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WPROWADZENIE 

Złożenie propozycji projektowej w WS stanowi obowiązkowy element procesu przygotowania 
wniosku projektowego. Przygotowując propozycję projektową należy kierować się poniższą 
instrukcją.  
Formularz można składać wyłącznie w czasie trwania ogłoszonego naboru – tylko po ogłoszeniu 
naboru w systemie informatycznym oraz na stronach internetowych Programu.  

Formularz należy wypełnić na stronie internetowej Programu (http://www.cz-
pl.eu/zamery/prihlaseni.html). 

Wypełniony i podpisany formularz propozycji projektowej należy przesłać do WS najpóźniej w 
terminie wskazanym na stronach internetowych Programu. Propozycje projektowe złożone po 
upływie tego terminu  nie będą w danym naborze przez WS oceniane. Szczegółowa procedura 
składania propozycji projektowych została opisana w Podręczniku Wnioskodawcy w rozdziale 4 
Ogólne zasady składania wniosków.  

Poniższą treść podzielono w sposób graficzny następująco:  

- tekst niezaznaczony kolorem zawiera wytyczne techniczne opisujące sposób wypełnienia 

propozycji projektowej 

- tekst zaznaczony na fioletowo zawiera wytyczne dotyczące merytorycznego zakresu 

poszczególnych pól wynikające z wymogów określonych przez warunki i zasady Programu. 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE 

Korzystanie z systemu nie wymaga specjalnych rozwiązań sprzętowych. Zalecamy jedynie 
korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki internetowej. 

OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU 

System umożliwia zapisywanie danych na bieżąco przy pomocy zielonego przycisku umieszczonego 
w dolnym menu ekranu.  

 

http://www.cz-pl.eu/zamery/prihlaseni.html
http://www.cz-pl.eu/zamery/prihlaseni.html
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Wprowadzone informacje są także automatycznie zapisywane w momencie przechodzenia do 
kolejnego kroku. System umożliwia powrót do poprzedniego kroku lub przejście do następnego kroku 
– po umieszczeniu wskaźnika myszki (kursora) na odpowiednim przycisku zmieni się kolor przycisku: 

 
W celu przechodzenia pomiędzy poszczególnymi zakładkami można także kliknąć na którąś 
z zakładek w górnym menu. Krok, jaki użytkownik ma aktualnie wyświetlony na ekranie, jest na tym 
menu podświetlony na niebiesko (patrz 2. krok na zrzucie ekranu poniżej). Po umieszczeniu 
wskaźnika myszy (kursora) na którymś z kroków dany przycisk zostaje podkreślony (patrz 4. krok na 
zrzucie ekranu poniżej).   
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Jeżeli jakieś obowiązkowe pole nie zostanie wypełnione, system wyświetla komunikat o błędzie a 
dane pole zostaje podświetlone na czerwono. 

 
Jeżeli w którymś polu zostanie przekroczona dozwolona liczba znaków, to w momencie kliknięcia na 
przycisk Průběžně uložit / Zapisywać na bieżąco lub Další krok / Kolejny krok wyświetli się 
komunikat a pole, w którym dany błąd występuje, zostanie zaznaczone na czerwono: 
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Jeżeli z jakiegoś powodu wnioskodawca chce przejść do innego kroku, może tak zrobić także wtedy, 
jeżeli w danym kroku, który wyświetla się aktualnie na ekranie, nie są wypełnione wszystkie 
obowiązkowe pola.  

UWAGA: 

W takiej sytuacji wpisane do tej pory w danym kroku informacje nie zostaną jednak zapisane. Nie 
będą zapisane nawet wtedy, jeżeli wnioskodawca kliknął wcześniej na przycisk Průběžně uložit / 
Zapisywać na bieżąco. 

REJESTRACJA 

Pierwszym krokiem zapewniającym dostęp do systemu, w którym propozycja projektowa jest 
wypełniania i składana, jest rejestracja. 

