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Zatwierdzenie mikroprojektuZatwierdzenie mikroprojektu

MikroprojektyMikroprojekty zatwierdzazatwierdza EuroregionalnyEuroregionalny KomitetKomitet SterującySterujący (EKS)(EKS) ii moŜemoŜe onon zatwierdzićzatwierdzić
MikroprojektMikroprojekt bezbez jakichkolwiekjakichkolwiek warunków/uwagwarunków/uwag orazoraz zatwierdzićzatwierdzić MikroprojektMikroprojekt
zz warunkami/uwagamiwarunkami/uwagami..
�� ZatwierdzenieZatwierdzenie mikroprojektumikroprojektu bezbez warunkuwarunku

WW przypadkuprzypadku zatwierdzeniazatwierdzenia mikroprojektumikroprojektu bezbez warunków/uwag,warunków/uwag, ZarządzającyZarządzający FMFM
przesyłaprzesyła BeneficjentowiBeneficjentowi MikroprojektuMikroprojektu decyzjędecyzję oo zatwierdzeniuzatwierdzeniu mikroprojektumikroprojektu orazoraz
informacjeinformacje oo formieformie ii przewidywanymprzewidywanym terminieterminie zawarciazawarcia umowyumowy.. ZarządzającyZarządzający FMFM
moŜemoŜe wezwaćwezwać BeneficjentaBeneficjenta dodo uzupełnieniauzupełnienia pozostałychpozostałych załącznikówzałączników niezbędnychniezbędnych dodo
podpisaniapodpisania umowyumowy (( ZałZał.. GG ii OśwOśw.. VAT)VAT)

�� ZatwierdzenieZatwierdzenie mikroprojektumikroprojektu zz warunkiem/warunkamiwarunkiem/warunkami�� ZatwierdzenieZatwierdzenie mikroprojektumikroprojektu zz warunkiem/warunkamiwarunkiem/warunkami
WW sytuacjisytuacji zatwierdzeniazatwierdzenia mikroprojektumikroprojektu przezprzez EKSEKS zz warunkiem,warunkiem, ZarządzającyZarządzający FMFM
przesyłaprzesyła BeneficjentowiBeneficjentowi MikroprojektuMikroprojektu decyzjędecyzję oo zatwierdzeniuzatwierdzeniu mikroprojektumikroprojektu
zz wyszczególnieniemwyszczególnieniem jakijaki warunekwarunek musimusi byćbyć spełnionyspełniony orazoraz termintermin jegojego wykonaniawykonania abyaby
moŜnamoŜna byłobyło podpisaćpodpisać umowęumowę oo dofinansowaniedofinansowanie.. WW sytuacjisytuacji gdygdy warunekwarunek dotyczydotyczy
redukcjiredukcji zakładanychzakładanych wydatkówwydatków mikroprojektumikroprojektu wprowadzonychwprowadzonych dodo SISI MONITMONIT77+,+,
ZarządzającyZarządzający FMFM prześleprześle BeneficjentowiBeneficjentowi MikroprojektuMikroprojektu formularzformularz „Lista„Lista zmian”zmian”
zz przedstawieniemprzedstawieniem dokonanychdokonanych zmianzmian ww SISI MONITMONIT77++.. ZarządzającyZarządzający FMFM moŜemoŜe równieŜrównieŜ
przesłaćprzesłać dodo BeneficjentaBeneficjenta poprawionypoprawiony ZałącznikZałącznik CC –– SzczegółowySzczegółowy budŜetbudŜet mikroprojektumikroprojektu
zgodnyzgodny zz decyzjądecyzją EKS,EKS, aa BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu powinienpowinien sprawdzićsprawdzić przesłanyprzesłany
dokumentdokument orazoraz łączniełącznie zz „Listą„Listą zmian”zmian” podpisanypodpisany złoŜyćzłoŜyć ww 22 egzegz.. dodo SekretariatuSekretariatu
ZarządzającegoZarządzającego FMFM..
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Decyzje EKSDecyzje EKS

