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I INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE  
Zasada Partnera Wiodącego 

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej dwóch partnerów, z których jeden musi 

być z Polski, a drugi z Republiki Czeskiej. Beneficjent musi spełnić 3 z 4 form współpracy:  

 wspólne przygotowanie,  

 wspólna realizacja,  

 wspólny personel  

  wspólne finansowanie,  

przy czym pierwsze 2 formy współpracy muszą być zrealizowane w każdym projekcie. 

W Programie stosuje się zasadę Partnera Wiodącego, której celem jest pogłębienie współpracy 

transgranicznej w ten sposób, że realizowana jest ona w jasno zdefiniowanej i określonej umową 

strukturze partnerstwa projektowego tworzonego przez partnerów z obu krajów, przy czym 

jeden z nich jest Partnerem Wiodącym; partnerzy ustalą pomiędzy sobą, który z nich będzie 

pełnił rolę Partnera Wiodącego; wzajemne relacje pomiędzy partnerami obejmuje Porozumienie 

o współpracy (obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie). 

Zasada Partnera Wiodącego polega przede wszystkim na składaniu wspólnego dwujęzycznego 

wniosku i realizacji wspólnego projektu transgranicznego. Z zasady tej wynika, że na podstawie 

wzajemnego porozumienia partnerów jeden z nich przejmuje odpowiedzialność za projekt jako 

całość wobec Instytucji Zarządzającej Programu i Komisji Europejskiej, stając się tzw. Partnerem 

Wiodącym projektu (PW).  
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PW odpowiada za projekt jako całość, jest stroną umowy/decyzji o dofinansowaniu  

i „pośredniczy” w kontaktach i przepływach finansowych pomiędzy pozostałymi partnerami a 

instytucjami programowymi; zadania i budżety poszczególnych partnerów są jasno zdefiniowane 

i podzielone, tak samo odpowiedzialność za przygotowanie, realizację, finansowanie i kontrolę 

działań projektu;  

 

Wpływ transgraniczny 

• projekt musi mieć pozytywny wpływ po obu stronach granicy 

• korzyść z działań realizowanych po jednej stronie granicy muszą mieć również 

mieszkańcy po drugiej stronie granicy 

• konieczne jest logiczne powiązanie działań i ich komplementarność  

• działania mogą być realizowane jedynie w jednym kraju, o ile będą miały wpływ 

transgraniczny  

 

Finansowanie: 

• współfinansowanie ze środków UE w wysokości  85 % wydatków kwalifikowalnych,  

• wkład własny – 15% wydatków kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne (finansowy 

lub niefinansowy) 

• finansowanie formą płatności ex-post 

• wszystkie wydatki wykazowane w EUR – przeliczone ponownie kursem EBC 

obowiązującym w miesiącu, kiedy wydatki są przedłożone kontrolerowi do kontroli 

 

Kategorie wydatków: 

a) koszty personelu  
b) koszty biurowe i administracyjne 
c) koszty podróży i zakwaterowania  
d) koszty ekspertów i usług zewnętrznych  
e) wydatki na wyposażenie 
f) wydatki na zakup nieruchomości i prace budowlane  

 
Uproszczone formy wykazywania wydatków: 

 wydatki na przygotowanie wniosku - stawka ryczałtowa 3 500 euro wydatków 
kwalifikowalnych na projekt + w projektach budowlanych ewentualnie jeszcze wydatki 
zewnętrzne na dokumentację niezbędną do przedłożenia z wnioskiem projektowym  

 wydatki biurowe i administracyjne – 15 % z kosztów personalnych 

 wydatki osobowe – do 20 % z pozostałych wydatków bezpośrednich  
 

Zasięg terytorialny – Czechy: 
Kraje:liberecki, kralowohradecki, pardubicki, ołomuniecki, morawsko-śląski 
 

Zasięg terytorialny – Polska: 
Wg. NUTS 3: bielski i rybnicki, jeleniogórski i wałbrzyski, nyski i opolski, powiat strzeliński 
(podregion wrocławski) powiat pszczyński (podregion tyski). 
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Minimalna wnioskowana wysokość dotacji na projekt z EFRR wynosi 40 000 EUR (osie 
priorytetowe 1, 3 i 4), lub 60 000 EUR (Oś priorytetowa 2). 
 
