
 

 

Ogłoszenie o konkursie na doradztwo w zakresie 
pozyskiwania funduszy europejskich 

 
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (dalej: Prezes KRRP) ogłasza konkurs dla osób fizycznych 
i prawnych na świadczenie doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.  
 

1. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie stałego doradcy samorządu radców prawnych (Krajowej Rady Radców 
Prawnych oraz Okręgowych Izb Radców Prawnych) w zakresie pozyskiwania środków europejskich 
dostępnych w kraju i zagranicą. W szczególności, ale nie wyłącznie, Prezes KRRP jest zainteresowany 
pozyskiwaniem funduszy z grantów udzielanych przez Dyrekcje Generalne „Sprawiedliwość” 
oraz „Konkurencji” Komisji Europejskiej w ramach współpracy w sprawach cywilnych, karnych, 
administracyjnych, ochrony praw człowieka, a także z innych obszarów objętych konkursami 
i z programów operacyjnych zarządzanych przez polskie instytucje publiczne. Podstawowym 
przeznaczeniem środków  będzie finansowanie projektów obejmujących powszechną edukację prawną 
społeczeństwa polskiego oraz finansowanie szkoleń zawodowych radców prawnych. 

Doradztwo powinno obejmować : 
 - stałe monitorowanie możliwych źródeł dofinansowywania działań samorządu  radców prawnych, 

realizowanych w ramach jego  zadań, wynikających z art.41 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych; 

 - informowanie Prezesa KRRP lub osób przez niego wskazanych o możliwych, w szczególności 
mających charakter innowacyjny, projektach których realizacja mogłaby uzyskiwać dofinansowanie 
z funduszy europejskich, a także o ogłaszanych w tym zakresie przez rożne instytucje 
postępowaniach i konkursach oraz terminach składania wniosków o dofinansowanie; 

 - sporządzanie wniosków o dofinansowanie. 
Doradztwo mogłoby również obejmować zarządzanie projektami, które uzyskały dofinansowanie 
oraz prowadzenie  wymaganych  rozliczeń tych projektów. 

Prezes KRRP oferuje podmiotowi  wyłonionemu w konkursie zawarcie umowy o stałe doradztwo 
w zakresie powyżej opisanym na okres aktualnie trwającej kadencji KRRP tj. do listopada 2016 r. 
Prawo rozwiązania umowy służyłoby stronom jedynie w ściśle określonych w tejże umowie przypadkach. 
Umowa zostanie zawarta z tym podmiotem, który spełni łącznie dwa warunki: 

- Przedłoży w wymaganym terminie projekt wniosku, o którym mowa w punkcie 3 ogłoszenia, 
a projekt ten zostanie skierowany do realizacji, 

- Spełni wymogi formalne konkursu zawarte w niniejszym ogłoszeniu. 
 

2. Kto może przystąpić do konkursu? 

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne posiadające stały adres zameldowania lub stałą 
siedzibę na terytorium Polski. Poszukiwane są podmioty mające  udokumentowane doświadczenie 
w  pozyskiwaniu funduszy europejskich na: działalność szkoleniową i edukacyjną, networking 
oraz wymianę doświadczeń w zakresie know-how i dobrych praktyk.  
 

3. Przedmiot konkursu 

Konkurs polega na przygotowaniu i przedłożeniu Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa KRRP 
projektu wniosku o dofinansowanie działań w obszarze „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo priorytet 2.2.2 
lub 2.2.5 zgodnie z ogłoszeniem Komisji Europejskiej dostępnym na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm 



 

 

 
4. Wyłonienie Doradcy 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konkursu powinny dokonać pisemnego zgłoszenia w terminie 
do dnia 29 stycznia 2014 r. do g. 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sekretariatu 
Prezesa KRRP: pryszczepko@kirp.pl. Na powyżej podany adres poczty elektronicznej mogą być również –              
i jedynie tą drogą – kierowane pytania zainteresowanych zgłoszeniem się do konkursu, co do kwestii 
technicznych tego zgłoszenia. 
 
Zgłoszenie winno obejmować: 

a) podstawowe dane Wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, dane kontaktowe, dane osoby 
lub osób upoważnionych do kontaktu w sprawie konkursu) oraz osób odpowiedzialnych z jego 
strony za doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich; 

b) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (podmioty, które są zarejestrowane  w KRS); 
c) krótki opis dotychczasowych działań w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich (nie więcej 

niż jedna strona formatu A4) 
d) streszczenie proponowanych działań w zakresie wniosku o dofinansowanie, o którym mowa 

w punkcie 1 ogłoszenia. Streszczenie to powinno obejmować: 
- cele i zakres projektu; 
- metody realizacji; 
- spis potencjalnych realnych partnerów; 
- sposób osiągnięcia wymiaru europejskiego oraz wartości dodanej proponowanych działań; 
- wstępną kalkulację kosztów oraz określenie wysokości proponowanego dofinansowania ze strony 

Komisji i sposób pokrycia wkładu własnego KRRP. 
 