SzczegółoweSzczegółowe zasadyzasady kwalifikowalnościkwalifikowalności projektówprojektów orazoraz wydatkówwydatków określająokreślają NarodoweNarodowe
StrategiczneStrategiczne RamyRamy OdniesieniaOdniesienia 20072007--20132013 -- „„WytyczneWytyczne dotyczącedotyczące kwalifikowaniakwalifikowania
wydatkówwydatków ii projektówprojektów ww ramachramach programówprogramów współpracywspółpracy transgranicznejtransgranicznej EuropejskiejEuropejskiej
WspółpracyWspółpracy TerytorialnejTerytorialnej realizowanychrealizowanych zz udziałemudziałem PolskiPolski ww latachlatach 20072007--20132013””
zatwierdzonezatwierdzone przezprzez MinistraMinistra RozwojuRozwoju RegionalnegoRegionalnego RPRP..

�� WW pktpkt.. 77..44..11 SekcjaSekcja 11 –– OcenaOcena kwalifikowalnokwalifikowalnośścici wydatkówwydatków
przewidzianychprzewidzianych ww projekcieprojekcie

ZapisanoZapisano::

OcenaOcena kwalifikowalnościkwalifikowalności wydatkuwydatku polegapolega nana sprawdzeniusprawdzeniu jegojego zgodnościzgodności
zz obowiązującymiobowiązującymi przepisamiprzepisami.. OcenyOceny takiejtakiej dokonujedokonuje sięsię indywidualnieindywidualnie dladla kaŜdegokaŜdegozz obowiązującymiobowiązującymi przepisamiprzepisami.. OcenyOceny takiejtakiej dokonujedokonuje sięsię indywidualnieindywidualnie dladla kaŜdegokaŜdego
projektuprojektu zarównozarówno nana etapieetapie wyboruwyboru wnioskuwniosku dodo dofinansowania,dofinansowania, jakjak ii podczaspodczas realizacjirealizacji
projektuprojektu orazoraz popo jegojego zakończeniuzakończeniu..

11)) NaNa etapieetapie wyboruwyboru wnioskuwniosku sprawdzeniusprawdzeniu podlegapodlega potencjalnapotencjalna kwalifikowalnośćkwalifikowalność
zaplanowanychzaplanowanych wydatkówwydatków ujętychujętych wewe wnioskuwniosku.. SprawdzaSprawdza się,się, czyczy zaplanowanyzaplanowany wydatekwydatek
jestjest::

a)a) zgodnyzgodny zz w/w/ww WytycznymiWytycznymi,, aa ww szczególnościszczególności czyczy nienie jestjest ujętyujęty ww wykaziewykazie
przykładowychprzykładowych wydatkówwydatków niekwalifikowalnychniekwalifikowalnych

b)b) zgodnyzgodny zz postanowieniamipostanowieniami programuprogramu operacyjnegooperacyjnego ii właściwegowłaściwego dokumentudokumentu
wdroŜeniowego,wdroŜeniowego, npnp.. uszczegółowieniauszczegółowienia // podręcznikapodręcznika programuprogramu;;

c)c) niezbędnyniezbędny dodo osiągnięciaosiągnięcia zaplanowanegozaplanowanego celucelu projektuprojektu;;

d)d) odpowiadaodpowiada średnimśrednim cenomcenom ww miejscumiejscu ii czasie,czasie, ww którymktórym zostaniezostanie poniesionyponiesiony..
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w pkt. 6.3 Podrozdział 3 –

Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik
kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne
zasady kwalifikowania projektów do dofinansowania