Aby się zarejestrować, należy na pierwszej stronie (ekranie) wybrać opcję Registrovat / 
Zarejestrować. 
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Na kolejnej stronie (ekranie), jaka pojawi się po kliknięciu opcji Registrovat / Zarejestrować, należy 
wpisać adres e-mail użytkownika, który będzie używany jako nazwa użytkownika w celu zalogowania 
się do systemu, następnie należy wpisać swoje hasło, które należy jeszcze raz potwierdzić. Hasło 
powinno zawierać co najmniej 6 znaków. Nie ma innych wymogów co do ustalenia hasła. Proces 
rejestracji należy zakończyć klikając na przycisk Registrovat / Zarejestrować: 

 
Jeżeli zostanie wpisane hasło, które nie spełnia określonych wymogów, pojawi się odpowiedni 
komunikat: 
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Jeżeli podczas rejestracji wprowadzany jest istniejący już login (adres e-mail), pojawi się odpowiedni 
komunikat: 

 
Analogicznie pojawi się komunikat informujący o braku zgodności wprowadzonego hasła. 
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Jeżeli wnioskodawca nie pamięta hasła, należy skontaktować się ze Wspólnym Sekretariatem, który 
zapewni, aby do wnioskodawcy zostało ono wysłane.  

W przypadku pomyślnej rejestracji na ekranie użytkownika pojawi się informacja potwierdzająca 
zakończenie rejestracji. 

 

LOGOWANIE 

Po pomyślnym zakończeniu rejestracji można się na głównej stronie (ekranie) systemu, jaka pojawi 
się po zakończeniu rejestracji, w systemie zalogować. 
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Po udanej rejestracji w prawym górnym menu pojawi się: 

1) lista propozycji projektowych wprowadzonych przez wnioskodawcę 

2) login (nazwa użytkownika), pod jakim użytkownik jest aktualnie zalogowany, 

3) przycisk do wylogowania – patrz dołączony zrzut ekranu. 

 

WYGENEROWANIE NOWEJ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ  

Po zalogowaniu się do systemu można wygenerować nową propozycję projektową. W  tym celu należy 
kliknąć właściwy przycisk: 

  

1 Wytyczne dotyczące wypełnienia propozycji projektowej  

WYPEŁNIENIE FORMULARZA – 1. KROK – IDENTYFIKACJA PROJEKTU I HARMONOGRAM  

W ramach 1. kroku należy w części Identyfikacja projektu wypełnić: 

 

1. Tytuł projektu w języku polskim i czeskim (pole Tytuł projektu) 

Tytuł musi być tożsamy w obu językach. Wprowadzony tu tytuł będzie stosowany do identyfikacji 
projektu oraz we wszystkich obowiązkowych załącznikach wniosku i innych dokumentach związanych 
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z projektem. W uzasadnionych przypadkach tytuł projektu będzie można zmodyfikować na etapie 
przygotowywania pełnego wniosku projektowego  

Zaleca się przyjęcie krótkiego tytułu projektu, który będzie odzwierciedlał  jego charakter, główne 
założenia lub planowane efekty. Tytuł projektu będzie używany także w czasie realizacji projektu, w 
tym w ramach jego promocji. Prosimy o poświęcenie szczególnej uwagi tożsamemu brzmieniu tytułu 
w języku polskim i czeskim.  

Następnie należy z rozwijanej listy wybrać numer i nazwę osi priorytetowej.   
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W dalszej kolejności należy z rozwijanej listy wybrać odpowiedni miesiąc i rok, w którym 
przewidywane jest: 

1) rozpoczęcie rzeczywistej realizacji projektu  

Należy wybrać datę rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu uwzględniając przy tym etap 
przygotowania, proces oceny i rekomendacji projektu (patrz rozdział 3A Podręcznika Wnioskodawcy). 

Kwalifikowalność wydatków w czasie opisana została w części 3E Podręcznika Wnioskodawcy. 
Przypominamy, że wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne od dnia zaewidencjonowania projektu 
w systemie monitorującym (https://mseu.mssf.cz/). Wydatki na przygotowanie projektu nie mogą być 
poniesione przed 1 stycznia 2014 r. 

