IX nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Pradziad realizowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika
Czeska-Polska
Fundusz Mikroprojektów stanowi element Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska i ma na celu
rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z
ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturalnych i gospodarczych.
Uczelnie wyższe są kwalifikowalnymi beneficjentami w polskiej części Programu w ramach następujących Osi
priorytetowych: 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia i 4 –
Współpraca instytucji i społeczności.
TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 18 września 2019 r.
ZASIĘG TERYTORIALNY:
Obszar działalności Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad:
1.
2.

po stronie polskiej: Województwo opolskie – powiaty: brzeski, kędzierzyńsko – kozielski, kluczborski,
krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto Opole;
po stronie czeskiej: Jeseník (z wyjątkiem katastru gminy Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov,
Prostějov.

Siedziba Wnioskodawcy jest ograniczona obszarem działalności Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie.
Oznacza to, że jedynie Wnioskodawcy posiadający swoją siedzibę na obszarze działalności Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad mogą składać swoje wnioski do dofinansowania do Euroregionu
Pradziad.
Miejscem realizacji mikroprojektów jest cały obszar wsparcia na terytorium Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej
Polskiej.
WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA:
Minimalne dofinansowanie (w ramach wszystkich przedmiotowych Osi Priorytetowych) na mikroprojekt bez
Partnera Wiodącego wynosi 2 000 EUR w momencie rejestracji mikroprojektu w systemie MS2014+, na
mikroprojekt z Partnerem Wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera w momencie rejestracji mikroprojektu w
systemie MS2014+.
W ramach osi priorytetowej 4 maksymalne dofinansowanie z EFRR dla mikroprojektów bez Partnera
Wiodącego wynosi 20 000 EUR, natomiast w ramach mikroprojektów z Partnerem Wiodącym 40 000 EUR (po
20 000 EUR na część narodową). Całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność
dofinansowania (odpowiednio 40 000 EUR dla mikroprojektów bez Partnera Wiodącego i 80 000 EUR dla
mikroprojektów z Partnerem Wiodącym, przy czym dofinansowanie procentowe zostanie odpowiednio
zmniejszone).
Współfinansowanie mikroprojektów wynosi:
1.
2.

maksymalnie 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
15% z własnych źródeł wnioskodawców (mikrobeneficjentów).

Środki z EFRR przekazywane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
RODZAJE MIKROPROJEKTÓW:
W ramach Funduszu Mikroprojektu Programu INTERREG V – A realizowane będą trzy rodzaje mikroprojektów:







mikroprojekt typu A – jest to mikroprojekt wspólny z Partnerem Wiodącym (PW). Składany jest jeden
wniosek o dofinansowanie przez obu partnerów mikroprojektu, przy czym jeden z nich jest PW.
Mikroprojekt jest przygotowany w dwóch językach (polski i czeski), wszystkie działania projektu są
wspólne i realizowane po obu stronach granicy, jest jeden wspólny budżet mikroprojektu. Taki
mikroprojekt składany jest do Sekretariatu Euroregionu Pradziad po tej stronie granicy, po której
występuje Partner Wiodący. Projekt z PW mogą składać jedynie partnerzy z jednego
euroregionu/obszaru wsparcia administrowanego przez dany euroregion.
mikroprojekt typu B – jest to mikroprojekt partnerski (komplementarny). Składany przez partnerów z
Polski i Czech na osobnych wnioskach z dwoma budżetami (działania projektu i budżety są ze sobą
powiązane i uzupełniają się). Projekt ten może być składany tylko przez partnerów z różnych
euroregionów. W przypadku partnerskich mikroprojektów finansowanych po obu stronach granicy
szczególna uwaga będzie zwracana na budżety poszczególnych części mikroprojektu w procesie oceny
i wyboru, podpisywania umowy o finansowanie mikroprojektu, jego realizacji i monitoringu. Należy
unikać podwójnego finansowania tych samych działań. W trakcie realizacji obu mikroprojektów musi
być przejrzyście (jasno) określone, które wydatki zostały dokonane po której stronie granicy
mikroprojekt typu C – jest to projekt indywidualny/samodzielny. Składany tylko przez jednego
partnera, partner z drugiej strony granicy uczestniczy w tym projekcie po podpisaniu deklaracji
partnerstwa i nie ponosi żadnych kosztów. Jest to mikroprojekt zupełnie lub w większej części
realizowany jedynie po jednej stronie granicy. Jednak także i te mikroprojekty muszą mieć jasno
przedstawiony efekt transgraniczny i wyraźnie określoną funkcję partnera zagranicznego w
przygotowaniu i realizacji projektu.

