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Wspólny Sekretariat Techniczny Wspólny Sekretariat Techniczny 
Programu Sąsiedztwa Polska Programu Sąsiedztwa Polska –– Białoruś Białoruś –– Ukraina Ukraina 

Interreg IIIA/Tacis CBCInterreg IIIA/Tacis CBC



Podstawy prawne ENPIPodstawy prawne ENPI

�� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz 
Rady Unii Europejskiej wprowadzające ogólne Rady Unii Europejskiej wprowadzające ogólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju RegionalnegoRozwoju Regionalnego

� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz 
Rady Unii Europejskiej wprowadzające ogólne 
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Rady Unii Europejskiej wprowadzające ogólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Instrumentu 
Partnerstwa i Sąsiedztwa

� Praktyczny Przewodnik zawierania kontraktów w 
ramach zewnętrznych środków UE – PRAG

� Wytyczne dotyczące wdraŜania programów 
współpracy przygranicznej ENPI CBC



Ogólne zasady wdraŜania Programów Ogólne zasady wdraŜania Programów 
ENPI CBCENPI CBC

�� Programy ENPI CBC będą realizowane wspólnie przez Państwa Programy ENPI CBC będą realizowane wspólnie przez Państwa 
członkowskie UE oraz państwa partnerskie, na zewnętrznych członkowskie UE oraz państwa partnerskie, na zewnętrznych 
granicach UE granicach UE 

�� BudŜety poszczególnych programów będą utworzone ze środków BudŜety poszczególnych programów będą utworzone ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków 
zewnętrznych (ENPI)zewnętrznych (ENPI)

�� W odróŜnieniu od obecnie realizowanych programów sąsiedztwa, W odróŜnieniu od obecnie realizowanych programów sąsiedztwa, 
w nowej perspektywie finansowej przewiduje się „wrzucenie” w nowej perspektywie finansowej przewiduje się „wrzucenie” 
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w nowej perspektywie finansowej przewiduje się „wrzucenie” w nowej perspektywie finansowej przewiduje się „wrzucenie” 
środków ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych UE do środków ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych UE do 
„wspólnego koszyka” „wspólnego koszyka” –– cały budŜet będzie równorzędnie dostępny cały budŜet będzie równorzędnie dostępny 
dla wszystkich państw zaangaŜowanych w realizację danego dla wszystkich państw zaangaŜowanych w realizację danego 
programu ENPI CBCprogramu ENPI CBC

�� Programy ENPI CBC będą wdraŜane i zarządzane w oparciu o Programy ENPI CBC będą wdraŜane i zarządzane w oparciu o 
procedury wskazane w Praktycznym przewodniku zawierania procedury wskazane w Praktycznym przewodniku zawierania 
kontraktów w ramach zewnętrznych środków UE (PRAG)kontraktów w ramach zewnętrznych środków UE (PRAG)

�� Stosowanie jednolitych procedur zamówień publicznych ułatwi w Stosowanie jednolitych procedur zamówień publicznych ułatwi w 
szczególności realizację projektów wspólnych, gdzie finansowane szczególności realizację projektów wspólnych, gdzie finansowane 
są działania odbywające się po wewnętrznej i zewnętrznej stronie są działania odbywające się po wewnętrznej i zewnętrznej stronie 
granicy UE.granicy UE.



Ogólne zasady wdraŜania Programów Ogólne zasady wdraŜania Programów 
ENPI CBCENPI CBC

W W ramach kaŜdego z programów ENPI CBC powstanie odrębny ramach kaŜdego z programów ENPI CBC powstanie odrębny 
dokument programowydokument programowy, w którym powinny znaleźć się:, w którym powinny znaleźć się:

�� opis obszaru kwalifikowanego opis obszaru kwalifikowanego –– zgodnie z systemem podziałuzgodnie z systemem podziału

terytorialnego NUTS IIIterytorialnego NUTS III

�� opis priorytetów i działańopis priorytetów i działań

�� kryteria selekcji projektów i procedury wdraŜania programukryteria selekcji projektów i procedury wdraŜania programu
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�� kryteria selekcji projektów i procedury wdraŜania programukryteria selekcji projektów i procedury wdraŜania programu