W okresie od zaewidencjonowania projektu do czasu jego zarekomendowania do dofinansowania 
przez Komitet Monitorujący i wydania Decyzji przez IZ/ zawarcia Umowy o dofinansowanie partnerzy 
projektu mogą ponosić wydatki na własne ryzyko. Dopiero wydanie Decyzji/ zawarcie Umowy o 
dofinansowanie gwarantuje możliwość składania wniosków o płatność i wnioskowanie o refundację 
wydatków poniesionych w ramach projektu. 

2) zakończenie rzeczowej realizacji projektu 

Data ta jest wiążąca i w tym wskazanym terminie powinny zostać zakończone wszystkie działania 
projektu oraz osiągnięte wszystkie zaplanowane wartości wskaźników całego projektu. Data ta 
ustalona przez partnerów musi być realna dla osiągnięcia zaplanowanych rezultatów projektu oraz 
odpowiadać działaniom zaplanowanym w projekcie i powinna umożliwiać zrealizowanie 
zaplanowanych działań na odpowiednim poziomie. Czas realizacji projektu powinien zostać 
zaplanowany realnie w stosunku do zaplanowanych działań. Uwaga: Harmonogram realizacji oraz 
możliwość jego dotrzymania przez partnerów projektu są przedmiotem oceny jakości projektu. 
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WYPEŁNIENIE FORMULARZA – 2. KROK – PARTNERZY PROJEKTU 

W kolejnym kroku należy wypełnić  

1) podstawowe dane identyfikacyjne Partnera Wiodącego  

2) wygenerować pola dla partnerów projektu korzystając z przycisku přidat partnera /dodać 
partnera. 

Uwaga:  
Jeżeli partnerem jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT), to może ono 
występować w projekcie jako samodzielny wnioskodawca (w takim wypadku, nie jest wymagane 
posiadanie partnera po drugiej stronie granicy). 

 



 

PORADNIK PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

14 

Po wpisaniu danych dotyczących kolejnych partnerów można  

1) przy pomocy odpowiedniego pola wybrać tego partnera, który będzie partnerem wiodącym 

2) lub usunąć zapis (rekord) danego partnera: 

 
Przed usunięciem zapisu (rekordu) partnera pojawia się komunikat, że czynność ta jest 
nieodwracalna. 
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WYPEŁNIENIE FORMULARZA – 3. KROK – OPIS PROJEKTU I WPŁYW TRANSGRANICZNY 

W kolejnym formularzu należy wpisać informacje dotyczące opisu projektu. W tym kroku należy 
uzupełnić informacje dotyczące kolejnych pól w części Opis projektu: 

1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 

W tej części należy krótko opisać sytuację wyjściową w odniesieniu do celów Programu oraz 
zdefiniować problemy lub potencjały, które będą przedmiotem realizacji projektu. W sekcji 1 
Dokumentu Programowego zidentyfikowano główne problemy i potencjały, do których projekt 
powinien się odnosić z uwzględnieniem osi priorytetowej, w ramach której projekt będzie składany. 
Opis musi być zwięzły i konkretny. 

2. Główny cel projektu i jego wkład w osiągnięcie celu szczegółowego wybranej osi 
priorytetowej 

W tej części należy opisać główny cel projektu w odniesieniu do celu szczegółowego osi priorytetowej, 
w ramach której projekt jest składany. Główny cel projektu powinien wskazywać zakładaną zmianę, 
która nastąpi w wyniku realizacji projektu w zakresie wskazanego problemu/potencjału. Cel projektu 
musi być bezpośrednio powiązany z planowanymi produktami i rezultatami, opisanymi za pomocą 
wskaźników. Musi istnieć związek pomiędzy wskazanym w propozycji projektowej 
problemem/potencjałem obszaru wsparcia, a określonym celem projektu. 

