
Wprowadzenie do zasad realizacji mikroprojektów

„Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 

w Euroregionie Silesia” 

w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP

Baborów, dnia 24.11.2016r.



INTERREG V-A CZ-PL 2014-2020

INTERREG V-A CZ-PL 2014-2020
226,20 mln EUR z EFRR

Duże projekty (80%) 
(180,96 mln EUR z EFRR)

Powyżej 30/60 tys. EUR

Wspólny 
Sekretariat 

Ołomuniec 
(Olomouc) 

Czechy

Mikroprojekty (20%)

(45,24 mln EUR z EFRR)

do 30 000 EUR 
(samodzielne)

do 60 000 EUR (wspólne, 
PW)

E
u
ro

re
g
io

n
 N

y
s
a

E
u
ro

re
g
io

n
 

G
la

c
e
n
s
is

E
u
ro

re
g
io

n
 P

ra
d
z
ia

d

E
u
ro

re
g
io

n
 S

il
e
s
ia

E
u
ro

re
g
io

n
 Ś

lą
s
k
 

C
ie

s
z
y
ń
s
k
i

E
u
ro

re
g
io

n
 B

e
s
k
id

y





Obszary wsparcia FM 

Euroregion Silesia prowadzi Fundusz Mikroprojektów na określonym obszarze:

po stronie czeskiej:

• obszar NUTS III kraj Moravskoslezský – obszar powiatu Opava, Ostrava,

Nový Jičín

po stronie polskiej:

• część obszaru NUTS III podregion Opolski – województwo Opolskie – powiat

głubczycki

• część obszaru NUTS III podregion Rybnicki – województwo Śląskie – powiat

raciborski, rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy,

Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana), miasto (powiat

grodzki) Rybnik i Żory





Zasięg terytorialny



Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Fundusz mikro jest elastycznym narzędziem służącym realizacji najmniejszych projektów programu.
Był już wprowadzony w przedakcesyjnych czesko-polskich programach Phare CBC (w latach 1999 –
2003 pod nazwą Wspólny Fundusz Małych Projektów) i skutecznie realizowany w ramach inicjatywy
INTERREG IIIA 2004 - 2006 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Podstawowe aspekty Funduszu Mikroprojektów 2014-2020

• Fundusz Mikroprojektów = elastyczne narzędzie służące realizacji najmniejszych projektów
Programu, skupiające się na realizacji projektów nieinwestycyjnych oraz drobnych inwestycyjnych

• Zarządzający Funduszem Mikroprojektów = 6 euroregionów PL-CZ pogranicza 

6 Funduszy Mikroprojektów wg obszaru działania poszczególnych euroregionów

Euroregiony pełnią funkcję tzw. administratorów funduszu mikro i wykonują wszystkie zadania
związane z realizacją tego programu, udzielają informacji, organizują konsultacje i seminaria,
przyjmują i zapewniają ocenę wniosków o dofinansowanie, organizują posiedzenia EKS, kontrolują
realizacją mikroprojektów, zajmują się wypłatą dotacji oraz monitorowaniem trwałości po zakończeniu
realizacji projektów

• Fundusze Mikroprojektów = „duże“ projekty parasolowe na zasadzie partnera wiodącego
zatwierdzane przez Komitet Monitorujący  euroregiony jako beneficjenci dofinansowania, nie jako
struktury wdrażające

• Euroregionalne Komitety Sterujące = polsko-czeskie organy powołane dla każdego Funduszu

• Alokacja finansowa przeznaczona na FM: 20 % z całkowitej alokacji Programu 45 244 402 EUR 

największy FM w Europie, w tym 38 457 982 EUR na FM.



Podstawowe aspekty FM 2014-2020

Finansowanie mikroprojektów:

Po polskiej stronie:

- max. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

- 5% z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej1

- 10% ze środków własnych wnioskodawcy (Mikrobeneficjenta)2

Po czeskiej stronie:

- max. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

- 15% ze środków własnych wnioskodawcy (Mikrobeneficjenta)

1/ Możliwość i wysokość dofinansowania mikroprojektów realizowanych przez polskich mikrobeneficjentów z budżetu państwa RP 

określona jest w rezerwie celowej na dany rok. Finansowanie z budżetu państwa RP (w tym procent) od roku 2016 uzależnione od 

decyzji Rządu RP 

2/ Finansowanie z budżetu państwa RP (w tym procent) od roku 2016 uzależnione od decyzji Rządu RP

Pismo z MIR RP z dnia 07.10.2015 –informacja o finansowaniu na lata 2014-2020 do EWT (do mikroprojektów 5%)



Podstawowe aspekty FM 2014-2020

Mikroprojekty na zasadzie partnera wiodącego  

– co oznaczają 3 nowe typy projektów:

• wspólne (Typ A)

• partnerskie (Typ B)

• samodzielne (Typ C)



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).

