Projekt
ZARZĄDZENIE NR …
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia ………………………….. r.
w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz
dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

Na podstawie art. 26 ust. 7 ustawy z dnia ………. r. o Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr …, poz. …….) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Zarządzenie określa:
1) kryteria, warunki i tryb udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia, zwane dalej „Centrum”, dofinansowania przedsięwzięć
podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich;
2) istotne elementy
„wnioskiem”;

wniosku

o

udzielenie

dofinansowania,

zwanego

dalej

3) istotne elementy umów o dofinansowanie przedsięwzięcia, zwanych dalej
„umowami”.
§ 2. Dofinansowania przedsięwzięć udziela się na podstawie następujących
kryteriów:
1) znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celów Centrum, o których mowa w art. 3
ust. 1 ustawy z dnia ………. r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia;
2) zasięg i skala oddziaływania przedsięwzięcia;
3) ocena moŜliwości wykonania przedsięwzięcia przez podmiot zainteresowany
otrzymaniem dofinansowania tego przedsięwzięcia, zwany dalej „wnioskodawcą”,
oraz zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu
przedsięwzięcia;
4) udział środków własnych w budŜecie przedsięwzięcia;
5) zaangaŜowanie podmiotów zagranicznych;

1)
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6) spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia;
7) dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawcy w działalności stanowiącej przedmiot
przedsięwzięcia.
§ 3. 1. Decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania podejmuje Dyrektor
Centrum na pisemny wniosek wnioskodawcy, po zasięgnięciu opinii ekspertów.
2. Podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 1, moŜe zostać poprzedzone
konkursem, ogłoszonym przez Dyrektora Centrum.
3. Podstawę udzielenia dofinansowania stanowi umowa, której stronami są
Centrum, reprezentowane przez Dyrektora Centrum, oraz podmiot otrzymujący
dofinansowanie przedsięwzięcia.
§ 4. 1. Dofinansowanie przedsięwzięcia nie moŜe przekroczyć 80% budŜetu
przedsięwzięcia, chyba Ŝe przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej.
2. Dyrektor Centrum moŜe ustalić niŜsze, niŜ określone w ust. 1, limity
dofinansowania przedsięwzięć, w szczególności uwzględniając stan posiadanych
środków i ich przeznaczenie na określony rodzaj przedsięwzięć.
§ 5. 1. Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia moŜe korzystać z
uzyskanych środków w dowolnym państwie.
2. Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia moŜe zostać
zobowiązany do wydatkowania części lub całości uzyskanych z Centrum środków na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6. 1. Wniosek zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub adres
siedziby;
2) adres korespondencyjny;
3) informację o statusie prawnym wnioskodawcy;
4) opis zaplanowanego przedsięwzięcia;
5) określenie wysokości i formy wnioskowanego dofinansowania;
6) budŜet przedsięwzięcia, ze wskazaniem źródeł finansowania, w tym wysokości i
źródeł własnego wkładu finansowego oraz wysokości i źródeł wkładu
finansowego pochodzącego ze środków publicznych;
7) termin realizacji przedsięwzięcia;
8) uzasadnienie przedsięwzięcia pod kątem kryteriów, o których mowa w § 2;
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9) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w ustawie z dnia ………. r. o
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz zarządzeniu;
10) umowy, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez
podmioty inne niŜ Centrum, jeŜeli jest ono przewidywane; w przypadku
wnioskowania o promesę wnioskodawca moŜe przedstawić odpowiednie listy
intencyjne;
11) inne informacje i dokumenty niezbędne dla rozpatrzenia wniosku.
2. Dyrektor Centrum ustala, w drodze zarządzenia, wzór wniosku i podaje to
zarządzenie wiadomości publicznej w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp, w
szczególności za pośrednictwem strony internetowej Centrum.
3. Dyrektor Centrum rozpatruje wniosek w terminie 90 dni od daty złoŜenia
wniosku spełniającego wymagania formalne.
4. Wnioski niespełniające wymagań formalnych nie są rozpatrywane i są
niezwłocznie zwracane wnioskodawcom.
§ 7. 1. KaŜdy wniosek jest opiniowany przez ekspertów powoływanych przez
Dyrektora Centrum.
2. Eksperci mogą być powoływani osobno dla poszczególnych rodzajów
przedsięwzięć.
3. Ekspertów do oceny konkretnego przedsięwzięcia wyznacza Dyrektor