11)) DoDo dofinansowaniadofinansowania ww przypadkuprzypadku wszystkichwszystkich programówprogramów współpracywspółpracy
transgranicznejtransgranicznej kwalifikująkwalifikują sięsię tylkotylko wydatkiwydatki bezpośredniobezpośrednio związanezwiązane
zz realizacjąrealizacją przedsięwzięciaprzedsięwzięcia wykazującegowykazującego wyraźnywyraźny efektefekt
transgranicznytransgraniczny.. NajwaŜniejszymNajwaŜniejszym ii decydującymdecydującym kryteriumkryterium przyprzy ocenieocenie

Decyzje EKSDecyzje EKS

transgranicznytransgraniczny.. NajwaŜniejszymNajwaŜniejszym ii decydującymdecydującym kryteriumkryterium przyprzy ocenieocenie
projektówprojektów ubiegającychubiegających sięsię oo dofinansowaniedofinansowanie zeze środkówśrodków programówprogramów
współpracywspółpracy transgranicznejtransgranicznej jestjest określenie,określenie, jakiejakie projektprojekt mama znaczenieznaczenie
dladla obszaruobszaru państwpaństw członkowskichczłonkowskich uczestniczącychuczestniczących ww programieprogramie
ii ww jakimjakim stopniustopniu jegojego produkty,produkty, rezultatyrezultaty ii oddziaływanieoddziaływanie przyniosąprzyniosą
korzyśćkorzyść dladla jasnojasno zdefiniowanychzdefiniowanych grupgrup docelowychdocelowych zz obszaruobszaru wsparciawsparcia..
WyraźnyWyraźny wpływwpływ transgranicznytransgraniczny wyróŜniawyróŜnia jeje spośródspośród innychinnych programówprogramów
finansowanychfinansowanych zeze środkówśrodków EFRREFRR lublub EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu
SpołecznegoSpołecznego ii stanowistanowi ww odniesieniuodniesieniu dodo nichnich linięlinię demarkacyjnądemarkacyjną..

