
Krajowa Procedura Zatwierdzania i Rejestracji Projektów Międzynarodowej Pomocy 

Technicznej na Białorusi 

 

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 22 października 2003 nr 460 

"O Międzynarodowej Pomocy Technicznej dla Republiki Białorusi" 

(http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30300460) w celu uzyskania finansowania 

Programu i realizacji działań projektu, białoruscy Beneficjenci Wiodący i Beneficjenci są zobowiązani do 

przejścia kolejno przez procedurę krajowego zatwierdzenia i procedurę krajowej rejestracji projektów 

międzynarodowej pomocy technicznej (MPT) na Białorusi. Procedury te są niezbędne w przypadku 

wszystkich rodzajów dotacji, niezależnie od liczby wydarzeń i ilości źródeł finansowania. 

Realizacja projektów MPT na Białorusi bez ich wcześniejszej rejestracji w Ministerstwie Gospodarki 

Białorusi jest zabroniona. Jednocześnie spełnienie białoruskich procedur krajowych daje możliwość 

skorzystania z mechanizmu zwolnień podatkowych i celnych. 

Szczegóły procedur zatwierdzania i rejestracji są określone w Uchwale Rady Ministrów Republiki 

Białorusi z dnia 21 listopada 2003 roku nr 1522 "W sprawie niektórych środków mających na celu 

wykonanie Dekretu Prezydenta Białorusi nr 460 z 22 października 2003," 

(http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C20301522). 

Zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi projekty MPT realizowane w ramach Programu PBU 

2014-2020 podzielone są na: 

- projekty realizowane metodą krajowego wdrażania; 

- mikro-projekty; 

- inne projekty. 

Metoda krajowego wdrażania projektu (programu) MPT  – sposób realizacji projektów (programów) 

MPT, który przewiduje, że środki przeznaczone na realizację projektu (programu) są w całości 

przekazywane na rachunek beneficjenta międzynarodowej pomocy technicznej, który realizuje projekt, 

natomiast towary i inne aktywa przeznaczone na projekt zostają przekazane beneficjentowi 

Międzynarodowej Pomocy Technicznej (własność państwowa, jurysdykcja gospodarcza lub zarządzanie 

operacyjne organizacji państwowej, która uzyskuje taką pomoc). Projekt jest rekomendowany do 

wdrożenia decyzją Komisji Międzynarodowej Współpracy Technicznej działającej przy Radzie Ministrów 

Republiki Białorusi (w odniesieniu do Programu PBU 2014-2020 - ta metoda ma zastosowanie do 

białoruskich DPI, projektów regularnych w przypadku, gdy podmiot białoruski jest Beneficjentem 

Wiodącym i projektów o małych budżetach ok. 30 000 EUR w przypadku białoruskiego Beneficjenta 

Wiodącego). 

Mikro-projekty MPT – projekty MPT z okresem realizacji nie dłuższym niż rok i łączną kwotą środków 

przewidzianych na jego realizację, w tym obcą walutą, towarami (aktywami), pracami, usługami, na 

kwotę nie większą niż 3 tys. jednostek bazowych (około 30 000 EUR). Projekt jest rekomendowany do 

realizacji decyzją Komisji Międzynarodowej Współpracy Technicznej działającej przy Radzie Ministrów 

Republiki Białorusi (w zakresie Programu PBU 2014-2020 mającą zastosowanie do projektów o małym 

budżecie, jeżeli budżet nie przekracza 3 tys. jednostek bazowych). 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30300460


Inne projekty – wszystkie projekty, których nie można zakwalifikować do dwóch ww. kategorii 

projektów. Projekt jest rekomendowany do realizacji uchwałą Rady Ministrów Republiki Białorusi 

(w zakresie Programu PBU 2014-2020 - projekty zwykłe oraz projekty o małych budżetach powyżej około 

30 000 EUR w przypadku białoruskiego Beneficjenta). 