Składanie propozycji projektowych i wniosków projektowych  
W ramach ogłoszonego naboru tematycznego wnioskodawca składa w ustalonym terminie 
najpierw tzw. propozycję projektową, wysyłając ją do Wspólnego Sekretariatu, który następnie 
rozpatruje propozycję projektową w oparciu o ustalone kryteria. Następnie WS przygotowuje 
opinię na temat propozycji projektowej, którą wysyła do wnioskodawcy i – w celach informacyjnych – 
także do odpowiedniego podmiotu regionalnego (zgodnie z siedzibą partnera wiodącego i zgodnie z 
obszarem, na które projekt ma największy wpływ). Opinia ma charakter zalecenia, obejmuje 
komentarz odnośnie do tego, czy projekt jest odpowiedni do realizacji, co ewentualnie należałoby w 
nim poprawić lub zmienić przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca ma następnie możliwość 
skonsultowania treści opinii z przedstawicielami WS na seminariach zorganizowanych w tym celu.  
Następnie wnioskodawca w określonym terminie składa w WS opracowany wniosek projektowy wraz 

z wymaganymi załącznikami.Kontrola, ocena i wybór projektów odbywają się zgodnie z aktualną 
metodologią.Proces wyboru projektów przebiega w formie naborów tematycznych o określonej z 
góry alokacji. O harmonogramie i alokacji dostępnej w ramach naborów decyduje KM.  

Ważne dokumenty dostępne na stronie www Programu:   

1) Dokument Programowy INTERREG V-A -REPUBLIKA CZESKA –POLSKA  
2) Podręcznik Wnioskodawcy wraz z załącznikami  

Strona internetowa:  www.cz-pl.eu 

II NAJWAŻNIEJSZE TYPY DZIAŁAŃ DLA UCZELNI  

OŚ PRIORYTETOWA 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia 

Typy działań:  
1. Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich 

wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza  
 
 
Działania zmierzające do zachowania i odnowy atrakcji kulturowych i przyrodniczych bezpośrednio 
zwiększają  jakość  i  zakres  oferty  turystycznej  i  w ten  sposób  wpływają  na  wzrost  zatrudnienia  
w turystyce i związanych z nią gałęziach gospodarki. W celu podniesienia jakości i wzbogacenia oferty 
turystycznej mogą być realizowane następujące działania:  

 rekonstrukcje, rewitalizacje i inne działania służące zachowaniu i odnowie atrakcji 
przyrodniczych i kulturowych,  

 działania zmierzające do większego włączenia atrakcji kulturowych i przyrodniczych do 
zrównoważonego ruchu turystycznego.  

 
Dotyczy to realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących elementów dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego oraz innych znaczących atrakcji regionu, zmierzających do wzbogacenia 
oferty turystycznej pogranicza. W ramach odnowy zasobów kultury – konkretnie budynków – będą, 
tam gdzie jest to możliwe, realizowane działania ukierunkowane na obniżenie energochłonności 
 
 

2. Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego  
Wydarzenia kulturalne, wykorzystujące dziedzictwo niematerialne (np. festiwale tradycji, 
pokazy rzemiosła tradycyjnego), przyczyniają się nie tylko do włączania elementów 

http://www.cz-pl.eu/
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dziedzictwa niematerialnego do ruchu turystycznego, ale przyczyniają się także do 
wykorzystania innych (zazwyczaj materialnych) atrakcji regionu pogranicza. 

3. Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania 
kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego 
Dostępność przyrodniczych i kulturowych atrakcji regionu jest warunkiem niezbędnym dla ich 
wykorzystania w turystyce, a tym samym do tworzenia przesłanek na rzecz powstania 
nowych miejsc pracy. W celu dalszego wykorzystania istniejących zasobów przyrodniczych 
 i kulturowych będą realizowane poniższe przykładowe działania: 

 rekonstrukcja/przebudowa i modernizacja istniejących lokalnych i regionalnych połączeń 
drogowych poprawiających transgraniczną dostępność atrakcji przyrodniczych i kulturowych.  
 
Dofinansowanie z Programu będzie skierowane do miejsc, w których nie są zapewnione 
odpowiedniej jakości drogowe połączenia transgraniczne (w tym, gdy brak jest takiego 
połączenia /jest nieodpowiednie w stosunku do natężenia ruchu na danym obszarze 
turystycznym/jest nieodpowiednie pod względem jakościowym). W połączeniu z innymi 
działaniami w ramach osi priorytetowej nr 2, inwestycje te przyczynią się do lepszego 
wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru programowego, a w 
perspektywie długoterminowej do zwiększenia zatrudnienia i poprawy warunków społeczno-
gospodarczych regionu: 

 budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja ogólnie dostępnej infrastruktury 
udostępniającej i zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w 
branży turystycznej (np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.), w tym uzupełniająca 
infrastruktura turystyczna ułatwiająca korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych (np. 
stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.), 

 budowa, rekonstrukcja, przebudowa modernizacja infrastruktury umożliwiającej lub 
ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych przez odwiedzających ze 
specjalnymi potrzebami (niepełnosprawni, rodziny z dziećmi, seniorzy itp.). 
  

4. Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania 
zasobów przyrodniczych i kulturowych  
Jako wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne będą realizowane poniższe 
przykładowe działania: 

 wykorzystanie technologii mobilnych do wspólnej prezentacji i promocji atrakcji 
przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza (np. strony internetowe, portale 
społecznościowe, aplikacje mobilne, wykorzystanie QR Code itp.), 
- wspólne kampanie promujące atrakcje przyrodnicze i kulturowe wspólnego obszaru, 

    wspólny udział w targach i podobnych turystycznych wydarzeniach promocyjnych, w tym 
nabycie niezbędnych materiałów promocyjnych o charakterze długotrwałym, potrzebnych do 
tego typu promocji(banery, namioty promocyjne itp.). 

5. Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów 
przyrodniczych i kulturowych  
Poprawa wspólnego planowania, opartego na wysokiej jakości analizie potrzeb i potencjałów 
na konkretnych obszarach geograficznych lub tematycznie wyodrębnionych, będzie 
podstawą do zwiększenia koordynacji w zakresie ochrony i wykorzystania tych zasobów, a 
tym samym do poszerzenia i zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów 
przyrodniczych i kulturowych w branży turystycznej. 
 

Beneficjenci: 

• władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia 
• organizacje powołane przez władze publiczne 
• organizacje pozarządowe 
• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 
• kościoły i związki wyznaniowe 
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• stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki 
 

Główne grupy docelowe: 

 mieszkańcy wspólnego regionu  

 odwiedzający region  

 samorządy obszarów znaczących pod względem turystycznym  

 podmioty gospodarcze w turystyce i branżach z nią powiązanych  
 

Oś priorytetowa 2 –ważne terminy:  
• Propozycje projektowe do 22.01.2016 
• Ostatnie stanowiska WS dot. propozycji – 05.02.2016 
• Termin przedłożenia wniosków – 25.03.2016 
• Posiedzenie KM – 29.06.2016 

 
Alokacja przeznaczona na nabór OP 2: 17 194 780,04 € 
 

 

OŚ PRIORYTETOWA 3: Edukacja i kwalifikacje 
 
Będą wspierane następujące rodzaje działań:  
 

1. Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia  
 

Wspólne przygotowanie i realizacja kursów, zajęć praktycznych, programów nauczania, pobytów 
wymiennych, koordynacja planów nauczania na pograniczu oraz inne działania w zakresie 
wspólnego kształcenia stanowią okazję dla podnoszenia kwalifikacji osób wchodzących na 
transgraniczny rynek pracy. Zestaw nowych umiejętności, wiedzy i kontaktów, które uzyskają 
uczestnicy tych programów dzięki wspólnym działaniom edukacyjnym, zwiększy ich ogólne 
kompetencje oraz będzie stanowić ich przewagę konkurencyjną na wspólnym rynku pracy. W 
celu osiągnięcia wymienionych celów będą realizowane następujące przykładowe działania:  

 przygotowanie (lub przystosowanie), koordynacja i realizacja wspólnych kursów, zajęć 
praktycznych, programów nauczania i innych form wspólnego kształcenia;  

Będą to krótko- i długookresowe cykle edukacyjne, w których wezmą udział zarówno uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych, studenci, jak i pracownicy pedagogiczni.  

 realizacja transgranicznych wymian uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i 
pracowników pedagogicznych między placówkami oświatowymi;  

Wymiany umożliwiające pobyty uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i pracowników 
pedagogicznych w sąsiednim kraju, realizowane przez placówki oświatowe, również z 
włączeniem innych partnerów.  

 Działania systemowe w dziedzinie edukacji - opracowania studyjne, strategie, wymiana 
informacji i doświadczeń, wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych (przede wszystkim 

tych, które wymagają specjalistycznych uprawnień i certyfikatów do ich wykonywania)itp., 
zmierzające do zwiększenia mobilności pracowników, szczególnie osób wchodzących na 
rynek pracy w regionie wspólnego pogranicza, oraz ich szans na rynku pracy w obu 
państwach.  

 
2. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy  
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Ten typ działań zmierza do dostosowania systemu edukacji w obszarze pogranicza do potrzeb i 
oczekiwań rynku pracy. Ich realizacja będzie miała pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia 
absolwentów oraz równoważenie podaży i popytu na wspólnym rynku pracy. W ramach 
współpracy między instytucjami edukacyjnymi, a instytucjami na rynku pracy będą wspierane 
następujące rodzaje działań:  

 inicjowanie i promowanie nowych oraz rozwijanie (adaptacja) istniejących ofert i 
programów, w tym realizacja kursów pilotażowych/cyklów edukacyjnych, tworzonych w 
szczególności w ramach współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i instytucjami 
rynku pracy,  

 realizacja staży zawodowych i praktyk w podmiotach gospodarczych, organach 
administracji i innych organizacjach, w których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i 
studenci mogą podnieść kwalifikacje i wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce.  

 
W ramach tego typu działań zostaną realizowane inicjatywy, za których pośrednictwem zostanie 
umożliwione osobom wchodzącym na rynek pracy zdobycie potrzebnej praktyki i w ten sposób 
utworzenie jednego z podstawowych warunków pomyślnego wejścia na rynek pracy.  
 

3. Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty  

Znajomość języka partnera jest atutem, który zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia 
zatrudnienia na wspólnym rynku pracy.  

 nauka języka partnera zagranicznego (języka czeskiego lub polskiego).  
 
Beneficjenci: 

• władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia 
• organizacje powołane przez władze publiczne 
• instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe  
• izby, stowarzyszenia, związki i organizacje samorządu gospodarczego  i zawodowego 
• organizacje pozarządowe 
• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 

 
Główne grupy docelowe 

 uczniowie szkół podstawowych, średnich (i policealnego) oraz i studenci szkół wyższych - 
pracownicy pedagogiczni  

 pracodawcy i ich organizacje  

 instytucje rynku pracy 
 

Alokacja przeznaczona na nabór OP 3: 2 554 512,93 € 

 

OŚ PRIORYTETOWA 4: Współpraca instytucji i społeczności 
 

Będą wspierane następujące rodzaje działań:  

1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca 
społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na 
poziomie lokalnym (mikroprojekty) 

Ten typ działań jest ukierunkowany na rozwój współpracy, transfer i rozpowszechnianie wiedzy 
na poziomie lokalnym i regionalnym, z zaangażowaniem mieszkańców i lokalnych społeczności 
obszaru przygranicznego. Poprzez wspólne działania społeczne, kulturalne i inne, przyczyniające 
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się do wzajemnego poznawania i zrozumienia, lub poprzez wspólne spotkania zostanie 
podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między członkami 
społeczności lokalnych po obu stronach granicy.  