październik 2009październik 2009



Umowa o dofinansowanie mikroprojektuUmowa o dofinansowanie mikroprojektu

PoPo zatwierdzeniuzatwierdzeniu mikroprojektumikroprojektu przezprzez EKSEKS aa następnienastępnie spełnieniuspełnieniu warunkówwarunków
ustanowionychustanowionych przezprzez EKSEKS ZarządzającyZarządzający FMFM wzywawzywa BeneficjentaBeneficjenta MikroprojektuMikroprojektu dodo
SekretariatuSekretariatu EuroregionuEuroregionu lublub przesyłaprzesyła pocztąpocztą umowęumowę oo dofinansowaniudofinansowaniu mikroprojektumikroprojektu
ww celucelu podpisaniapodpisania jejjej przezprzez przedstawicieliprzedstawicieli statutowychstatutowych BeneficjentaBeneficjenta MikroprojektuMikroprojektu..
UmowaUmowa oo dofinansowaniedofinansowanie orazoraz załącznikizałączniki określająokreślają zasadyzasady nana jakichjakich BeneficjentBeneficjent będziebędzie
realizowałrealizował MikroprojektMikroprojekt.. UmowyUmowy zz polskimipolskimi MikrobeneficjentamiMikrobeneficjentami zawierazawiera ZarządzającyZarządzający FMFM
ww EuroregionieEuroregionie SilesiaSilesia popo stroniestronie polskiejpolskiej tjtj.. StowarzyszenieStowarzyszenie GminGmin DorzeczaDorzecza GórnejGórnej OdryOdry
z/sz/s ww RaciborzuRaciborzu..
�� BrakBrak podpisanejpodpisanej umowyumowy nana dofinansowaniedofinansowanie nienie jestjest przeszkodąprzeszkodą ww realizacjirealizacji
mikroprojektumikroprojektu.. JestJest jednakjednak waŜnewaŜne abyaby BeneficjentBeneficjent realizującyrealizujący MikroprojektMikroprojekt przedprzed
podpisaniempodpisaniem umowyumowy znałznał swojeswoje prawaprawa ii obowiązkiobowiązki wynikającewynikające zz umowyumowy orazoraz załącznikówzałącznikówpodpisaniempodpisaniem umowyumowy znałznał swojeswoje prawaprawa ii obowiązkiobowiązki wynikającewynikające zz umowyumowy orazoraz załącznikówzałączników
przyprzy realizacjirealizacji mikroprojektumikroprojektu ii postępowałpostępował zgodniezgodnie zz niminimi..
KwalifikowalnośćKwalifikowalność wydatkówwydatków dladla mikroprojektumikroprojektu liczyliczy sięsię odod momentumomentu zarejestrowaniazarejestrowania
mikroprojektumikroprojektu przezprzez ZarządzającegoZarządzającego ww systemiesystemie SISI MONITMONIT77++ oo czymczym BeneficjentBeneficjent jestjest
informowanyinformowany pisemniepisemnie ((kwalifikowalnośćkwalifikowalność kosztówkosztów dotyczydotyczy wydatkówwydatków poniesionychponiesionych
ww okresieokresie realizacjirealizacji projektu)projektu) ii musimusi zawieraćzawierać sięsię ww terminachterminach realizacjirealizacji projektuprojektu
(pkt(pkt.. HH wnioskuwniosku orazoraz ArtArt.. 33 ustust..11 umowy)umowy)..
�� WW ArtArt.. 88 ustust.. 55 umowyumowy oo dofinansowaniedofinansowanie zostałyzostały określoneokreślone sankcjesankcje zaza nienie wykonaniewykonanie
wskaźnikówwskaźników mikroprojektu,mikroprojektu, nienie dotrzymaniedotrzymanie terminówterminów orazoraz naruszenienaruszenie innychinnych waŜnychwaŜnych
obowiązkówobowiązków BeneficjentaBeneficjenta MikroprojektuMikroprojektu..
�� RozpoczęcieRozpoczęcie realizacjirealizacji mikroprojektumikroprojektu przedprzed decyzjądecyzją EKSEKS (oraz(oraz przedprzed podpisaniempodpisaniem
umowy)umowy) odbywaodbywa sięsię nana ryzykoryzyko MikrobeneficjentaMikrobeneficjenta..
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Realizacja Realizacja mikroprojektumikroprojektu

1.1. Zmiany mikroprojektuZmiany mikroprojektu
BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu (Odbiorca(Odbiorca końcowy)końcowy) mama obowiązekobowiązek informowaćinformować lublub
wnioskowaćwnioskować oo wszystkiewszystkie zmianyzmiany mikroprojektumikroprojektu dodo ZarządzającegoZarządzającego FMFM..

Nieistotne zmianyNieistotne zmiany
ZaZa nieistotnenieistotne zmianyzmiany sąsą uwaŜaneuwaŜane zmiany,zmiany, którektóre::

�� nienie mająmają wpływuwpływu nana właściwąwłaściwą treśćtreść ii celecele projektuprojektu (np(np.. zmianazmiana kontakonta bankowegobankowego itpitp..))
�� mająmają małymały wpływwpływ nana treśćtreść ii celecele projektuprojektu (np(np.. zmianazmiana terminuterminu

przedsięwzięcia/działaniaprzedsięwzięcia/działania ww ramachramach projektuprojektu itpitp..))
�� przesunięcieprzesunięcie środkówśrodków międzymiędzy rozdziałamirozdziałami budŜetowymibudŜetowymi (kategoriami)(kategoriami) dodo 1515%%