Odbiorca (beneficjent) MPT, niezależnie od metody zatwierdzenia, powinien przedłożyć Ministerstwu 

Gospodarki następujące dokumenty do krajowej procedury zatwierdzania i rejestracji: 

1. Wniosek odbiorcy Międzynarodowej Pomocy Technicznej (pismo przewodnie) w dowolnej 

formie opracowane zgodnie z wymogami; 

2. Wniosek o rejestrację projektu, sporządzony zgodnie z formularzem opracowanym przez 

Ministerstwo Gospodarki Republiki Białorusi; 

3. Oryginalną lub uwierzytelnioną kopię projektu w dwóch egzemplarzach (w odniesieniu do 

Programu PBU na lata 2014-2020 - podpisana umowa o dofinansowanie wraz ze wszystkimi 

załącznikami); 

4. Tłumaczenie oryginału projektu na język białoruski lub rosyjski (uwierzytelnione przez 

tłumacza lub przez organizację Beneficjenta) w dwóch egzemplarzach; 

5. Paszport projektu w formie ustalonej przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Białorusi w 

dwóch egzemplarzach. 

 

Powyższe formularze (wniosek o rejestrację projektu, paszport projektu) są dostępne na oficjalnej 

stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Republiki Białorusi: 

http://www.economy.gov.by/ru/mtp_1-ru / 

Formularze te powinny być wypełnione czcionką Times New Roman w rozmiarze 14 pkt. Wszystkie 

kolumny formularza są obowiązkowe. Nie można usuwać kolumn z formularzy. 

Projekty złożone bez tych dokumentów, a także zawierające wzajemnie wykluczające się zapisy i (lub) 

niedokładne informacje, zostaną zwrócone w ciągu pięciu dni od daty wpłynięcia do Ministerstwa 

Gospodarki Republiki Białorusi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych dokumentów, projekt 

przechodzi przez krajową procedurę zatwierdzenia, która może potrwać kilka miesięcy. 

Jeżeli Komisja ds. Międzynarodowej Współpracy Technicznej działająca przy Radzie Ministrów Republiki 

Białorusi postanowi nie zatwierdzić lub wyda zalecenia dotyczące zatwierdzenia projektu, Ministerstwo 

Gospodarki informuje odbiorcę międzynarodowej pomocy technicznej o decyzji podjętej przez Komisję 

w ciągu pięciu dni od daty decyzji. Jeśli Komisja podejmie decyzję o rekomendacji projektu do 

zatwierdzenia, białoruscy beneficjenci muszą zarejestrować projekt w Ministerstwie Gospodarki 

Republiki Białorusi.  

W trakcie realizacji projektu istnieje możliwość wprowadzenia zmian i/lub uzupełnień do niego. 

Rejestracja wprowadzonych poprawek i/lub uzupełnień dokonywana jest przez Ministerstwo Gospodarki 

Republiki Białorusi, pod warunkiem zachowania ogólnych i szczegółowych celów projektu, a także zmian 

w całkowitej kwocie finansowania nieprzekraczającej 50 % wcześniejszej zarejestrowanej kwoty. 

http://www.economy.gov.by/ru/mtp_1-ru%20/


W przypadku, gdy projekt obejmuje dwóch lub więcej beneficjentów białoruskich, powinni oni 

zdecydować, który z nich przyjmie odpowiedzialność za poddanie się krajowej procedurze zatwierdzania 

i rejestracji projektu w Ministerstwie Gospodarki Republiki Białorusi (uwaga: procedura zatwierdzania 

towarów (prac, usług), które mają być użyte do realizacji projektu, musi być wypełniona przez każdego 

beneficjenta z osobna). 

Rodzaj projektów z punktu 
widzenia Programu 

Rodzaj zastosowanej krajowej procedury zatwierdzania i 
rejestracji 

Metoda krajowego wdrażania 
na podstawie decyzji Komisji 
w sprawie Międzynarodowej 

Pomocy Technicznej 

Uchwała Rady Ministrów 
Republiki Białorusi 

Białoruskie DPI 
   

Regularne projekty z 
białoruskim Beneficjentem 
Wiodącym  

   

Regularne projekty z 
białoruskim Beneficjentem     
Projekty o małym budżecie 
poniżej 30 000 EUR    
Projekty o małym budżecie 
powyżej 30 000 EUR z 
białoruskim Beneficjentem 
Wiodącym 

   

Projekty o małym budżecie 
powyżej 30 000 EUR z 
białoruskim Beneficjentem 

   

 

 