2.  Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej  
 
Ten typ działań zmierza do realizacji wspólnych działań instytucji i administracji publicznej 
zmierzających do znajdowania wspólnej odpowiedzi na transgraniczne wyzwania oraz ich 
wdrożenia po obu stronach granicy. Wspólne rozwiązywanie problemów i wyzwań daje duży 
potencjał do wdrożenia optymalnych rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej i usług 
świadczonych przez nią na rzecz społeczeństwa po obu stronach granicy.  
W tym celu jednostki administracji publicznej będą realizowały działania m.in. polegające na 
przygotowaniu wspólnych opracowań studyjnych i koncepcji, wymianie informacji, danych  
i wiedzy itp.  
 

3. Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między 
organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi  

 
Działania w dziedzinie sieci współpracy, w tym współpraca sektora publicznego z pozarządowymi 
organizacjami oraz współpraca między tymi organizacjami, będą komplementarne wobec 
pozostałych dwóch celów szczegółowych. Oprócz działań, realizowanych przede wszystkim przez 
organizacje pozarządowe, ukierunkowanych na poprawę współpracy i współegzystencję 
społeczności w regionie transgranicznym (np. działania w dziedzinie kultury i czasu wolnego 
społeczeństwa obywatelskiego) realizowane będą również działania kooperacyjne zmierzające 
do tworzenia sieci transgranicznej wymiany wiedzy i opinii w celu zwiększenia efektywności 
działania sektora publicznego.  
W ramach podanych wyżej trzech typów działań będą realizowane poniższe przykładowe 
działania mające na celu osiąganie obu celów szczegółowych PI:  

 współpraca samorządów i społeczności w dziedzinach takich jak: współpraca młodzieży, 
działania na rzecz młodzieży ( w tym działania oświatowe), działania społeczno-kulturalne 
przyczyniające się do wzajemnego poznawania i zrozumienia itp.  

 działania kooperacyjne mające na celu wzmacnianie wspólnej tożsamości,  
-    wspólne planowanie rozwoju sieci transportowej i koordynacja inwestycji w infrastrukturę 

drogową, w tym współpraca w zakresie rozwijania przyjaznych dla środowiska i 
niskoemisyjnych systemów transportowych na obszarze przygranicznym  

 współpraca w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu (wspólne programy ochrony, 
współpraca i budowanie wspólnych zdolności administracyjnych oraz realizacja działań 
oświatowych w zakresie ochrony klimatu, np.: współpraca i wymiania doświadczeń w 
zakresie dostosowania się do zmian klimatycznych (w tym wspólne podejście 
koncepcyjne do wprowadzania elementów zielonej infrastruktury), efektywne 
gospodarowanie z energią, zrównoważony transport, zrównoważony rozwój itp.  

 współpraca w dziedzinie planowania przestrzennego i zagospodarowania obszaru  
 współpraca instytucji działających na rynku pracy  

 realizacja wspólnych działań w zakresie usług publicznych o znaczeniu 
ogólnospołecznym.  

 

Beneficjenci: 

    władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia  

    organizacje powołane przez władze publiczne 
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 izby, stowarzyszenia, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i 
pracowników oraz samorządu gospodarczego  i zawodowego 

 organizacje pozarządowe 

 stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki 

 instytucje edukacyjne w tym uczelnie wyższe  

 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 

 kościoły i związki wyznaniowe 
 

Grupy docelowe: 
 mieszkańcy wspólnego regionu  

 samorząd  

 organizacje pozarządowe  

 odwiedzający region  

 podmioty gospodarcze  
 
Osie priorytetowe 3 i 4 –ważne terminy:  