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
Silesia po tej stronie granicy, po której występuje Partner Wiodący. Projekt
z zasadą Partnera Wiodącego mogą składać jedynie partnerzy z jednego
euroregionu/obszaru wsparcia administrowanego przez dany euroregion.

• dofinansowanie z EFRR (85%)
- min. 2 000 EUR – max. 40 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)
- min. 2 000 EUR - max. 60 000 EUR (oś priorytetowa 2)

• maksymalna kwota wydatków całkowitych mikroprojektu
- max. 80 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)
- max. 120 000 EUR (oś priorytetowa 2)



Partnerskie (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 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. W trakcie
realizacji obu mikroprojektów musi być przejrzyście (jasno) określone,
które wydatki zostały dokonane po której stronie granicy.

• dofinansowanie z EFRR (85%)
- min. 2 000 EUR – max. 20 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)
- min. 2 000 EUR - max. 30 000 EUR (oś priorytetowa 2)

• maksymalna kwota wydatków całkowitych mikroprojektu
- max. 40 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)
- max. 60 000 EUR (oś priorytetowa 2)



Mikroprojekt samodzielny (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.

• dofinansowanie z EFRR (85%)

- min. 2 000 EUR – max. 20 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)

- min. 2 000 EUR - max. 30 000 EUR (oś priorytetowa 2)

• maksymalna kwota wydatków całkowitych mikroprojektu

- max. 40 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)

- max. 60 000 EUR (oś priorytetowa 2)



POSTAWOWE ASPEKTY FM
INTERREG V-A RCZ – RP 

2014 - 2020

Minimalna wartość dofinansowania 

mikroprojektu z EFRR
2 000 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania 

mikroprojektu z EFRR

w PO 2:

w PO 3 i 4

typ B, C: 30 000 EUR

typ A:     60 000 EUR

typ A:     40 000 EUR

typ B, C: 20 000 EUR

Maksymalny poziom dofinansowania w EFRR 85 %

Dofinansowanie z budżetu RCz (dotyczy 

czeskich wnioskodawców)
0 %

Dofinansowanie z budżetu RP(dotyczy 

polskich wnioskodawców)

5 % (w zależności od decyzji 

rządu RP na dany rok)

Zaliczkowanie lub bieżące finansowanie 

mikroprojektu
nie

Ryczałtowe rozliczanie wydatków

tak

dotyczy jednak tylko – wydatków ogólnych 

i osobowych

W jakim języku składany wniosek

Typ A : PL+CZ

Typ B i C : w j.polskim + część opisów też 

w j.czeskim)



Kwalifikowalność wydatków na przygotowanie wniosku 

projektowego

tak – tylko dla typu A 

(max. 1%) 

brak – dla typów B i C

Waluta zatwierdzonego 

i refundowanego dofinansowania 

z EFRR

EUR

Obowiązkowa zasada Partnera Wiodącego w 

mikroprojektach

tak

w projektach wspólnych 

(typ A)

Kryteria współpracy transgranicznej 

w mikroprojektach

wspólne przygotowanie

wspólna realizacja

wspólny personel

wspólne finansowanie

System informatyczny do składania wniosków o 

dofinansowanie
MS2014+

System składania wniosków
Wniosek tylko w wersji elektronicznej 

(brak wersji papierowej)

Finalizacja wniosku
Finalizacja w systemie MS2014+, następnie 

podpis elektroniczny (certyfikowany)



Podstawowe aspekty FM 2014-2020

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,

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

spełnić cztery kryteria współpracy partnerów

• wspólne przygotowanie

• wspólny personel

• wspólna realizacja

• wspólne finansowanie
(Wspólne finansowanie uważane jest za spełnione przy założeniu, że udział partnera z drugiego kraju wynosi

co najmniej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu - min. 2.000,00 EUR z RFRR).



Podstawowe aspekty FM 2014-2020
Wnioskodawca musi mieć osobowość prawną i siedzibę na terytorium określonym dla

właściwego Zarządzającego FM (tj. w Polsce lub w Czechach). Wyjątek stanowią jednostki

organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę

na terenie obszaru wsparcia lub poza obszarem działania danego Zarządzającego FM, ale

na terenie danego Zarządzającego FM prowadzą działalność.

Kwalifikowalny wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie, względnie za

pośrednictwem swoich wyodrębnionych jednostek organizacyjnych – podmiotów

realizujących, które nie mogą samodzielnie występować o dofinansowanie np. szkoły,

przedszkola, itp. W imieniu tych jednostek o dofinansowanie będzie występował organ

prowadzący.

Partner mikroprojektu - ze względu na zasadę współpracy w ramach projektów

transgranicznych każdy mikroprojekt musi być realizowany przez minimum 2

Wnioskodawców "Partnerów" w tym: 1 Wnioskodawca z Polski i 1 Wnioskodawca/Partner

projektu z Czech. Wnioskodawcy muszą być z obszaru wsparcia danego FM (jak wyżej)

oraz być instytucją kwalifikowalną w ramach programu.

