Analiza SWOT
Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu wobec szans i zagrożeń
stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:
strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats
(zagrożenia).
Beneficjent
Podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub
inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa „beneficjent”
oznacza podmiot, który otrzymuje pomoc.
Biznesplan
Narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć
gospodarczych. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem
komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.
Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego
elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. Treść biznesplanu
powinna: - odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu
gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.), uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku, - prezentować kadrę
przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd., - przedstawiać stosowane
technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia
przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne, - być napisana językiem
zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora), niezbyt obszerna. Biznesplan często jest
załącznikiem wymaganym przy ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.
Działanie
Część programu operacyjnego albo część priorytetu, w ramach której wnioskodawcy mogą
realizować swoje projekty.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Jeden z funduszy Unii Europejskiej za którego pośrednictwem jest realizowana wspólna
polityka rybołówstwa całego terytorium UE. Wspiera wspólną politykę rybołówstwa w celu
zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcie dla akwakultury w celu
zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym.
Europejski Fundusz Rolny i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Jeden z funduszy, determinujący politykę UE odnośnie obszarów wiejskich, którego celem
jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jest instrumentem wspólnej polityki
rolnej i przyczynia się do: zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawy
stanu środowiska naturalnego i krajobrazu, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich
oraz zwiększenia popierania różnicowania działalności gospodarczej.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie
dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Z EFRR
pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie
udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.
Ewaluacja
Ocena/oszacowanie jakości (stopnia) realizacji programu (tzn. jego faktycznych rezultatów)
w stosunku do wcześniejszych założeń (tzn. oczekiwanych efektów). W przeciwieństwie do
monitorowania lub kontroli ewaluacja odnosi się do efektów długoterminowych
(oddziaływania). Zasadniczym celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i
efektywności programów realizowanych przez władze publiczne. Przeprowadzana jest w celu
osiągnięcia pozytywnych efektów społecznych i gospodarczych związanych bezpośrednio z
danym programem oraz zwiększania przejrzystości i promowania działań podejmowanych

przez władze publiczne. Ewaluacja jest wykonywana jako: ewaluacja wstępna, ewaluacja w
połowie okresu realizacji oraz ewaluacja końcowa.
Fundusze strukturalne
Środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów
członkowskich Unii Europejskiej. To z Funduszy Europejskich pochodzi część środków
przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych. Obecnie do funduszy unijnych
zaliczamy: Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz
Morski i Rybacki.
Grant
Środki finansowe z Funduszy Europejskich przekazywane przez beneficjenta (realizatora
projektu) odbiorcom projektu (beneficjentom ostatecznym) jako narzędzie osiągnięcia celu
projektu. Przykładem może być grant na założenie działalności gospodarczej.
Innowacyjność
Wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej
metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej,
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody
organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na którym operuje
przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa.
Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą
być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np.
instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).
Instytucja Wdrażająca
Podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości programu na
podstawie odpowiedniego porozumienia lub umowy z Instytucją Pośredniczącą, która
deleguje mu część swoich zadań i odpowiedzialności. W zależności od specyfiki danego
programu to zazwyczaj instytucja wdrażająca jest odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków
o dofinansowanie.
Instytucja Zarządzająca
Właściwy minister albo inny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za
przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu. W programach krajowych funkcję
Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a w programach
regionalnych Zarządy Województw.
Koszty kwalifikowalne
Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria
zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Zasady kwalifikowalności wydatków,
określane w odniesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu, który je ponosi oraz
kategorii wydatków związanych z realizacją projektu, zostały określone w załącznikach do
uszczegółowień programów. O kwalifikowalności kosztów decydują kolejno przepisy unijne,
przepisy zawarte w uszczegółowieniach programów oraz ewentualnie inne dodatkowe
przepisy stanowione przez instytucję zarządzającą.
Kwalifikowalność projektów
Projekt jest kwalifikowalny, czyli może zostać zatwierdzony do współfinansowania ze
środków Funduszy Europejskich, jeśli jest zgodny z wymogami danego funduszu i z
politykami wspólnotowymi oraz jest spójny z zatwierdzonym programem i spełnia
szczegółowe kryteria określone dla danego działania w uszczegółowieniu programu.
Kwalifikowalność wydatków
Wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli został poniesiony w ramach zatwierdzonego projektu
realizowanego z udziałem Funduszy Europejskich. O kwalifikowalności wydatków decydują