�� określenie instytucji włączonych w proces zarządzaniaokreślenie instytucji włączonych w proces zarządzania

programem, a przede wszystkim „Wspólnej Instytucjiprogramem, a przede wszystkim „Wspólnej Instytucji

Zarządzającej”Zarządzającej”

�� indykatywna tabela finansowa określająca podział środków naindykatywna tabela finansowa określająca podział środków na

priorytety priorytety –– razem z pomocą technicznąrazem z pomocą techniczną

�� plan promocyjno plan promocyjno -- informacyjnyinformacyjny



Ogólne zasady wdraŜania Programów Ogólne zasady wdraŜania Programów 
ENPI CBCENPI CBC

�� ProgramyProgramy ENPIENPI CBCCBC będąbędą zarządzanezarządzane wspólniewspólnie

przezprzez graniczącegraniczące zeze sobąsobą państwapaństwa partnerskiepartnerskie

�� DoDo zarządzaniazarządzania programamiprogramami ENPIENPI CBCCBC powołanepowołane

zostanązostaną WspólneWspólne InstytucjeInstytucje ZarządzająceZarządzające

�� WspólnaWspólna InstytucjaInstytucja ZarządzającaZarządzająca powinnapowinna zostaćzostać
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�� WspólnaWspólna InstytucjaInstytucja ZarządzającaZarządzająca powinnapowinna zostaćzostać

utworzonautworzona ww państwiepaństwie członkowskimczłonkowskim UE,UE, istniejeistnieje jednakjednak

moŜliwośćmoŜliwość odstępstwaodstępstwa odod tejtej regułyreguły

�� WspólnaWspólna InstytucjaInstytucja ZarządzającaZarządzająca,, zz uwagiuwagi nana

zarządzaniezarządzanie środkamiśrodkami publicznymi,publicznymi, działaniedziałanie

ponadregionalneponadregionalne międzynarodowemiędzynarodowe powinnapowinna znajdowaćznajdować

sięsię ww jednostcejednostce sektorasektora finansówfinansów publicznychpublicznych szczeblaszczebla

centralnegocentralnego



Zakres obowiązków Wspólnej Instytucji Zakres obowiązków Wspólnej Instytucji 
ZarządzającejZarządzającej

Wspólna Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 10 Wspólna Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 10 
ust. 5 Rozporządzenia ENPI oraz zgodnie z art. 6.2 ust. 5 Rozporządzenia ENPI oraz zgodnie z art. 6.2 
Implementing Rules Implementing Rules odpowiedzialna jest w odpowiedzialna jest w 
szczególności za:szczególności za:

�� ustanowienie systemu zbierania wiarygodnych danych  ustanowienie systemu zbierania wiarygodnych danych  
finansowych ifinansowych i statystycznychstatystycznych dotyczących wdraŜania do dotyczących wdraŜania do 
celów monitorowania i oceny i przekazywanie tych danych celów monitorowania i oceny i przekazywanie tych danych 
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finansowych ifinansowych i statystycznychstatystycznych dotyczących wdraŜania do dotyczących wdraŜania do 
celów monitorowania i oceny i przekazywanie tych danych celów monitorowania i oceny i przekazywanie tych danych 
zgodnie z ustaleniami pomiędzy Państwem Członkowskim zgodnie z ustaleniami pomiędzy Państwem Członkowskim 
a Komisją Europejską a Komisją Europejską 

�� dostosowanie i wdroŜenie Uzupełnienia Programu w celudostosowanie i wdroŜenie Uzupełnienia Programu w celu
zapewnienia skutecznegozapewnienia skutecznego monitoringu i zarządzaniamonitoringu i zarządzania
ProgramemProgramem

�� przygotowywanie i przedkładanie Komisji rocznego iprzygotowywanie i przedkładanie Komisji rocznego i
końcowego raportu z wdraŜania Programukońcowego raportu z wdraŜania Programu



Zakres obowiązków Wspólnej Instytucji Zakres obowiązków Wspólnej Instytucji 
Zarządzającej c.d.Zarządzającej c.d.