Główne typy kwalifikowalnych wnioskodawców/partnerów w ramach poszczególnych Osi

Priorytetowych => Wytyczne dla Wnioskodawcy str. 15/19. (bez zmian w stosunku to

2007-2013).



Podstawowe aspekty FM 2014-2020
Odziaływanie transgraniczne

Wspólny projekt musi mieć oddziaływanie po obu stronach granicy i przynosić korzyści

mieszkańcom obszaru wsparcia. Oddziaływanie transgraniczne projektu będzie

przedmiotem oceny zgodnie z wcześniej określonymi warunkami (Karta oceny) a następnie

kontrolowane przez Zarządzającego FM.

Wspólny projekt jest zwykle realizowany przez partnerów po obu stronach granicy

i powinien rozwiązywać przede wszystkim ich wspólny problem lub rozwijać ich wspólny

potencjał (a nie tylko ich indywidualne problemy lub potencjały). Projekt powinien

przyczyniać się do usuwania przeszkód i łącznia pogranicza, przyczyniać się do rozwoju

transgranicznych powiązań i kontaktów oraz łączyć grupy celowe z obu stron granicy.

Jednocześnie efekty projektu powinny być wykorzystywane przez grupy celowe z drugiej

strony granicy, i to również po zakończeniu fizycznej realizacji projektu.

W ramach Programu również można realizować projekt jedynie w jednym kraju – w takim

przypadku jest jednak konieczne zgodnie z art. 12(2) Rozporządzenia nr 1299/2013 jasno

wykazać oddziaływanie transgraniczne i korzyści wynikające z jego implementacji.



Podstawowe aspekty FM 2014-2020

Miejscem realizacji mikroprojektów jest cały obszar wsparcia na terytorium
Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym mikroprojekt musi
posiadać wyraźną korzyść dla obszaru wsparcia. 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 projekt lub takie działania
muszą mieć wpływ na obszar wsparcia. Wydatki takie będą monitorowane
przez Zarządzających FM na poziomie projektu parasolowego. Działanie
realizowane poza obszarem wsparcia muszą być opisane we wniosku
o dofinansowanie i zatwierdzone przez EKS



Podstawowe aspekty FM 2014-2020

Podział alokacji na poszczególne Osie priorytetowe / zakres tematyczny

OP Nazwa osi priorytetowej
Alokacja 

w %
Euroregion Silesia Alokacja w EUR

2.

Rozwój potencjału przyrodniczego 

i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia

30%

CZ 674 160   

PL 1 168 485

3. Edukacja i kwalifikacje 5%
CZ 112 360   

PL 194 748   

4. Współpraca instytucji i społeczności 65%
CZ 1 460 681   

PL 2 531 717   

Razem 100% 6 142 151   



Oś priorytetowa 2: 

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego 

na rzecz wspierania zatrudnienia

Priorytet Inwestycyjny

Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój

potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych

obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich

rozwój Priorytet Inwestycyjny

Cel szczegółowy OP2

Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału 

zasobów przyrodniczych i kulturowych

Wynikiem interwencji Programu będzie podniesienie atrakcyjności obiektów dziedzictwa

kulturowego i przyrodniczego w celu zwiększenia liczby odwiedzających obszar oraz

zwiększeniu ich transgranicznej dostępności transportowej. Ww. zasoby kulturowe

i przyrodnicze o podniesionej jakości i dostępności wpłyną na wzrost liczby

odwiedzających region pogranicza polsko-czeskiego, co doprowadzi do utworzenia nowych

miejsc pracy w branży turystycznej i w powiązanych z nią branżach.



1. Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla

zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza

Działanie: Szczegółowy opis:

rekonstrukcje, rewitalizacje i 

inne działania służące do 

zachowania i odnowie 

atrakcji przyrodniczych i 

kulturowych

Wspierane będą inwestycje w atrakcje kulturowe i przyrodnicze, przyczyniające się do poprawy warunków

rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym i tworzące tym samym warunki do wzrostu zatrudnienia na

poziomie lokalnym.

Głównym celem interwencji nie jest poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze

programowym, ale zwiększenie dzięki takim działaniom atrakcyjności pogranicza i w konsekwencji - ruchu

turystycznego na obszarze wsparcia.

Do głównych wspieranych działań należy przeprowadzanie remontów i rewitalizacji:

 atrakcyjnych turystycznie obiektów (nieruchomości) - przede wszystkim prawnie chronionych obiektów

dziedzictwa kulturowego (zabytków) , o ile inwestycje te przyczynią się do zwiększenia liczby odwiedzin

obszaru pogranicza;

 atrakcyjnych turystycznie obiektów innych niż nieruchomości - w tym tworzenie i rewitalizacja

ekspozycji muzealnych lub wystawowych o charakterze transgranicznym;

 atrakcyjnych turystycznie obiektów dziedzictwa przyrodniczego.