Centrum.
4. Liczbę ekspertów oceniających konkretne przedsięwzięcie określa
kaŜdorazowo Dyrektor Centrum, biorąc pod uwagę charakter i złoŜoność
przedsięwzięcia, a takŜe wysokość Ŝądanego dofinansowania.
§ 8. Centrum udziela dofinansowania, biorąc pod uwagę posiadane środki oraz
spodziewane przychody Centrum w okresie realizacji dofinansowywanego
przedsięwzięcia.
§ 9. 1. Dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii ekspertów, moŜe, ze względu na
specyfikę przedsięwzięcia, wydać przyrzeczenie udzielenia dofinansowania
(promesę), waŜne przez okres 6 miesięcy.
2. Okres waŜności promesy, o której mowa w ust. 1, moŜe zostać przedłuŜony,
jednak nie więcej niŜ o kolejne 6 miesięcy.
3. Po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków promesy Dyrektor Centrum
zawiera z nim umowę.
§ 10. W przypadku odmowy udzielenia dofinansowania Dyrektor Centrum moŜe,
jeŜeli zaistnieją nowe okoliczności istotne dla oceny wniosku, skierować wniosek do
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ponownego zaopiniowania przez ekspertów. Decyzja w przedmiocie dofinansowania
wydana po uzyskaniu tych opinii jest ostateczna.
§ 11. 1. Umowa określa:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i sposób płatności;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) termin i sposób rozliczenia dotacji;
5) tryb i termin zwrotu dotacji w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia;
6) tryb i termin zwrotu dotacji w przypadku wykorzystania jej w niepełnej wysokości
bądź wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowa moŜe zawierać dodatkowe elementy, które w opinii Dyrektora Centrum
lub ekspertów mogą okazać się przydatne dla zwiększenia efektywności udzielonego
dofinansowania, jego rzetelnego wykorzystania oraz rozliczenia.
§ 12. Centrum prowadzi dokumentację udzielonych dofinansowań. Dokumentacja
zawiera:
1) wniosek;
2) opinie ekspertów;
3) umowę;
4) dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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UZASADNIENIE
Projekt zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie w sprawie
udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w
stosunkach polsko-rosyjskich stanowi wykonanie upowaŜnienia zawartego w art. 26
ust. 7 ustawy z dnia …….. r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
(Dz. U. Nr …., poz. ....), zgodnie z którym minister właściwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze zarządzenia:
1) kryteria, warunki i tryb udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia, zwane dalej „Centrum”, dofinansowania przedsięwzięcia
podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich, a takŜe istotne elementy wniosku o udzielenie dofinansowania
przedsięwzięcia;
2) istotne elementy umów cywilnoprawnych, zawieranych z podmiotami
otrzymującymi dofinansowanie.
Projekt zarządzenia zakłada, Ŝe dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na
rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zwanych dalej
„przedsięwzięciami”, będzie udzielane w oparciu o następujące kryteria:
1) znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celów Centrum, o których mowa w art. 3
ust. 1 ustawy z dnia ………. r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia;
2) zasięg i skala oddziaływania przedsięwzięcia;
3) ocena moŜliwości wykonania przedsięwzięcia przez podmiot zainteresowany
otrzymaniem dofinansowania tego przedsięwzięcia, zwany dalej „wnioskodawcą”,
oraz zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu
przedsięwzięcia;
4) udział środków własnych w budŜecie przedsięwzięcia;
5) zaangaŜowanie podmiotów zagranicznych;
6) spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia;
7) dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawcy w działalności stanowiącej przedmiot
przedsięwzięcia.
Wprowadza się maksymalny poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynoszący
80% budŜetu przedsięwzięcia, chyba Ŝe przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią
inaczej. Projekt zarządzenia przyznaje Dyrektorowi Centrum moŜliwość ustalenie
niŜszych limitów dofinansowania przedsięwzięcia, w szczególności uwzględniając
stan posiadanych środków i ich przeznaczenie na określony rodzaj przedsięwzięć.
Dofinansowanie przedsięwzięcia udzielane będzie w formie dotacji. Z podmiotem
otrzymującym dotację zawierana będzie umowa cywilnoprawna o dofinansowanie
przedsięwzięcia, zawierająca obligatoryjnie następujące elementy:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i sposób płatności;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
5