3. Wkład projektu w realizację wskaźników rezultatu wybranej osi priorytetowej 

W tej części należy opisać wpływ projektu na realizację wskaźnika rezultatu w danej osi priorytetowej. 
Wskaźniki rezultatu zostały opisane w załączniku nr 19 niniejszego Podręcznika. Jeżeli to możliwe, 
należy dokonać kwantyfikacji wskaźnika z zachowaniem metodyki wyliczania wskaźnika dla 
poszczególnych osi priorytetowych. Opis wpływu projektu na realizację wskaźnika rezultatu musi 
korelować z celem projektu i założeniami danej osi priorytetowej. 
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W części Wpływ transgraniczny należy wpisać informacje uzasadniające  składanie projektu w 
ramach programu współpracy transgranicznej oraz uzasadniające wartość dodaną projektu, czyli w 
jakim stopniu oczekiwane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe aniżeli w przypadku dwóch 
indywidualnych projektów realizowanych w ramach programów narodowych lub tematycznych.  

W tej części należy opisać oddziaływanie transgraniczne całości projektu. W opisie należy uzasadnić 
złożenie projektu w ramach programu współpracy transgranicznej oraz opisać wartość dodaną 
realizacji projektu w tej formule, tj. w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą 
większe aniżeli w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów 
narodowych lub tematycznych 

Należy także określić i krótko opisać zasięg terytorialny działań projektu i jego produktów (konkretne 
gminy, miasta, powiaty, czeskie kraje, województwa itp.). 

 

WYPEŁNIENIE FORMULARZA – 4. KROK – OPIS I UZASADNIENIE PLANOWANYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH I ZAKUPU WYPOSAŻENIA, DZIAŁANIA KLUCZOWE 

W tym kroku należy najpierw uzupełnić opis i uzasadnienie zaplanowanych robót budowlanych oraz 
zakupu wyposażenia. 

Następnie klikając na odpowiedni przycisk należy dodać działanie kluczowe. 
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Działania realizowane w ramach projektu muszą mieć charakter wspólny. Wspólne działania mogą 
obejmować: 

1 wspólne przygotowanie projektu i działań przez partnerów z obu stron granicy; 

2 wspólną realizację działań; 

3 wspólne wykorzystanie produktów wynikających z działań projektowych. 

W tej części należy podać wszystkie działania kluczowe istotne dla celu i rezultatu projektu ze 
wskazaniem partnera odpowiedzialnego za dane działanie oraz partnera/-ów zaangażowanego/-ych w 
przygotowanie i/lub wdrażanie danego działania kluczowego.  

Pod pojęciem „działanie” rozumie się sumę czynności tworzących pewną samodzielną całość. 
Działaniem jest np. „szkolenie”, przy czym działanie to obejmuje wszystkie czynności z nim związane, 
np. wydatki na catering, wynajęcie sali itp. Działaniem jest np. „budowa”, która obejmuje wszystkie 
czynności z nią związane, np. przygotowanie dokumentacji projektowej, przetarg itp. Propozycja 
projektowa nie musi zawierać działań dotyczących przygotowania projektu i obsługi administracyjnej. 
Te działania należy uwzględnić w pełnej wersji wniosku projektowego. 

Po dodaniu działania kluczowego należy do każdego działania uzupełnić poniższe informacje: 

- nazwę działania kluczowego 

- zaangażowanie partnerów (tu klikając na właściwy przycisk należy wybrać, który partner jest 

za dane działanie odpowiedzialny a który nie jest w nie zaangażowany) 

- a przede wszystkim konkretny opis, w tym udział poszczególnych partnerów w jego realizacji  

W części opisowej każdego działania należy konkretnie opisać przedmiot działania, narzędzia 
wykorzystywane do jego realizacji, istotne aspekty czasowe i terytorialne oraz udział poszczególnych 
partnerów w realizacji działania ze szczególnym naciskiem na jego kontekst transgraniczny. 

 

W konkretnym opisie działania należy podać TYLKO istotne parametry danego działania, które mają 
istotne znaczenie dla oceny propozycji projektowej. 

 



 

PORADNIK PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

18 

Działanie można także usunąć korzystając z przycisku Smazat/Skasować. Przed usunięciem działania 
pojawia się komunikat, że czynność ta jest nieodwracalna. 