Jako działania towarzyszące kwalifikowane są również działania promocyjne dot. oferty turystycznej

odnoszące się do danego obiektu dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego.

Działanie: Szczegółowy opis:

działania zmierzające do 

większego włączenia atrakcji 

kulturowych i 

przyrodniczych do 

zrównoważonego ruchu 

turystycznego

Wspierane są takie działania, których realizacja umożliwia wykorzystanie w większym stopniu istniejących

obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego stanowiących atrakcje turystyczne, dostosowanie

infrastruktury obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz rozszerzenia oferty turystycznej w

celu:

 zwiększenia zdolności do przyjmowania turystów,

 rozszerzenia kręgu potencjalnych odwiedzających,

 wydłużenia sezonu turystycznego

Jako działania towarzyszące kwalifikowane są również działania promocyjne dot. oferty turystycznej danego

obiektu dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego.

2. Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Działanie: Szczegółowy opis:

Wsparcie jest przeznaczane na rozwój i odnowę lokalnych tradycji folklorystycznych i innych form

niematerialnego lokalnego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego, pod warunkiem możliwości ich

wykorzystania w celu zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze pogranicza.



3. Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego 

dziedzictwa regionu przygranicznego

Działanie Szczegółowy opis:

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.),

Wspierane będą w szczególności:

budowa czy modernizacja ścieżek rowerowych i tras rowerowych, szlaków pieszych, tematycznych itp.

łącznie z uzupełniającą i powiązaną infrastrukturą (stojaki na rowery, tablice informacyjne i in.).

Nie ma możliwości wspierania projektów, których jedyną bądź dominującą częścią są działania na

ścieżkach/trasach rowerowych oraz innych ścieżkach/trasach, które realnie nie wpłyną na poprawienie ich

jakości, parametrów czy możliwości wykorzystania – np. proste odnowienie oznakowania, bieżące utrzymanie

(wycinka roślinności, usunięcie naniesionej ziemi itp.), proste odnowienie tablic informacyjnych, miejsc

odpoczynku czy mebli miejskich itp. Tego typu działania będą wspierane jedynie jako uzupełniające

w ramach bardziej kompleksowych projektów z warunkiem, że ich realizacja będzie wpływała na osiągnięcie

celów i poprawie rezultatów, ewentualnie osiągnięcie celów osi priorytetowej.

W przypadku tras rowerowych prowadzonych po drogach lokalnych, na których dozwolony jest ruch

pojazdów silnikowych (typowe utwardzone drogi lokalne lub utwardzone drogi wyższych kategorii), możliwe

jest wspieracie jedynie tej części, która jest niezbędna do zbudowania lub podniesienia jakości, parametrów

czy możliwości ich wykorzystania – np. rozszerzenie pasa drogi w celu stworzenia pasów rowerowych, nowe

oznaczenie w miejscach, w których go nie było (oznakowanie poziome itp.):

realizacja szlaków pieszych, tematycznych, ścieżek dydaktycznych lub specyficznych ścieżek i tras

wykorzystywanych do turystyki sportowej w atrakcyjnym turystycznie środowisku przyrodniczym (trasy

rolkowe, trasy narciarskie, szlaki wodniackie itp.);

realizacja miejsc widokowych i infrastruktury widokowej (wieże widokowe, pomosty widokowe itp.);

budowa lub powiększenie parkingów przy ważnych celach turystycznych, pod warunkiem jednoznacznego

wykazania braku miejsc na istniejących parkingach i wynikającego z tego bezpośredniego negatywnego

wpływu (zmniejszenie liczby odwiedzin) na wykorzystanie potencjału turystycznego danej lokalizacji czy

atrakcji i pod warunkiem jednoznacznie dominującego wykorzystania miejsc parkingowych przez turystów;

tworzenie i rozbudowa ośrodków informacji turystycznej lub innych sposobów informowania

o atrakcjach turystycznych w regionie (turystyczne punkty informacyjne, stoiska informacyjne, miejskie

systemy informacji turystycznej i in.);

jako działania uzupełniające: 

realizacja infrastruktury i wyposażenia/małej architektury, ograniczających negatywny wpływ realizowanych

działań na środowisko w danej lokalizacji (miejsca do odpoczynku, ławeczki, kosze na śmieci itp.).

Działanie Szczegółowy opis:

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.).

W ramach działania będą wspierane inwestycje (budowa, rekonstrukcje, modernizacje infrastruktury), które

umożliwią lub ułatwią dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych wykorzystywanych

w branży turystycznej dla osób ze specjalnymi potrzebami (turystów niepełnosprawnych, rodzin

z dziećmi, seniorów itp.), np.

elementy infrastrukturalne pozwalające na dostęp bezbarierowy dla osób o ograniczonej możliwości

poruszania się (np. systemy dźwiękowe, graficzne),

budowa wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i innych grup ze specjalnymi

potrzebami (np. rodzin z dziećmi, seniorów)



4. Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

Działanie: Szczegółowy opis:

wykorzystanie technologii 

mobilnych do wspólnej prezentacji 

i promocji atrakcji przyrodniczych 

i kulturowych wspólnego 

pogranicza (np. strony 

internetowe, portale 

społecznościowe, aplikacje 

mobilne, wykorzystanie kodów QR 

itp.

