
 

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

Republika Czeska-Polska 

Fundusz Mikroprojektów (FM) ma na celu rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy 

społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków 

społecznych, kulturalnych i gospodarczych. 

Czas trwania mikroprojektu nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. Maksymalny czas trwania 
mikroprojektów złożonych może wynosić 18 miesięcy. 
 
Obszar działalności Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad: 
po stronie polskiej: 

- Województwo Opolskie – powiaty: brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, 
namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto Opole 

po stronie czeskiej: 
- powiaty: Jeseník (z wyjątkiem katastru gminy Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov 

 

Siedziba Wnioskodawcy jest ograniczona obszarem działalności FM w Euroregionie. Oznacza to, że 

jedynie Wnioskodawcy posiadający swoją siedzibę na obszarze działalności FM w Euroregionie 

Pradziad mogą składać swoje wnioski o dofinansowanie do Euroregionu Pradziad. 

Miejscem realizacji mikroprojektów jest cały obszar wsparcia na terytorium Republiki Czeskiej  

i Rzeczpospolitej Polskiej. 

Możliwa jest realizacja działań na terytorium państwa trzeciego lub poza obszarem wsparcia programu 

– w takim przypadku chodzi o wydatki z tzw. puli 20% wydatków realizowanych poza obszarem 

wsparcia. Taki mikroprojekt lub działania muszą mieć wyraźną korzyść i wpływ na obszar wsparcia. 

W ramach FM 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. 

Minimalne dofinansowanie (w ramach wszystkich przedmiotowych OP) 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+. 

Ze względu na różnorodny charakter mikroprojektów, wprowadzono zróżnicowanie maksymalnej 

wartości dofinansowania z EFRR w poszczególnych osiach priorytetowych: 

W ramach Osi Priorytetowej 4 maksymalne dofinansowanie z EFRR dla mikroprojektów bez PW 

wynosi 20.000 EUR, natomiast w ramach mikroprojektów z PW: 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 PW i 80.000 EUR dla 

mikroprojektów z PW, przy czym dofinansowanie procentowe zostanie odpowiednio zmniejszone). 

W ramach Osi Priorytetowej 2 maksymalne dofinansowanie z EFRR na mikroprojekt bez PW wynosi 

30.000 EUR, na mikroprojekt z PW 60.000 EUR (maks. 30.000 EUR na część narodową). Całkowite 

wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania (odpowiednio: 

60.000 EUR dla mikroprojektów bez PW lub 120.000 EUR dla mikroprojektów z PW, przy czym 

dofinansowanie procentowe zostanie odpowiednio zmniejszone). 

Maksymalna wysokość dofinansowania jest określona dla partnera mikroprojektu (w przypadku 

mikroprojektów z PW: także dla części narodowej mikroprojektu) i jest nieprzekraczalna. 

Współfinansowanie mikroprojektów wynosi: maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (dalej EFRR) oraz dodatkowe 5% z budżetu państwa dla mikroprojektów 

realizowanych przez polskich mikrobeneficjentów. Należy pokryć wkład własny wynoszący 10%. 

Partnerem zagranicznym wnioskodawcy o dofinansowanie mikroprojektu musi być podmiot 

wymieniony na liście kwalifikowalnych wnioskodawców kraju partnerskiego i mający siedzibę  

na obszarze wsparcia: 

- na terytorium RCz: kraj Morawskośląski, Ołomuniecki, Pardubicki, Královéhradecki oraz 

Liberecki 

- na terytorium RP: województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania w ramach FM, zgodnie z art. 12(4) 

Rozporządzenia 1299/2013: 

- w przypadku mikroprojektów samodzielnych i partnerskich (mikroprojekty typu B i C) musi spełnić 

minimalnie trzy z czterech kryteriów współpracy partnerów (przygotowanie, finansowanie, 

realizacja, personel) 

- w przypadku mikroprojektów wspólnych z PW (mikroprojekty typu A) musi spełnić cztery kryteria 

współpracy partnerów. 

Zawsze muszą być spełnione kryteria wspólnego przygotowania oraz wspólnej realizacji, w przypadku 

mikroprojektów typu B i C dodatkowo wspólny personel. W przypadku mikroprojektów typu A muszą 

być spełnione wszystkie cztery kryteria jednocześnie. 



Rodzaje działań kwalifikujących się do dofinansowania: 

- Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia 

Mikroprojekty z osi priorytetowej 2 oprócz wydatków inwestycyjnych muszą także obejmować wydatki 

na działania nieinwestycyjne (tzw. miękkie) na kwotę min. 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, 

w przypadku projektów typu A licząc na cały projekt. 

Działania: 

1. Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich 
wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza. 

2. Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
3. Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania 

kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego. 
4. Wspólne  działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania 

zasobów przyrodniczych i kulturowych. 
5. Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów 

przyrodniczych i kulturowych. 
 

- Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności 

W ramach projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne towarzyszące działaniom 

nieinwestycyjnym, które mają charakter uzupełniający i są niezbędne do realizacji celów projektu  

w wysokości maksymalnie 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (w przypadku mikroprojektów 

typu A - 50% na poziomie całego projektu). Uwaga: działania inwestycyjne nie mogą być realizowane 

samodzielnie w ramach projektu. 

Działania:  
1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca 

społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie 
lokalnym. 

2. Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej. 
3. Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, w tym współpracy pozarządowych 

organizacji oraz partnerami społeczno- gospodarczymi. 
 

Szczegółowy opis możliwych działań w ramach Osi Priorytetowej 2 i 4 znajduje się dokumencie pn. 

Wytyczne dla Wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Projektów  

w Euroregionie Pradziad, dostępnym w linku: 

http://www.europradziad.pl/ir4pliki/dokumenty/Wytyczne_dla_wnioskodawcow_INTERREG_V-

A_wersja_2.pdf 

Partnerem FM w Euroregionie Pradziad jest: 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik 

tel.: +48 77 438 03 80, fax: +48 77 438 03 81 

www.europradziad.pl 

 
 
 
 

Opracowanie  
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