• Propozycje projektowe do 06.12.2015 
• Ostatnie stanowiska WS dot. propozycji – 18.12.2015 
• Termin przedłożenia wniosków – 15.02.2016 
• Kontrola kwal., wezwania, uzupełnienia, odwołania – marzec 2016 
• Wspólny Panel Ekspertów – kwiecień 2016 
•  Posiedzienie KM - maj 2016 

Alokacja przeznaczona na nabór OP 4: 7 380 616,68 € 

III FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW  
Specyficznym instrumentem dla wsparcia projektów o znaczeniu lokalnym wykazujących 
oddziaływanie transgraniczne jest Fundusz Mikroprojektów (FM).  Został on wprowadzony już w 
programie przedakcesyjnym Phare CBC i był z sukcesem realizowany w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska i Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Głównym celem Funduszu 
jest rozwój i wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, 
ukierunkowanej na rozwój relacji kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Fundusz 
Mikroprojektów stanowi elastyczny instrument do realizacji w Programie najmniejszych 
projektów. Jest ukierunkowany zarówno na projekty nieinwestycyjne, jak i na niewielkie 
inwestycyjne.  
Fundusz Mikroprojektów, podobnie jak w poprzednich okresach programowania, jest zarządzany 
przez euroregiony (dalej jako: Zarządzający FM): Nisa – Nysa, Glacensis – Glacensis, Praděd – 
Pradziad, Silesia – Silesia, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Beskydy – Beskidy. Euroregiony 
zapewniają zabezpieczenie kadrowe prawidłowej realizacji FM. Realizowanych jest 6 Funduszy 
Mikroprojektów, pokrywających łącznie cały obszar programowy. Zasada Partnera Wiodącego 
jest realizowana na poziomie każdego z Funduszy Mikroprojektów. Mikroprojekty będą 
realizowane w ramach  6 Projektów Parasolowych wdrażanych przez Euroregiony z pogranicza 
polsko-czeskiego. Każdy Fundusz Mikroprojektów stanowi samodzielny projekt parasolowy, na 
którego realizację składają się poszczególne mikroprojekty. Euroregiony nie są częścią struktury 
wdrażania Programu, są natomiast beneficjentami projektów parasolowych. Projekt ten jest 
akceptowany przez Komitet Monitorujący na podstawie złożonego i skontrolowanego wniosku 
projektowego.  
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Alokacja finansowa na Fundusz Mikroprojektów stanowi 20% budżetu Programu (45 244 343 
EUR EFRR), przy czym w pierwszej fazie dla każdego Funduszu Mikroprojektów udostępniane 
jest ¾ kwoty docelowej, a pozostała ¼ jest przydzielana w trakcie okresu programowania, po 
spełnieniu uprzednio zdefiniowanych warunków. W przypadku ich niespełnienia, środki te będą 
alokowane na projekty standardowe.  
Fundusz Mikroprojektów może być finansowany ze środków osi priorytetowych 2, 3 i 4 (decyzja 
o tym, które osie priorytetowe będą realizowane w danym Funduszu należy do Zarządzających 
FM). Euroregion Pradziad skoncentrował środki do realizacji projetów w ramach Osi 
priorytetowych 2 i 4. Mikroprojekty muszą przyczyniać się do spełnienia celów szczegółowych i 
wskaźników tych osi priorytetowych, z których uzyskują środki finansowe.  
Na Fundusz Mikroprojektów realizowany po polskiej stronie Euroregionu Pradziad przeznaczone 
będzie 5 800 000 EUR.   

 
Specyficzny mechanizm realizacji Funduszu Mikroprojektów zakłada wysokość dofinansowania z 
EFRR: 
-  od 2 000 EUR do maksymalnie 20 000 EUR (dot. mikroprojektów wchodzących w zakres osi 
priorytetowych 3 i 4) lub  
- 30 000 EUR (dot. mikroprojektów wchodzących w zakres tematyczny osi priorytetowej 2).  
 