Wsparcie jest ukierunkowane na wykorzystanie technologii mobilnych i innych podobnych przy realizacji

promocji, prezentacji i przekazywaniu informacji o atrakcjach kulturowych i przyrodniczych na wspólnym

pograniczu, w celu zwiększenia ich włączenia (wykorzystania) w branży turystycznej

i zwiększenia w nich liczby odwiedzin.

Wspierane będą takie działania jak np.

wykorzystanie do prezentacji i promocji atrakcji turystycznych regionu narzędzi takich jak: przewodniki 

audio, technologia i narzędzia GPS, wykorzystanie kodów QR, realizacja promocji za pomocą stron 

internetowych, sieci społecznościowych i innych, w tym nowo powstających/innowacyjnych sposobów 

promocji.

 działanie uzupełniające: zakup technologii ICT (sprzęt i oprogramowanie), o ile w sposób

udokumentowany jest niezbędna do wdrożenia i stosowania ww. działań promocyjnych skierowanych

do turystów.

wspólne kampanie promujące 

atrakcje przyrodnicze i kulturowe 

wspólnego obszaru

Wsparcie jest ukierunkowane na działania związane ze wspólnymi kampaniami regionalnymi lub

tematycznymi, realizowanymi w celu promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza

i zwiększenia liczby ich odwiedzin, na przykład:

 zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych i narzędzi informacyjnych przeznaczonych dla szerokiej

publiczności lub adresowanych do specyficznej grupy docelowej (ulotki informacyjne, mapy,

publikacje itp.)

 realizacja wspólnych produktów medialnych, promujących wspólny obszar i jego atrakcje

 przygotowanie i wdrożenie specyficznych narzędzi wsparcia turystyki - np. karty turystyczne,

paszporty rodzinne itp.

 organizacja akcji promujących wspólny obszar jako cel turystyczny i wspierających rozwój turystyki

na tym obszarze

wspólny udział w targach 

i podobnych turystycznych 

wydarzeniach promocyjnych  w 

tym nabycie niezbędnych 

materiałów promocyjnych o 

charakterze długotrwałym, 

potrzebnych do tego rodzaju 

promocji (bannery, namioty 

promocyjne itp.)

Będzie wspierany udział w targach i podobnych imprezach promocyjnych w branży turystycznej,

realizowanych jednoznacznie w celu wsparcia ruchu turystycznego na obszarze transgranicznym

i w przypadku których można przewidywać, że będą mieć wpływ na grupy docelowe odwiedzające obszar

Programu.

Oprócz sfinansowania własnego udziału w imprezie promocyjnej częścią wsparcia może być też nabycie

niezbędnych przedmiotów promocyjnych o charakterze trwałym, potrzebnych do tego rodzaju promocji

(bannery, namioty promocyjne itp.).

Wsparty zostanie udział zwłaszcza w imprezach w RCz i w Polsce, w przypadku których ze względu na ich

charakter i ukierunkowanie można przewidywać, że będą miały wpływ na grupę docelową potencjalnych

odwiedzających wspólnego pogranicza i że udział ten przyczyni się do zwiększenia liczby odwiedzin atrakcji

na czesko-polskim pograniczu.



5. Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania

zasobów przyrodniczych i kulturowych

Przedmiotem działania jest przygotowanie wspólnych dokumentów koncepcyjnych – strategii,

studiów i analiz, planów, ewaluacji itp. (dalej tylko „koncepcje”), realizowanych w celu

większego lub lepszego wykorzystania wspólnych zasobów przyrodniczych i kulturowych

w branży turystycznej oraz do zwiększenia liczby odwiedzin wspólnego regionu.

Wspierane będą m.in.:

─ koncepcje tematyczne (poświęcone np. szczególnemu segmentowi turystyki lub

wydzielonej grupie atrakcji lub ukierunkowane na specyficzną grupę docelową),

─ koncepcje terytorialne (poświęcone całościowemu wykorzystaniu zasobów

przyrodniczych i kulturowych na wyznaczonym obszarze),

─ koncepcje marketingowe.

Wspierane będzie przygotowanie tylko takich dokumentów i rozwiązań koncepcyjnych,

w przypadku których istnieje jasny dowód lub udokumentowana przesłanka co do ich

rzeczywistego wykorzystania w ramach zrównoważonego rozwoju wspólnego obszaru.



Oś priorytetowa 3: 

Edukacja i kwalifikacje

Priorytet Inwestycyjny

Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz

zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój

i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego

i szkolenia

Cel szczegółowy OP3

Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów 

Punktem wyjścia dla wybranego celu szczegółowego jest potrzeba zwiększenia

innowacyjności systemu edukacji w kontekście transgranicznym w celu wzmocnienia

pozycji osób wchodzących na transgraniczny rynek pracy.