kolejno przepisy unijne, przepisy zawarte w uszczegółowieniach programów oraz
ewentualnie dodatkowo inne przepisy stanowione przez instytucję zarządzającą.
LSR
Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do
działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD). LSR polega na wskazaniu
kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest
poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków.
Odbiorca ostateczny
Podmiot lub osoba prywatna korzystające z projektów współfinansowanych z Funduszy
Europejskich, realizowanych przez inną jednostkę - beneficjenta końcowego. Mogą to być
uczestnicy szkoleń, biorcy wsparcia dla bezrobotnych, grantów na założenie firmy, itp.
Oddziaływanie
Konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po
ukończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy
skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.
Oś priorytetowa
Wyodrębniona część programu operacyjnego, realizująca część strategii ujętej w programie
poprzez grupę działań wzajemnie powiązanych, realizujących mierzalne cele szczegółowe.
Regionalny Program
Program ograniczony pod względem terytorialnym do określonego województwa. W Polsce
funkcjonuje 16 regionalnych programów. Instytucją Zarządzającą dla regionalnych
programów są właściwe zarządy województw. W praktyce ich zadania wykonywane są przez
urzędy marszałkowskie.
Studium wykonalności
Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma
dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.
Studium powinno stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie
przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania
handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz
związane ze środowiskiem naturalnym. Studium wykonalności pozwala na określenie
rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie tworzy jasne uzasadnienie celu
realizacji projektu.
Transza środków
Rata płatności przekazywana beneficjentowi przez instytucję płatniczą.
Trwałość projektu
Utrzymanie efektów rzeczowych projektów (inwestycji), na których realizację zostało
udzielone dofinansowanie z Funduszy Europejskich przez okres co najmniej 5 lat od
zakończenia realizacji projektu (w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat). W okresie trwałości inwestycji nie wolno
poddawać istotnym modyfikacjom.
Umowa o dofinansowanie
Umowa określająca poziom dofinansowania udzielonego na dany projekt oraz zasady i
obowiązki związane z jego wykorzystaniem. W jej treści określone są: strony umowy,
wysokość i warunki, na jakich zostanie przekazane dofinansowanie, szczegóły dotyczące
zasad realizacji i rozliczania projektu, wskazanie obowiązków informacyjno-promocyjnych w
projekcie, obowiązki związane z bieżącym monitorowaniem przebiegu projektu, zasady
dokonywania kontroli projektu przez uprawnione instytucje, zasady postępowania w
sytuacjach, gdy dokładne wykonanie umowy stanie się niemożliwe, czyli np. reguły
dokonywania zmian w projekcie, sytuacje, w których umowa może być wypowiedziana bądź
rozwiązana, zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, zobowiązanie do

ponoszenia wszystkich wydatków w sposób racjonalny i konkurencyjny, wskazanie, że cały
projekt musi być realizowany z poszanowaniem przepisów prawa krajowego i unijnego.
Wkład własny
Określona w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji część nakładów ponoszonych
przez beneficjenta na jego realizację z jego środków własnych/prywatnych, niepodlegająca
zwrotowi.
Wniosek o dofinansowanie projektu
Dokument przedkładany przez potencjalnego beneficjenta do instytucji wdrażającej w celu
uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu.
Wniosek o płatność
Wniosek, na podstawie którego dokonywana jest płatność zaliczkowa, cząstkowa lub
końcowa. Występują na wszystkich poziomach wykorzystania Funduszy Europejskich składane są zarówno przez beneficjentów (na poziomie projektu), jak i instytucje wdrażające
(na poziomie działań) oraz instytucję zarządzającą (na poziomie programu). Płatności te
umożliwiają zwrot kosztów faktycznie opłacanych przez Fundusze Europejskie.