zz pierwotnejpierwotnej wartościwartości kategorii,kategorii, którychktórych toto dotyczydotyczy.. OgraniczenieOgraniczenie toto nienie obowiązujeobowiązuje
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zz pierwotnejpierwotnej wartościwartości kategorii,kategorii, którychktórych toto dotyczydotyczy.. OgraniczenieOgraniczenie toto nienie obowiązujeobowiązuje
dladla przesunięćprzesunięć ww ramachramach rozdziałówrozdziałów budŜetowychbudŜetowych (kategorii)(kategorii) międzymiędzy podrozdziałamipodrozdziałami
(podkategoriami),(podkategoriami), gdziegdzie przesunięciaprzesunięcia sąsą dopuszczalnedopuszczalne bezbez ograniczeńograniczeń podpod
warunkiem,warunkiem, ŜeŜe nienie wpłyniewpłynie toto nana głównegłówne ukierunkowanieukierunkowanie projektuprojektu..
WW tychtych przypadkachprzypadkach BeneficjentBeneficjent natychmiastnatychmiast poinformujepoinformuje nana piśmiepiśmie ZarządzającegoZarządzającego
FM,FM, któryktóry dokonadokona ocenyoceny zmianyzmiany.. JeśliJeśli nienie mama wobecwobec tejtej zmianyzmiany zastrzeŜeń,zastrzeŜeń, opracujeopracuje
protokółprotokół zmianzmian ww systemiesystemie SISI MONITMONIT77+,+, aa BeneficjentowiBeneficjentowi przesyłaprzesyła dodo akceptacjiakceptacji
ListęListę zmianzmian wrazwraz zz innymiinnymi ewentualnymiewentualnymi załącznikamizałącznikami.. ZarządzającyZarządzający FMFM mama prawoprawo
nienie wyrazićwyrazić zgodyzgody nawetnawet nana nieistotnąnieistotną zmianęzmianę npnp.. budŜetu,budŜetu, jeślijeśli jestjest onaona
ww sprzecznościsprzeczności zz warunkamiwarunkami FMFM lublub projektuprojektu (np(np.. nieuzasadnionenieuzasadnione przesunięcieprzesunięcie
środkówśrodków nana zakupzakup większejwiększej ilości,ilości, innego,innego, droŜszegodroŜszego wyposaŜeniawyposaŜenia niŜniŜ byłobyło planowaneplanowane
ww projekcieprojekcie itpitp..))..



Zasadnicze zmianyZasadnicze zmiany
ZaZa zasadniczezasadnicze zmianyzmiany sąsą uwaŜaneuwaŜane zmiany,zmiany, którektóre::

�� mająmają wpływwpływ nana treść,treść, celecele lublub czasczas trwaniatrwania projektuprojektu (np(np.. redukcjaredukcja liczbyliczby działańdziałań
ww ramachramach projektu,projektu, przedłuŜenieprzedłuŜenie czasuczasu trwaniatrwania projektuprojektu itpitp..))

�� majamaja wpływwpływ nana budŜetbudŜet projektuprojektu –– chodzichodzi oo przesunięcieprzesunięcie środkówśrodków międzymiędzy rozdziałamirozdziałami
budŜetubudŜetu (kategoriami)(kategoriami) oo więcejwięcej niŜniŜ 1515%% pierwotnejpierwotnej wielkościwielkości któregokolwiekktóregokolwiek
zz rozdziałów(rozdziałów( kategorii)kategorii) ,, którychktórych dotyczydotyczy..