�� zapewnienie kwalifikowalności wszystkich operacji zapewnienie kwalifikowalności wszystkich operacji 
finansowych w ramach  programu prowadzonych przez finansowych w ramach  programu prowadzonych przez 
Instytucję Certyfikującą I stopnia i beneficjentów Instytucję Certyfikującą I stopnia i beneficjentów 
końcowychkońcowych

�� weryfikację wniosków o płatności przedstawianych przez weryfikację wniosków o płatności przedstawianych przez 
beneficjentów końcowych, zatwierdzanie i przesyłanie ich beneficjentów końcowych, zatwierdzanie i przesyłanie ich 
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beneficjentów końcowych, zatwierdzanie i przesyłanie ich beneficjentów końcowych, zatwierdzanie i przesyłanie ich 
do Instytucji Certyfikującej II stopnia wraz ze stosownym do Instytucji Certyfikującej II stopnia wraz ze stosownym 
potwierdzeniem poprawności wydatkówpotwierdzeniem poprawności wydatków

�� sporządzanie raportu o nieprawidłowościach, sporządzanie raportu o nieprawidłowościach, 
przedkładanego Instytucji Certyfikującej II stopniaprzedkładanego Instytucji Certyfikującej II stopnia

�� przygotowywanie długoterminowych i rocznych prognoz przygotowywanie długoterminowych i rocznych prognoz 
wydatków (płatności) z ENPI CBC w oparciu o informacje wydatków (płatności) z ENPI CBC w oparciu o informacje 
uzyskane od beneficjentów końcowych i przekazywanie ich uzyskane od beneficjentów końcowych i przekazywanie ich 
do Komisji Europejskiejdo Komisji Europejskiej



Zakres obowiązków Wspólnej Instytucji Zakres obowiązków Wspólnej Instytucji 
Zarządzającej c.d.Zarządzającej c.d.

�� przechowywanie przez co najmniej 3 lata przechowywanie przez co najmniej 3 lata 
dokumentacji związanej z wdraŜaniem projektu od dokumentacji związanej z wdraŜaniem projektu od 
daty wypłaty ostatniej płatności przez Komisję daty wypłaty ostatniej płatności przez Komisję 
EuropejskąEuropejską

�� zapewnienie poprawności operacji finansowych zapewnienie poprawności operacji finansowych 
dokonywanych w ramach pomocy, wdokonywanych w ramach pomocy, w szczególności szczególności 
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dokonywanych w ramach pomocy, wdokonywanych w ramach pomocy, w szczególności szczególności 
poprzez wprowadzenie systemów kontroli poprzez wprowadzenie systemów kontroli 
wewnętrznej zgodnych zwewnętrznej zgodnych z ogólnieogólnie przyjętymi zasadami przyjętymi zasadami 
zarządzania finansowego zarządzania finansowego 

�� zapewnienie spełnienia wymogów dotyczących zapewnienie spełnienia wymogów dotyczących 
rozpowszechniania informacjirozpowszechniania informacji



Ogólne zasady wdraŜania Programów Ogólne zasady wdraŜania Programów 
ENPI CBCENPI CBC

W ramach Wspólnej Instytucji Zarządzającej W ramach Wspólnej Instytucji Zarządzającej 
powinno powołać się: powinno powołać się: 

1. Wspólny Sekretariat Techniczny 1. Wspólny Sekretariat Techniczny 

2. Zespół Kontraktowania2. Zespół Kontraktowania
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2. Zespół Kontraktowania2. Zespół Kontraktowania

3. Zespół Finansowy 3. Zespół Finansowy 

4. Zespół Audytu 4. Zespół Audytu 

Jednostki te powinny być od siebie niezaleŜne, wJednostki te powinny być od siebie niezaleŜne, w

myśl art. 10 ust. 5 Rozporządzenia ENPI.myśl art. 10 ust. 5 Rozporządzenia ENPI.