4) termin i sposób rozliczenia dotacji;
5) tryb i termin zwrotu dotacji w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia;
6) tryb i termin zwrotu dotacji w przypadku wykorzystania jej w niepełnej wysokości
bądź wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.
W razie konieczności umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia będzie poszerzona o
dodatkowe elementy, które w opinii Dyrektora Centrum lub ekspertów mogą okazać
się przydatne dla zwiększenia efektywności udzielonego dofinansowania, jego
rzetelnego wykorzystania oraz rozliczenia.
Projekt zarządzenia określa zakres danych, które powinien zawierać wniosek o
dofinansowanie przedsięwzięcia oraz tryb postępowania w sprawie rozpatrzenia
złoŜonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia, w tym opiniowana i oceny
tych wniosków przez ekspertów wyznaczonych przez Dyrektora Centrum. Do
obowiązków Dyrektora Centrum naleŜeć będzie ustalenie, w drodze zarządzenia,
wzoru wniosku i podanie tego zarządzenia do wiadomości publicznej w sposób
zapewniający łatwy do niego dostęp, w szczególności za pośrednictwem strony
internetowej Centrum. W ten sposób zostanie zapewniony moŜliwie najszerszy
dostęp do wzory wniosku dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców.
Przewiduje się wprowadzenie instytucji promesy udzielenia dofinansowania
przedsięwzięcia. Wydanie promesy będzie moŜliwe po zasięgnięciu opinii ekspertów
i będzie uzaleŜnione od specyfiki danego przedsięwzięcia. Promesa będzie waŜna
przez okres 6 miesięcy. W ten sposób zostanie zapewniona moŜliwość udzielania
dofinansowania określonych dla szerszego spektrum przedsięwzięć. Powiększy się
zatem grupa podmiotów otrzymujących dofinansowanie, co powinno przyczynić się
do efektywnego i skutecznego wykorzystania dofinansowania, a zatem do realizacji
ustawowych zadań Centrum.
Projekt zarządzenia zawiera ponadto regulacje dotyczące niezbędnego zakresu
dokumentowania udzielonych dofinansowań. Prowadzona w Centrum dokumentacja
udzielonych dofinansowań powinna zawierać:
1)
2)
3)
4)

wniosek o udzielenie dofinansowania;
opinie ekspertów;
umowę o dofinansowania przedsięwzięcia;
dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji.

Dane i dokumenty zawarte w dokumentacji udzielonych dofinansowań pozwolą na
prowadzenie przez Centrum efektywnej kontroli rozliczenia przychodów i kosztów
dofinansowanego przedsięwzięcia, kontroli przebiegu i sposobu realizacji
przedsięwzięcia oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanego z Centrum
dofinansowania.
Przewiduje się, Ŝe zarządzenia wejdzie w Ŝycie z dniem ogłoszenia, co jest związane
z koniecznością moŜliwie najszybszego rozpoczęcia przez działalności Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w tym takŜe w zakresie udzielania przez
Centrum
dofinansowania
przedsięwzięć.
Natychmiastowe
wejście
Ŝycie
projektowanego zarządzenia uzasadnione waŜnym interesem państwa, a
jednocześnie zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
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przeszkodzie. Spełnione są zatem przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), umoŜliwiające wejście w Ŝycie
projektowanego zarządzenia z dniem jego ogłoszenia.
Przedmiot projektowanego zarządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii
Europejskiej.
Projekt zarządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z
późn. zm.).
Projektu zarządzenia nie umieszczono w programie prac legislacyjnych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych na okres lipiec-grudzień 2010 r.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałuje zarządzenie.
będzie
oddziaływał
na
podmioty
prowadzące
Projekt
zarządzenia
przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich
(dalej: „przedsięwzięcia”). Będą one beneficjentami dotacji stanowiących
dofinansowanie tych przedsięwzięć udzielanych na podstawie ustawy przez
Dyrektora Centrum.
2. Konsultacje społeczne.
Projekt zarządzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji społecznych do
zaopiniowania do następujących podmiotów:
1) ……………………….;
2) ……………………….
Projekt zarządzenia zostanie zamieszczony Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.
1414, z późn. zm.).
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i
budŜety jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w Ŝycie projektowanego zarządzenia będzie miało wpływ na budŜet
państwa.
Koszty udzielania dofinansowania przedsięwzięć w pierwszym roku działalności
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia będą finansowane ze środków
przewidzianych w rezerwie budŜetowej na utworzenie Centrum (część 83 dział 758
rozdział 75818 - Środki na utworzenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia). Środki na pokrycie kosztów udzielania dofinansowania przedsięwzięć
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w kolejnych latach będą zapewnione w części 24 budŜetu państwa „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego” w dotacji podmiotowej dla Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia.
Wejście w Ŝycie projektowanego zarządzenia nie będzie miało wpływu na budŜety
jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w Ŝycie projektowanego zarządzenia będzie miało pośredni wpływ na rynek
pracy.
W okresie dłuŜszym, ze względu na dopływ środków z tytułu dofinansowania
przedsięwzięć, zapotrzebowanie na róŜnego rodzaju usługi powinno wzrosnąć, a
co za tym idzie, regulacja powinna przynieść pewne oŜywienie rynku pracy, na
którym działają beneficjenci dofinansowania.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Wejście w Ŝycie projektowanego zarządzenia będzie miało pośredni wpływ na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw.
Skomasowanie środków z róŜnych źródeł powinno pobudzić działalność
usługową w obszarze działalności beneficjentów dofinansowania.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w Ŝycie projektowanego zarządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i
rozwój regionalny. Wejście w Ŝycie projektowanego zarządzenia będzie miało
pośredni wpływ na sytuację i rozwój regionalny.
Realizacja przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zadań
określonych ustawą będzie przekładać się na wspieranie poszczególnych podmiotów
będących beneficjentami dofinansowania przedsięwzięć, przyczyniając się do
wzrostu potencjału danego regionu.
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