Do dnia 3 lutego 2014 r. Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa KRRP dokona wstępnej selekcji 
dwóch podmiotów. Wyłonionym w ten sposób oferentom zostanie przedstawiony wzór umowy na 
świadczenie doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. W terminie do dnia 27 lutego 
2014 r. wyłonione uprzednio podmioty przygotują pełne wnioski o dofinansowanie, spełniające warunki 
zawarte w ogłoszeniu Komisji Europejskiej. Następnie Komisja Konkursowa wybierze jeden projekt 
wniosku, który zostanie skierowany do Komisji Europejskiej; z podmiotem będącym autorem wniosku 
zostanie zawarta umowa o doradztwo niezwłocznie po otrzymaniu przez KRRP informacji od instytucji 
przyznającej dofinansowanie o udzieleniu dotacji na realizację działań, o których mowa w punkcie 3 
niniejszego ogłoszenia. Doradca otrzymywać będzie wynagrodzenie dwuczęściowe, składające się 
z comiesięcznego ryczałtu w okresie obowiązywania umowy oraz z premii za sukces wyrażonej w sposób 
procentowy i obliczanej od kwot dofinansowania uzyskanych w wyniku działalności doradcy. Jeżeli 
w okresie od daty skierowania do Komisji Europejskiej wniosku o dofinansowanie projektu, o którym 
mowa w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia, do daty rozpatrzenia tego wniosku przez Komisję Europejską 
KRRP podejmie decyzję o złożeniu kolejnych wniosków o dofinansowanie, podmiot będący autorem 
wybranego wniosku będzie miał pierwszeństwo w realizacji zlecenia na przygotowanie wniosków 
o dofinansowanie kolejnych projektów, na odrębnie dwustronnie uzgodnionych warunkach wynagradzania. 
 

5. Podstawowe informacje o konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską 

Komisja Europejska ogłosiła otwarcie konkursu o dotacje w ramach programu Prawa Podstawowe 
i Obywatelstwo. 
-  minimalna wysokość dofinansowania to 75 000 euro, brak maksymalnego pułapu dofinansowania. 

Komisja finansuje najwyżej 80% kwalifikowanych kosztów projektu; 
-  wkład własny musi być finansowy, nie może mieć postaci rzeczowej (ale może obejmować także 

wpłaty uczestników, partnerów, sponsorów itp.); 



 

 

-  maksymalny czas realizacji projektu to 24 miesiące od daty oficjalnego powiadomienia o przyznaniu 
dofinansowania; 

-  projekt musi być realizowany we współpracy przez co najmniej dwie instytucje z dwóch Państw 
Członkowskich UE, może być też realizowany przez konsorcja na przykład kilku Okręgowych Izb (plus 
partner zagraniczny); 

- wnioski oraz wszystkie wymagane załączniki można składać wyłącznie elektronicznie za 
pośrednictwem systemu PRIAMOS  na stronie Komisji Europejskiej (pożądana wcześniejsza 
rejestracja, zajmuje ona kilka dni!); 

-  Pierwsza płatność w wysokości 80% przyznanego dofinansowania jest przekazywana w ciągu 30 dni 
od daty podpisania umowy; 

-  Od złożenia wniosku do decyzji o przyznaniu dotacji mija ok. 2 miesięcy, kolejne 2-3 miesiące są 
potrzebne na podpisanie umowy i przekazanie pierwszej płatności, dlatego początek realizacji projektu 
powinien być przewidziany najwcześniej na 5 miesięcy od daty składania wniosków. 

 

• Termin składania wniosków upływa 12 marca 2014 roku o 14.00 

 

 

Wybrane priorytety Komisji  
 

2.2.2 - Zapewnienie informacji o stosowaniu Karty Praw Podstawowych oraz o procedurach i miejscach 
zgłaszania naruszeń Karty. 
 

Ten priorytet obejmuje promowanie informacji i organizowanie szkoleń w zakresie efektywnego 
wdrażania postanowień Karty, a w szczególności tworzenie przyjaznych procedur postępowania 
w sprawach osób, których prawa podstawowe zostały naruszone. Promowane będą projekty zakładające 
współpracę z krajowymi komitetami helsińskimi oraz Rzecznikami Praw Obywatelskich. 
 
2.2.5 - Projekty szkoleniowe i networking między prawnikami w obszarach objętych priorytetami 
 
Promowane będą projekty zwiększające wiedzę prawników o prawach podstawowych gwarantowanych 
w Karcie, współpraca między prawnikami z różnych Państw Członkowskich UE, a także szkolenia 
dotyczące praktycznego przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i homofobii przy 
stosowaniu prawa. 

 

6. Zastrzeżenie 

Prezes KRRP może unieważnić konkurs lub pozostawić go bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyny. 
 

 
 
Warszawa, 20 stycznia 2014 r.    Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych 