ZasadniczeZasadnicze zmianyzmiany projektuprojektu wymagająwymagają zatwierdzeniazatwierdzenia przezprzez ZarządzającegoZarządzającego FMFM ii zmianęzmianę
umowyumowy oo dofinansowaniudofinansowaniu ww formieformie aneksuaneksu dodo pierwotnejpierwotnej umowyumowy.. PodaniePodanie oo zmianęzmianę
umowyumowy łączniełącznie zz odpowiednimodpowiednim uzasadnieniemuzasadnieniem musimusi byćbyć złoŜonezłoŜone dodo ZarządzającegoZarządzającego FMFM
zz odpowiednimodpowiednim wyprzedzeniemwyprzedzeniem czasowym,czasowym, najpóźniejnajpóźniej nana 3030 dnidni przedprzed przeprowadzeniemprzeprowadzeniemzz odpowiednimodpowiednim wyprzedzeniemwyprzedzeniem czasowym,czasowym, najpóźniejnajpóźniej nana 3030 dnidni przedprzed przeprowadzeniemprzeprowadzeniem
rozwaŜanychrozwaŜanych zmianzmian projektuprojektu..
WW przypadkuprzypadku zasadniczychzasadniczych zmianzmian charakteru,charakteru, strukturystruktury lublub zakresuzakresu projektuprojektu zmianęzmianę musimusi
zatwierdzićzatwierdzić EuroregionalnyEuroregionalny KomitetKomitet SterującySterujący.. WW takimtakim przypadkuprzypadku odbiorcaodbiorca końcowykońcowy
musimusi przedłoŜyćprzedłoŜyć podaniepodanie oo zmianęzmianę umowyumowy (o(o aneks)aneks) ZarządzającemuZarządzającemu FMFM najpóźniejnajpóźniej
ww terminieterminie określonymokreślonym dodo składaniaskładania wnioskówwniosków projektowychprojektowych nana danedane posiedzenieposiedzenie EKSEKS..
JeśliJeśli ZarządzającyZarządzający FM,FM, ewew.. EuroregionalnyEuroregionalny KomitetKomitet Sterujący,Sterujący, zatwierdzizatwierdzi zmianę,zmianę, prześleprześle
odbiorcyodbiorcy końcowemukońcowemu informacjeinformacje nana piśmiepiśmie oo zatwierdzeniuzatwierdzeniu tejtej zmianyzmiany ii jednocześniejednocześnie
propozycjępropozycję załącznikazałącznika dodo umowyumowy (aneksu)(aneksu)..
JeśliJeśli ZarządzającyZarządzający FM,FM, ewew.. EuroregionalnyEuroregionalny KomitetKomitet Sterujący,Sterujący, nienie zatwierdzizatwierdzi zmiany,zmiany,
odbiorcaodbiorca końcowykońcowy otrzymaotrzyma informacjęinformację nana piśmiepiśmie oo niezatwierdzeniuniezatwierdzeniu tejtej zmiany,zmiany, łączniełącznie zz
uzasadnieniemuzasadnieniem jejjej nieprzyjęcianieprzyjęcia..
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Realizacja mikroprojektu  Realizacja mikroprojektu  
-- pismapisma

KaŜdyKaŜdy wniosekwniosek oo zmianęzmianę mikroprojektumikroprojektu naleŜynaleŜy
złoŜyćzłoŜyć pisemniepisemnie wrazwraz zz podpisempodpisem przedstawicielaprzedstawiciela
statutowegostatutowego BeneficjentaBeneficjenta (w(w przypadkuprzypadkustatutowegostatutowego BeneficjentaBeneficjenta (w(w przypadkuprzypadku
mikroprojektówmikroprojektów realizowanychrealizowanych przezprzez JednostkiJednostki
organizacyjneorganizacyjne podaniapodania oo zmianyzmiany mogąmogą byćbyć
podpisanepodpisane przezprzez osobęosobę reprezentującąreprezentującą jednostkęjednostkę
npnp.. Dyrektora/KierownikaDyrektora/Kierownika zgodniezgodnie zz ZałZał.. EE dodo
wnioskuwniosku oo dofinansowanie)dofinansowanie).. PodaniaPodania\\InformacjeInformacje
przesyłaneprzesyłane ee--mailemmailem nienie sąsą rozpatrywanerozpatrywane..
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22.. ZamówieniaZamówienia publicznepubliczne –– wybórwybór dostawcydostawcy // wykonawcywykonawcy

�� BeneficjentaBeneficjenta MikroprojektuMikroprojektu obowiązujeobowiązuje ustawaustawa zz dniadnia 2929 styczniastycznia 20042004 rr..
PrawoPrawo zamówieńzamówień publicznychpublicznych.. (Dz(Dz.. UU.. zz 20062006 rr.. NrNr 164164 pozpoz.. 11631163 zz późnpóźn..
zmzm..))