Mikroprojekty indywidualne i partnerskie muszą spełniać minimalnie 3 kryteria współpracy, natomiast projekty
z Partnerem Wiodącym – 4 kryteria.
KRYTERIA WSPÓŁPRACY PARTNERÓW:
1. wspólne przygotowanie mikroprojektu z partnerem z drugiego państwa,
2. wspólna realizacja mikroprojektu z partnerem z drugiego państwa,
3. wspólny personel,
4. wspólne finansowanie projektu przez obie strony (tylko w przypadku projektu z PW).
W ramach Funduszy Mikroprojektów
mikroprojekty własne.

Partnerzy Funduszy Mikroprojektów mogą składać również swoje

Nabór w ramach Osi priorytetowej 2 zostanie ograniczony do projektów w ramach, których przewidziana
będzie realizacja wskaźników:
1. Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie
i/lub większemu wykorzystaniu,
2. Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego
Nie będzie możliwości składania wniosków i realizacji projektów mających na celu osiągnięcie wskaźnika:
1. Liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do
wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w
zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Nabór w ramach Osi priorytetowej 4 prowadzony jest w pełnym zakresie tematycznym. W ramach projektu
mogą być realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne towarzyszące działaniom nie inwestycyjnym, które mają
charakter uzupełniający i są niezbędne do realizacji celów projektu w wysokości maksymalnie 50% całkowitych
wydatków kwalifikowalnych. Działania inwestycyjne nie mogą być realizowane samodzielnie w ramach
projektu.

CZAS TRWANIA:
Co do zasady czas trwania mikroprojektu w Euroregionie Pradziad nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.
Maksymalny czas trwania mikroprojektów złożonych może wynosić 18 miesięcy. Czas trwania projektu będzie
wskazany w Umowie o dofinansowanie.
MOŻLIWE DZIAŁANIA:
1.

2.

3.

Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa
obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym – w ramach
działania będą dofinansowywane projekty Funduszu Mikroprojektów zmierzające do wzmacniania
integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania
przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.
Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej – w ramach działania będą dofinansowane
projekty współpracy instytucji administracji publicznej z obu stron granicy, mające na celu wspólne
rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów, w celu poprawy efektywności pracy
administracji na wspólnym obszarze oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących
się w kompetencjach administracji publicznej oraz w dziedzinie usług publicznych na rzecz
mieszkańców po obu stronach granicy. Wsparcie ukierunkowane jest na rozwijanie i tworzenie sieci
współpracujących instytucji publicznych, w tym samorządów terytorialnych i powołanych przez nie
jednostek, które są odpowiedzialne za realizację polityk publicznych i świadczenie usług publicznych.
Inicjowana jest wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w zakresie wypracowania
rozwiązań wspólnych problemów i wykorzystywania potencjałów oraz wypracowanie wspólnych
koncepcji, programów i projektów rozwojowych w obszarze pogranicza polsko – czeskiego.
Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, w tym współpracy pozarządowych organizacji
oraz partnerami społeczno-gospodarczymi – w ramach działania będą dofinansowywane projekty dot.
rozwoju sieci współpracy instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i pozostałych
kwalifikowalnych wnioskodawców, które realizują działania przyczyniające się do rozwoju wspólnego
pogranicza.

