4 maja br. zakończyły się kolejne nabory wniosków w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO IiŚ 2014 – 2020. Były to ostatnie z pla-
nowanych w obecnej perspektywie konkursy (nabór IV – dla regionów słabiej rozwiniętych 
i nabór V – dla Mazowsza). W ramach obu naborów złożono 198 projektów na kwotę całko-
witą ok. 3,2 mld zł, w tym na prawie 2,3 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. 79 złożonych wniosków dotyczyło projektów, które wpisane są na listę Kontraktów 
Terytorialnych. 
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