�� ZgodnieZgodnie zz aktualnymaktualnym stanemstanem prawnymprawnym ww przypadku,przypadku, gdygdy wartośćwartość
zamówieniazamówienia publicznegopublicznego nienie przekraczaprzekracza równowartościrównowartości 1414..000000 euroeurozamówieniazamówienia publicznegopublicznego nienie przekraczaprzekracza równowartościrównowartości 1414..000000 euroeuro
zamawiającyzamawiający nienie mama obowiązkuobowiązku dokonaniadokonania wyboruwyboru wykonawcywykonawcy ww
procedurachprocedurach określonychokreślonych przepisamiprzepisami ustawyustawy zz dniadnia 2929 styczniastycznia 20042004 rr..
PrawoPrawo zamówieńzamówień publicznychpublicznych (tekst(tekst jednolityjednolity:: DzDz.. UU.. zz 20062006 rr.. NrNr 164164 pozpoz..
11631163 zz późnpóźn.. zmzm..)).. PowyŜszePowyŜsze wynikawynika zz artart.. 44 pktpkt.. 88 wskazanejwskazanej ustawyustawy..

�� UstalenieUstalenie równowartościrównowartości 1414..000000 euroeuro odbywaodbywa sięsię nana podstawiepodstawie kursukursu
ustalonegoustalonego rozporządzeniemrozporządzeniem PrezesaPrezesa RadyRady MinistrówMinistrów zz dniadnia 2222 majamaja 20062006 rr..
ww sprawiesprawie średniegośredniego kursukursu złotegozłotego ww stosunkustosunku dodo euroeuro stanowiącegostanowiącego
podstawępodstawę przeliczaniaprzeliczania wartościwartości zamówieńzamówień publicznychpublicznych (miejsce(miejsce publikacjipublikacji::
DzDz.. UU.. zz dniadnia 2424 majamaja 20062006 rr.. NrNr 8787 pozpoz.. 610610))..
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�� NaleŜyNaleŜy pamiętać,pamiętać, ŜeŜe jednostkijednostki sektorasektora finansówfinansów publicznychpublicznych zobowiązanezobowiązane sąsą
nana podstawiepodstawie artart.. 3535 ustust.. 33 pktpkt.. 11 -- 33 ustawyustawy zz dniadnia 3030 czerwcaczerwca 20052005 rr.. oo
finansachfinansach publicznychpublicznych (Dz(Dz.. UU.. zz 20052005 rr.. NrNr 249249 pozpoz.. 21042104 zz późnpóźn.. zmzm..)) dodo
dokonywaniadokonywania wydatkówwydatków publicznychpublicznych::
�� ww sposóbsposób celowycelowy ii oszczędny,oszczędny, zz zachowaniemzachowaniem zasadyzasady uzyskiwaniauzyskiwania

najlepszychnajlepszych efektówefektów zz danychdanych nakładów,nakładów,
�� ww sposóbsposób umoŜliwiającyumoŜliwiający terminowąterminową realizacjęrealizację zadań,zadań,
�� ww wysokościwysokości ii terminachterminach wynikającychwynikających zz wcześniejwcześniej zaciągniętychzaciągniętych

zobowiązańzobowiązań
�� ZaZa niedopuszczalneniedopuszczalne naleŜynaleŜy uznaćuznać praktykipraktyki zamawiającego,zamawiającego, zmierzającezmierzające dodo