Ogólne zasady wdraŜania Programów Ogólne zasady wdraŜania Programów 
ENPI CBCENPI CBC

W ramach programu ENPI CBC ma zostać powołanyW ramach programu ENPI CBC ma zostać powołany
KomitetKomitet SterującySterujący. Jego zadania są następujące:. Jego zadania są następujące:

�� Zatwierdzanie działań WIZZatwierdzanie działań WIZ

�� Zatwierdzanie projektów do dofinansowania wraz         Zatwierdzanie projektów do dofinansowania wraz         
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�� Zatwierdzanie projektów do dofinansowania wraz         Zatwierdzanie projektów do dofinansowania wraz         
z określeniem ich budŜetówz określeniem ich budŜetów

�� Zatwierdzanie alokacji środków na pomoc     Zatwierdzanie alokacji środków na pomoc     
technicznątechniczną

�� Kontrolowanie działalności i przyjmowanie Kontrolowanie działalności i przyjmowanie 
rocznych sprawozdań od WIZ rocznych sprawozdań od WIZ 



Ogólne zasady wdraŜania Programów Ogólne zasady wdraŜania Programów 
ENPI CBCENPI CBC

�� Wszystkie zgłaszane do wsparcia ze środków ENPI CBC Wszystkie zgłaszane do wsparcia ze środków ENPI CBC 
projekty muszą mieć co najmniej dwóch partnerów (jeden z projekty muszą mieć co najmniej dwóch partnerów (jeden z 
państwa UE i jeden spoza UE), przy czym jeden z tych państwa UE i jeden spoza UE), przy czym jeden z tych 
partnerów musi pełnić rolę partnerów musi pełnić rolę partnera wiodącegopartnera wiodącego. W . W 
ramach ENPI CBC trzy typy projektów mogą być brane pod ramach ENPI CBC trzy typy projektów mogą być brane pod 
uwagę:uwagę:
projekty zintegrowane, kiedy partnerzy realizują działania projekty zintegrowane, kiedy partnerzy realizują działania 
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�� projekty zintegrowane, kiedy partnerzy realizują działania projekty zintegrowane, kiedy partnerzy realizują działania 
w ramach projektu po obu stronach granicy;w ramach projektu po obu stronach granicy;

�� projekty symetryczne (lustrzane), kiedy działania w ramach projekty symetryczne (lustrzane), kiedy działania w ramach 
projektu są przeprowadzane równolegle po obu stronach projektu są przeprowadzane równolegle po obu stronach 
granicy;granicy;

�� projekty „proste”, kiedy działania w ramach projekty „proste”, kiedy działania w ramach 
transgranicznego projektu są w większości lub całości transgranicznego projektu są w większości lub całości 
realizowane po jednej stronie granicy ale przynoszą realizowane po jednej stronie granicy ale przynoszą 
korzyści obu partnerom korzyści obu partnerom 



Planowane programy ENPI z Planowane programy ENPI z 
udziałem Polskiudziałem Polski

Przewiduje się utworzenie dwóch Przewiduje się utworzenie dwóch 
programów ENPI CBC z udziałem Polski:programów ENPI CBC z udziałem Polski:

�� ENPI CBC Polska ENPI CBC Polska –– Białoruś Białoruś –– Ukraina Ukraina 
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szacowany budŜet Programu w latach 2007szacowany budŜet Programu w latach 2007--20132013

to ok. 186,2 mln EURto ok. 186,2 mln EUR

�� ENPI CBC Litwa ENPI CBC Litwa –– Polska Polska –– RosjaRosja

szacowany budŜet Programu w latach 2007szacowany budŜet Programu w latach 2007--20132013

to ok. 132,1 mln EURto ok. 132,1 mln EUR
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KONIECKONIEC

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