Działania, realizowane w ramach tego PI, mają na celu stworzenie systemowych

uwarunkowań dla polepszenia sytuacji osób kończących edukację na wspólnym rynku

pracy oraz wpłyną na zwiększenie jego transgranicznej spójności i dostępności.

Specyficznym problemem, na który reaguje PI, są bariery administracyjne w uznawaniu

kwalifikacji i dyplomów po drugiej stronie granicy.



Rodzaje możliwych działań w OP3  (przykłady)

W ramach działań 1 i 2 kwalifikowalnymi beneficjentami nie są szkoły elementarne 

(w RCz: szkoły podstawowe, w RP: podstawowe i gimnazja)

1. Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia

• przygotowanie (lub przystosowanie), koordynacja i realizacja wspólnych kursów, zajęć

praktycznych, programów nauczania i innych form wspólnego kształcenia (będą to krótko-

i długookresowe cykle edukacyjne, (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,

2. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy

• 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



3. Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty

• nauka języka partnera zagranicznego (języka czeskiego lub polskiego).

W ramach działania będą dofinansowywane różne formy i instrumenty nauki języka partnera,

realizowane w ramach systemu oświaty dla uczniów/studentów podmiotów będących

kwalifikowalnymi beneficjentami w ramach Programu. Dofinansowana będzie w szczególności

nauka:

w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych,

w szkołach wyższych i na uniwersytetach.

Kursy stacjonarne oraz w formie nauki języka na odległość (e-learning itp.).

Wymiana uczniów i studentów w celu nauki języka jako działanie towarzyszące do programów

nauczania: nabycie materiałów dydaktycznych.

Uwaga: Działania inwestycyjne (zakup wyposażenia, przystosowanie pomieszczeń itp.) będą

finansowane jako wydatki kwalifikowalne jedynie przy spełnieniu następujących kryteriów:

1. są one bezpośrednio powiązane z działaniami edukacyjnymi, będącymi przedmiotem projektu,

2. są jednoznacznie niezbędne do osiągnięcia celów projektu,

3. nie stanowią większości działań projektu ani większości wydatków w ramach budżetu projektu.



Oś priorytetowa 4: 

Współpraca instytucji i społeczności 

Priorytet Inwestycyjny

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych

stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej

i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

Cel szczegółowy OP4

Zwiększenie intensywności współpracy instytucji 

i społeczności w regionie przygranicznym
Interwencja w ramach PI zmierza do poprawy poziomu współpracy w regionie transgranicznym na dwóch 

płaszczyznach: 

- Zwiększenie intensywności współpracy instytucji 

Większy poziom współpracy, koordynacji i wykorzystania wspólnie wypracowanych rozwiązań przyniesie oszczędności 

w zakresie planowania i wykorzystywania publicznych środków i infrastruktury, pomoże w realizacji projektów pożytku 

publicznego (np. w dziedzinie transportu, służby zdrowia, usług socjalnych itd.), będzie pośrednio prowadzić do wzrostu 

jakości usług świadczonych na rzecz społeczeństwa. 

Celem interwencji jest dalsze wykorzystanie potencjału, które oferuje współpraca instytucji i podniesienie jej poziomu. 

- Poprawa współpracy i współegzystencji społeczności lokalnych we wspólnym regionie 

Realizacja interwencji wynika z tego, że jednym z najważniejszych warunków 

dalszego rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, jest harmonijna współegzystencja i pogłębiający się poziom współpracy 

pomiędzy mieszkańcami obszaru wsparcia po obu stronach granicy. To stanowi potencjał dla poprawy warunków 

socjalnych w regionie przygranicznym, jak również do zwiększenia wydajności administracji i oferowanych usług 

publicznych. 

Celem interwencji jest przyczynienie się, za pośrednictwem wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na społeczności 

lokalne, do ich dalszej współpracy, poznania i porozumienia. 



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. 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.

3. Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą

z/i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-

gospodarczymi. W ramach działania będą dofinansowywane projekty dot. rozwoju

sieci współpracy instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych

i pozostałych kwalifkowalnych wnioskodawców, które realizują działania przyczyniające

się do rozwoju wspólnego pogranicza.

Rodzaje możliwych działań w OP4  (przykłady)



W ramach wszystkich głównych działań osi priorytetowej 4 kwalifikowalne są w szczególności

następujące poddziałania:

w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o wspólnym obszarze

• promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru (np. przygotowanie

wspólnych publikacji, stron internetowych), również poza obszarem wsparcia;

• tworzenie platform informacyjnych

• rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (np. kioski i boksy informacyjne,

tworzenie wspólnych baz danych),

• 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:

• wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa i promowanie

publicznego transgranicznego transportu we wszystkich dziedzinach transportu, w tym

transportu intermodalnego;

• 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:

• 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,

• wsparcie działań zmierzających do identyfikacji i rozwoju transgranicznych regionów

funkcjonalnych.

