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Oś priorytetowa IV. Pomoc Techniczna 

 

W dniu 04 lutego 2022 r. zawarte zostało porozumienie nr: UDA-POPW.04.01.00-00-
0002/21-00 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja 
programu – 2022 rok” w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020 na rok 2022, pomiędzy Instytucją Zarządzającą POPW – Ministrem 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, a Instytucją Pośredniczącą - Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych.  

Całkowita wartość ww. projektu wynosi 3 126 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota 
wydatków kwalifikowanych wynosi 3 093 000,00 PLN. Finansowanie ze środków unijnych 
wynosi 85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych. Kwota dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 629 050,00 PLN.  

Celem projektu na rok 2022 jest sprawne zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014-2020 oraz efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w tym m.in. zabezpieczenie odpowiedniego 
zaplecza technicznego, zapewnienie kompleksowego wsparcia systemu monitorowania, 
kontroli oraz procesu wyboru projektów w CUPT. W ramach projektu zostaną sfinansowane 
następujące wydatki na: 

- informację i promocję – w zakresie rozbudowy serwisu CUPT o dodatkowe 
podserwisy/strony/landing pages dot. tematyki efektów POPW oraz oferty w ramach FEPW 
oraz ich promocję w internecie; 

- kontrolę - realizacja kontroli na miejscu realizacji projektu, kontrole doraźne; 

- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – w tym m.in. wyposażenia, materiałów 
biurowych, serwis i przeglądy sprzętu komputerowego czy serwerów, koszty administracyjne 
jak czynsz, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, Internet, usługi pocztowe oraz 
kurierskie; 

- podnoszenie kwalifikacji pracowników - realizacja działań dotyczących indywidualnego 
i grupowego podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez m.in. szkolenia zewnętrzne 
krajowe oraz zagraniczne, kursy językowe, studia; 

- wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów 
w oparciu o umowy cywilno-prawne) - realizacja działań służących wsparciu 
merytorycznemu pracowników poprzez zlecanie podmiotom zewnętrznym opracowania 
ekspertyz, analiz, koncepcji; 



 

- wsparcie procesu realizacji - realizacja działań związanych z organizacją spotkań 
roboczych, usługi tłumaczenia, zakup materiałów dydaktycznych, prasy branżowej, dostępu 
do zbiorów i baz danych, wydatki na delegacje krajowe oraz zagraniczne niezwiązane ze 
szkoleniami oraz kontrolami; 

- zatrudnienie (tylko umowy o pracę) - finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników 
zaangażowanych w realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 