W przypadku mikroprojektów realizujących zasadę Partnera Wiodącego maksymalna wysokość 
dofinansowania jest dwukrotnie większa. Łączny budżet mikroprojektu nie może przewyższać 
dwukrotności maksymalnej wysokości dofinansowania.  
Poszczególne mikroprojekty są składane w ramach otwartych naborów. Zarządzający FM 
zapewniają kontrolę formalną i kwalifikowalności oraz ocenę merytoryczną mikroprojektów. 
Mikroprojekty są zatwierdzane do dofinansowania przez wspólny czesko-polski Euroregionalny 
Komitet Sterujący (EKS), powołany przez każdy Fundusz Mikroprojektów.  
 
 
 
Zasięg terytorialny FM w Euroregionie Pradziad 
Po stronie polskiej zamyka się w obszarach administracyjnych powiatów:  brzeskim, kędzierzyńsko-
kozielskim, kluczborskim, krapkowickim, namysłowskim, nyskim, oleskim, opolskim, prudnickim, 
strzeleckim, miasta Opole; 
Po stronie czeskiej zamyka się w obszarach powiatów: Jeseník (z wyjątkiem katastru gminy Bílá 
Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov. 
 
Wspólne (Typ A) - mikroprojekty z Partnerm Wiodącym Zasada PW polega przede wszystkim na 
składaniu jednego wspólnego wniosku i realizacji wspólnego projektu transgranicznego – jeden z 
partnerów przejmuje odpowiedzialność za projekt jako całość (Partner Wiodący projektu).Max 
dofinansowanie z EFRR: 2 OP- 60 000 EUR, 4 OP- 40 000 EUR. 
Mikroprojekt jest przygotowany w dwóch językach (polskim i czeskim), wszystkie działania projektu 
są wspólne i realizowane po obu stronach granicy. 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. 
 
Partnerskie/Komplementarne (Typ B) – mikroprojekty składane przez partnerów z Polski i Czech na 
osobnych wnioskach z dwoma budżetami (działania projektów i budżety są ze sobą powiązane i 
uzupełniają się). Projekty mogą być składane 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. Nie dozwolone 
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jest podwójne finansowanie tych samych działań. W trakcie realizacji obu mikroprojektów musi być 
przejrzyście (jasno) określone, które wydatki zostały dokonane po której stronie granicy. Max 
dofinansowanie z EFRR: 2 OP- 30 000 EUR, 4 OP- 20 000 EUR.  
 
Mikroprojekt indywidualny (Typ C) - 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. Max 
dofinansowanie z EFRR:  2 OP- 30 000 EUR, 4 OP- 20 000 EUR.  
 
Minimalne dofinansowanie (w ramach wszystkich przedmiotowych OP) na mikroprojekt wynosi  
2 000 EUR EFRR z PW 4 000 EUR.  
 
Sposób finansowania mikroprojektów 

• Środki z EFRR przekazywane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W związku z 
tym wnioskodawca już przy składaniu wniosku o dofinansowanie musi założyć finansowanie 
kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektu z własnych funduszy. 

• Po rozliczeniu projektu Partner FM wypłaci na rzecz Beneficjenta kwotę odpowiadającą 
udziałowi dofinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości 
dofinansowania określonej w umowie). 

 
Współfinansowanie mikroprojektów 

• maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR) 
• 15% z własnych źródeł wnioskodawców (mikrobeneficjentów)*  

 
*Możliwość i wysokość dofinansowania mikroprojektów realizowanych przez polskich 
mikrobeneficjentów z budżetu państwa określona jest w rezerwie celowej na dany rok.  
 
 
 
Czas trwania mikroprojektu powinien wynosić do 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach czas trwania mikroprojektów może wynosić max. 18 miesięcy.  
 
Ostateczny termin zakończenia realizacji projektu nie może być projektu późniejszy aniżeli 30 
czerwca 2023 roku. 
 
Termin rozpoczęcia naborów nie jest jeszcze znany. 
 
Strona internetowa: http://www.europradziad.pl/ 

 

 

 

 Opracowanie:  
Anna Kluger 

Biuro Funduszy Strukturalnych 
 Dział Współpracy i Rozwoju  

http://www.europradziad.pl/