 

WYPEŁNIENIE FORMULARZA – 5. KROK – WSKAŹNIKI PRODUKTU 

W ramach tego kroku należy wybrać wskaźniki właściwe dla projektu. Wyboru dokonuje się poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola: 
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Po wybraniu właściwego wskaźnika pole, które należy obowiązkowo wypełnić, podświetli się na żółto. 
Należy wypełnić poniższe pola: 

- wartość wyjściowa (w tym polu ustawiona jest odgórnie wartość zero, można ją jednak 

edytować i zmieniać) 

- wartość docelowa 

- krótki opis  

 
Jeżeli wartość docelowa równa jest lub niższa od wartości wyjściowej, pojawi się odpowiedni 
komunikat.  
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WYPEŁNIENIE FORMULARZA – 6. KROK – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

W kolejnym kroku należy uzupełnić: 

1) całkowite wydatki kwalifikowalne 

2) oraz poziom dofinansowania w procentach (maksymalny poziom dofinansowania z EFRR 

wynosi 85%!!!) 

Na podstawie wprowadzonych danych automatycznie obliczona zostanie absolutna wartość 
dofinansowania podana w euro. Po wprowadzeniu nowych danych cała tabela zostanie automatycznie 
przeliczona na nowo. W tym celu po wypełnieniu dowolnego pola należy kliknąć poza tym polem. 

 
Jeżeli wpisany procent dofinansowania u któregoś z partnerów projektu przekroczy 85%, przy 
końcowej kontroli projektu pojawi się odpowiedni komunikat (patrz także rozdz. Kontrola propozycji na 
stronie str. Chyba! Záložka není definována.). 
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WYPEŁNIENIE FORMULARZA – 7. KROK – ZAŁĄCZNIKI 

W tym kroku należy najpierw wybrać partnera składającego dany załącznik: 

 
Następnie należy wpisać nazwę załącznika i załącznik wybrać (maksymalna wielkość załącznika 
wynosi 23 MB): 

 
Obowiązkowym załącznikiem, jaki należy wgrać do systemu, jest wypełnione i podpisane 
Oświadczenie Partnera Wiodącego. Formularz oświadczenia znajduje się w załączniku nr 6B 
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Podręcznika Wnioskodawcy. Załącznik ten stanowi obowiązkowy element składanej propozycji 
projektowej. 

Następnie załącznik należy zapisać. 

 
Po zapisaniu załącznik pojawi się na liście załączników, z której można go przy wykorzystaniu 
odpowiedniego przycisku pobrać lub usunąć. 
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WYPEŁNIENIE FORMULARZA – 8. KROK – Z JAKIEGO ŹRÓDŁA DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO 
O PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA? 

W ostatnim kroku wnioskodawca wpisuje, w jaki sposób dowiedział się o istnieniu programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska. 

 

KONTROLA PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

Na końcowej stronie pojawi się komunikat dotyczący ewentualnych błędów występujących w 
propozycji projektowej, które należy usunąć. W razie ich nieusunięcia złożenie propozycji projektowej 
nie będzie możliwe.  
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Jeżeli kontrola propozycji projektowej przebiegła pomyślne, można ją złożyć na ostatniej stronie o 
nazwie Kontrola.  

 
UWAGA: 

Złożenie propozycji projektowej oznacza przekazanie dokumentu do Wspólnego Sekretariatu w celu 
jej oceny, po czym nie można jej już zmieniać ani korygować. 

Przed wysłaniem (złożeniem) propozycji ponownie pojawia się komunikat, że jest to czynność 
nieodwracalna. 
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Złożone propozycje są widoczne po kliknięciu przycisku Přehled záměrů/Lista zamiarów. 

 
Można także wygenerować podgląd wybranej propozycji projektowej. W tym celu należy skorzystać 
z przycisku Náhled /Podgląd: 
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Z podglądu można wrócić do listy propozycji projektowych klikając przycisk Přehled záměrů / Lista 
zamiarów (Lista propozycji): 

 
Po złożeniu propozycji projektowej Partner Wiodący otrzymuje najpóźniej 6 tygodni przed 
zamknięciem naboru wniosków stanowisko WS do złożonej propozycji projektowej. Stanowisko WS 
nie jest wiążące, zawiera zalecenia, które mają pomóc w lepszym przygotowaniu wniosku 
projektowego.  

 