W ramach wszystkich głównych działań osi priorytetowej 4 kwalifikowane są w szczególności następujące
poddziałania:
 w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o wspólnym obszarze:
1. Promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru (np. przygotowanie wspólnych
publikacji, stron internetowych), również poza obszarem wsparcia;
2. Tworzenie platform informacyjnych;
3. Rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (np. kioski i boksy informacyjne, tworzenie
wspólnych baz danych);
4. Tworzenie kanałów i mechanizmów wymiany i współdzielenia informacji i danych, w tym
realizacja wspólnych lub łączenie istniejących systemów informatycznych, baz danych i innych
narzędzi pracy z informacjami i danymi administrowanych przez kwalifikowalnych
wnioskodawców, w celu poprawy zarządzania i dalszego rozwoju wspólnego pogranicza;
 w zakresie transportu, w tym:
1. Wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa i promowanie publicznego
transgranicznego transportu we wszystkich ich dziedzinach transportu, w tym transportu
intermodalnego;
2. Wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa, i promowanie
transgranicznego transportu niesilnikowego, w tym ścieżek i szlaków pieszych i rowerowych;
 w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i przygotowania wspólnych projektów
infrastrukturalnych, w tym:
1. Wspólne przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów, o ile planowane w nich
działania są komplementarne po obu stronach granicy lub przyczyniają się do integracji
infrastruktury pogranicza;

2.



Wsparcie działań zmierzających do identyfikacji i rozwoju transgranicznych regionów
funkcjonalnych;
w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w tym:
1. Działania na rzecz odnowy ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowania różnorodności
biologicznej, monitoringu środowiska, m.in. wspólne przygotowanie planów i dokumentacji
wspólnych projektów;
2. Wykorzystanie i tworzenie narzędzi informacyjnych (np. bazy danych) w obszarach ważnych z
punktu widzenia środowiska;
3. Działania edukacyjne z zakresu przyrody i krajobrazu (np. wykłady, seminaria);
4. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji publicznych działających w
dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu;

Objaśnienie: Jeżeli głównym celem projektu dotyczącego ochrony przyrody i krajobrazu, lub dziedzictwa przyrodniczego, jest ich
wykorzystanie w branży turystycznej, działania takie będą wspierane w ramach osi priorytetowej 2.



w zakresie edukacji – w ramach tego działania będą wspierane przykładowo kooperacyjne działania
szkół i instytucji edukacyjnych, których głównym celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
wzajemne poznawanie, wzajemne wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, realizacja zajęć pozaszkolnych i
kółek zainteresowań dla dzieci prowadzonych przez szkoły, realizacja oświaty i edukacji pozaszkolnej w
najróżniejszych dziedzinach oraz inne działania;

Objaśnienie: Jeżeli głównym celem projektu w tym zakresie jest podnoszenie kompetencji i umiejętności, działania takie będą wspierane w
ramach osi priorytetowej 3.







w zakresie kultury, sportu i animacji czasu wolnego:
1. Wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej;
2. Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje;
w zakresie świadczenia usług publicznych (w tym tworzenia sieci kooperacyjnych):
1. Wspólne rozwiązania w zakresie służby zdrowia i usług socjalnych na rzecz podnoszenia
efektywności i jakości świadczonych usług przy wykorzystaniu elementu transgranicznego;
2. Współpraca instytucji i organizacji działających na rynku pracy w celu poprawy warunków w
zakresie zatrudnienia we wspólnym regionie oraz wykorzystanie atutów wspólnego rynku pracy
(np. tworzenie transgranicznych baz danych);
3. Współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego;
4. Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa realizowana przez służby ratownicze i porządkowe,
obejmująca działania inne niż ich przygotowanie do udziału w rozwiązywaniu sytuacji
nadzwyczajnych i kryzysowych, które są przedmiotem OP 1;
w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych:
1. Tworzenie, wzmacnianie, utrwalanie i rozszerzanie transgranicznych partnerstw z udziałem
instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych kwalifikowalnych podmiotów w
obszarze usług publicznych i obszarach przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa (stałe
grupy robocze, konferencje, panele dyskusyjne i inne);
2. Współdzielenie dobrych praktyk i nowych rozwiązań do wykonywania zadań publicznych oraz
działań przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa przyczyniających się do rozwoju
wspólnego pogranicza (itp. wdrożenie nowych procedur, zmiany w organizacji realizacji zadań
danej instytucji dzięki transferowi know-how itp.);
3. Działania wspierające budowanie zdolności absorpcyjnej w zakresie współpracy transgranicznej
oraz działania zmierzające do usuwania barier we wdrażaniu współpracy na pograniczu polskoczeskim;
4. Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. w ramach rozwoju społecznogospodarczego obszaru pogranicza, o ile przedstawiony zostanie plan ich wykorzystania w
praktyce/wdrożenia.

Szczegółowe informacje oraz
http://www.europradziad.pl/
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