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w tym:

- działania na rzecz odnowy ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowania różnorodności

biologicznej, monitoringu środowiska, m.in. wspólne przygotowanie planów i dokumentacji

wspólnych projektów,

- wykorzystanie i tworzenie narzędzi informacyjnych (np. bazy danych) w obszarach ważnych

z punktu widzenia środowiska

- działania edukacyjne z zakresu przyrody i krajobrazu (np. wykłady, seminaria)

- podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji publicznych działających

w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu

Obj: Jeżeli głównym celem projektu dot. 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.

Obj: 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:

- wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-

edukacyjnej;

- wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje.

w zakresie świadczenia usług publicznych (w tym tworzenia sieci kooperacyjnych):

- wspólne rozwiązania w zakresie służby zdrowia i usług socjalnych na rzecz podnoszenia

efektywności i jakości świadczonych usług przy wykorzystaniu elementu transgranicznego,

- 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),

- współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego

- 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:

- 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)

- współdzielenie dobrych praktyk i nowych rozwiązań do wykonywania zadań publicznych

oraz działań przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa przyczyniających się do

rozwoju wspólnego pogranicza (np. wdrożenie nowych procedur, zmiany w organizacji

realizacji zadań danej instytucji dzięki transferowi know-how itp.)

- działania wspierające budowanie zdolności absorpcyjnej w zakresie współpracy

transgranicznej oraz działania zmierzające do usuwania barier we wdrażaniu

współpracy na pograniczu polsko-czeskim

- opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. w ramach rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru pogranicza, o ile przedstawiony zostanie plan ich wykorzystania

w praktyce/wdrożenia.
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Ocena mikroprojektu

Ocena punktowa poszczególnych rodzajów/typów mikroprojektów przedstawia się 

w następujący sposób:

Wspólny (z Partnerem Wiodącym) – typ A: max. liczba punktów wynosi 100 w tym: 

- za jakość projektu 50 pkt., 

- za efekt transgraniczny 30 pkt., 

- za współpracę transgraniczną 20 pkt.

Partnerski (komplementarny) – typ B - max. liczba punktów wynosi 85 w tym:

- za jakość projektu 50 pkt., 

- za efekt transgraniczny 23 pkt.,

- za współpracę transgraniczną 12 pkt.

Samodzielny – typ C – max. liczba punktów wynosi 75 w tym:

- za jakość projektu 50 pkt., 

- za efekt transgraniczny 19 pkt., 

- za współpracę transgraniczną 6 pkt.

Zgodnie z zapisami Regulaminu EKS odrzuca projekty, którym w ramach oceny 

ekspertów przyznano mniej niż 60 punktów. 
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Wskaźniki
Wskaźniki w ramach Funduszu Mikroprojektów są częścią kryteriów określonych dla

całego Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, tworzą je elementy oraz

rezultaty mikroprojektów dopełniające wartości wskaźników dla poszczególnych osi

priorytetowych.

Poszczególne mikroprojekty muszą przyczynić się do osiągnięcia wskaźników.

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje wybrany wskaźnik wyjściowy

odpowiadający danej osi priorytetowej, w której wniosek został złożony, a następnie

wskazuje jego kwantyfikację (wartość).

Wskaźniki rezultatu

Poszczególne mikroprojekty muszą także przyczynić się do osiągnięcia programowych

wskaźników rezultatu dla odpowiedniej osi priorytetowej. Wnioskodawca we wniosku

o dofinansowanie opisze w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji specyficznych

programowych wskaźników rezultatu wybranej osi priorytetowej (tylko forma opisowa

bez konieczności kwantyfikacji).
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Wskaźniki cd.

Wskaźniki produktu dla poszczególnych osi priorytetowych w ramach Funduszu

Mikroprojektów w Euroregionie Silesia są następujące:

Oś priorytetowa nr 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz

wspierania zatrudnienia”:

• Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności

• Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

• Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego

i przyrodniczego

Oś priorytetowa nr 3 „Edukacja i kwalifikacje”:

•Liczba uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania

zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększania

możliwości edukacyjnych, kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego

Oś priorytetowa nr 4 „Współpraca instytucji i społeczności”:

• Liczba partnerów włączonych we wspólne działania



• 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 31 grudnia 2022 roku.

• Wszelkie dane finansowe we wniosku o dofinansowanie muszą być

wypełniane w EUR.

• Ewentualne ryzyko kursowe wynikające z wahań kursu wymiany EUR do

PLN w trakcie realizacji projektu ponosi wnioskodawca (Mikrobeneficjent).
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Dokumenty :
„Wytyczne dla Wnioskodawcy” + Załączniki

Komplet dostępny na: http://www.euroregion-silesia.pl/

Zakładka „Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania”

http://www.euroregion-silesia.pl/index,nabor---dokumentacja-funduszu-do-pobrania,115.html

Wniosek o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu jest przygotowywany i składany za pośrednictwem portalu

MS2014+ dostępnym na stronie https://mseu.mssf.cz/

- pierwsze dokonujemy rejestracji w systemie

Instrukcje :

Komplet dostępny na (http://www.euroregion-silesia.pl/) zakładka „Wniosek aplikacyjny MS2014+”

Są to:

•Podręcznik użytkownika MS2014+ - wersja z 04/2016

•Instrukcja obsługi portalu internetowego MS2014+ - duże projekty 09/2015

•Obsługa Podpisu elektronicznego

•Wspierane przeglądarki dla MS2014+

Wniosek o dofinansowanie:

http://www.euroregion-silesia.pl/index,nabor---dokumentacja-funduszu-do-pobrania,115.html
http://www.euroregion-silesia.pl/index,nabor---dokumentacja-funduszu-do-pobrania,115.html
https://mseu.mssf.cz/
http://www.euroregion-silesia.pl/index,nabor---dokumentacja-funduszu-do-pobrania,115.html


Wniosek i załączniki:

• Wnioski są składane tylko „elektronicznie” (bez wersji papierowej)!

• Większość załączników jak do tej pory (w ramach 2007-2013), w tym m.in.*:

 „Porozumienie o współpracy” w ramach projektu Typ A – nowe! (zał. 4a do Wytycznych)

 Oświadczenie Partnera o udziale w real. mikroprojektu - Typ B i C nowe! (zał. 4b do Wytycznych)

 Wypis z KRS (nie dot. JST/JSFP)

 Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera

 Mapa, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt

 Oświadczenie o prawie dysonowania nieruchomością na cele realizacyjne

 Szczegółowy budżet projektu

 Zał. do projektów generujących dochód, pomoc publiczną, inwestycyjnych

 OP 2, 3 i 4 - dla projektów, w których przewidziana jest realizacja studium/ strategii/ ewaluacji/

planu/ innego materiału koncepcyjnego: Sposoby zapewnienia praktycznego wykorzystania

studium/ strategii/ ewaluacji/ planu/ innego materiału koncepcyjnego

* Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie mikroprojektu (Typ A, B, C) 

- dla polskich Wnioskodawców znajduje się w Zał. nr 13 do Wytycznych dla Wnioskodawcy
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Podpis elektroniczny - to narzędzie identyfikujące uczestników wymiany

dokumentów elektronicznych oraz służące przyjęciu odpowiedzialności za ich

treść.

Bezpieczny podpis elektroniczny - zwykle jest składany przy pomocy

specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego

do składania podpisu elektronicznego. Bezpieczny podpis elektroniczny jest

równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić

w pięciu firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi

certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). Przedsiębiorstwa te są

wpisane do rejestru Ministra Gospodarki. (www.nccert.pl)

Bezpieczny podpis elektroniczny 
(certyfikowany) dostępność w Polsce

http://www.nccert.pl/


Euroregion Silesia 

(strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, 

strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry)

jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu 

INTERREG V-A Republika Czeska - Polska ogłasza, iż z dniem 01.04.2016r.

zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty 

z „Funduszu Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”

Posiedzenie Euroregionalnego 

Komitetu Sterującego / 

Numer naboru!

Ostateczny termin złożenia wniosku 

do Euroregionu

Termin Posiedzenia Euroregionalnego 

Komitetu Sterującego

Ogłoszenie naboru Wniosków do Funduszu Mikroprojektów 01.04.2016r.

1 16.05.2016 – nabór zakończony 04.08.2016

2 03.10.2016 – nabór zakończony 20.12.2016

3 16.01.2017 06.04.2017

4 29.05.2017 31.08.2017

5 30.10.2017 01.02.2018



Gdzie na Konsultacje / z Wnioskiem?
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Polska strona Euroregionu Silesia

www.euroregion-silesia.pl

ul. Batorego 7

47-400 Racibórz

2 piętro, lokal nr 1 oraz 3

tel./fax +48 32 415 64 94

tel./fax +48 32 415 30 95

Euroregion Silesia - CZ 

Czeska strona Euroregionu Silesia

www.euroregion-silesia.cz

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Budynek Urzędu Miasta Opava

1 piętro, biuro nr 34 i 35

tel. +420 553 756 220

tel. +420 553 756 384

www.euroregion-silesia.eu



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Daria Kardaczyńska - Dyrektor Sekretariatu

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
47-400 Racibórz, ul. Batorego 7 (II. piętro)

www.euroregion-silesia.pl

tel. +48 32 415 64 94 fax. +48 32 415 30 95

e-mail : info@euroregion-silesia.pl

INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

http://www.cz-pl.eu/pl/

http://www.euroregion-silesia.pl/
mailto:europradziad@europradziad.pl
mailto:info@euroregion-silesia.pl
http://www.cz-pl.eu/pl/