udzieleniaudzielenia kilkukilku zamówieńzamówień oo wartościwartości dodo 1414..000000 euroeuro kaŜde,kaŜde, oo tymtym samymsamym
przedmiocieprzedmiocie zamówienia,zamówienia, którychktórych wartośćwartość łączniełącznie przewyŜszaprzewyŜsza równowartośćrównowartośćprzedmiocieprzedmiocie zamówienia,zamówienia, którychktórych wartośćwartość łączniełącznie przewyŜszaprzewyŜsza równowartośćrównowartość
kwotykwoty wskazanejwskazanej ww artart.. 44 pktpkt.. 88 PrawaPrawa zamówieńzamówień publicznychpublicznych.. TegoTego rodzajurodzaju
postępowaniepostępowanie zeze stronystrony zamawiającego,zamawiającego, moŜemoŜe spowodowaćspowodować postawieniepostawienie
zarzutuzarzutu dzieleniadzielenia zamówieniazamówienia publicznegopublicznego..

�� ZarządzającyZarządzający FM/KontrolerzyFM/Kontrolerzy mająmają prawoprawo uczestniczyćuczestniczyć wewe wszystkichwszystkich
procedurachprocedurach przetargowychprzetargowych ww charakterzecharakterze obserwatora,obserwatora, aa takŜetakŜe mająmają pełnypełny
dostępdostęp dodo wszelkiejwszelkiej dokumentacjidokumentacji przetargowej,przetargowej, przetargówprzetargów
organizowanychorganizowanych popo stroniestronie polskiejpolskiej..

�� SposóbSposób wyboruwyboru dostawcówdostawców BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu będziebędzie zwięźlezwięźle
opisywałopisywał ww RaporcieRaporcie KońcowymKońcowym zz realizacjirealizacji mikroprojektumikroprojektu..
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3.3. Zamówienia nie podlegające procedurze zgodnej Zamówienia nie podlegające procedurze zgodnej 
z ustawą Prawo zamówień publicznychz ustawą Prawo zamówień publicznych

�� WW przypadkuprzypadku gdygdy polskipolski beneficjentbeneficjent nienie jestjest zobowiązanyzobowiązany dodo przeprowadzeniaprzeprowadzenia
zamówieniazamówienia (zakupu(zakupu:: towarów,towarów, usługusług lublub robótrobót budowlanych)budowlanych) zgodniezgodnie zz ustawąustawą
PrawoPrawo zamówieńzamówień publicznychpublicznych mama obowiązekobowiązek stosowaniastosowania KomunikatuKomunikatu WyjaśniającegoWyjaśniającego
KomisjiKomisji dotyczącegodotyczącego prawaprawa wspólnotowegowspólnotowego obowiązującegoobowiązującego ww dziedziniedziedzinie udzielaniaudzielania
zamówień,zamówień, którektóre nienie sąsą lublub sąsą jedyniejedynie częściowoczęściowo objęteobjęte dyrektywamidyrektywamizamówień,zamówień, którektóre nienie sąsą lublub sąsą jedyniejedynie częściowoczęściowo objęteobjęte dyrektywamidyrektywami
ww sprawiesprawie zamówieńzamówień publicznychpublicznych ((20062006/C/C 179179//0202)).. JeŜeliJeŜeli przepisyprzepisy dotyczącedotyczące
składaniaskładania zamówieńzamówień publicznychpublicznych nienie będąbędą przestrzegane,przestrzegane, IZIZ moŜemoŜe nakładaćnakładać korektykorekty
finansowe,finansowe, zgodniezgodnie zz „„GuidelinesGuidelines forfor determiningdetermining financialfinancial correctionscorrections toto bebe mademade toto
expenditureexpenditure coco--financedfinanced byby thethe StructuralStructural FundsFunds oror thethe CohesionCohesion FundFund forfor nonnon--
compliancecompliance withwith thethe rulesrules onon publicpublic procurementprocurement (COCOF(COCOF 0707//00370037//0202--EN)”EN)”..

�� WW przypadkuprzypadku naruszenianaruszenia obowiązkówobowiązków BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu przyprzy wyborzewyborze
dostawcy/wykonawcydostawcy/wykonawcy dotacjadotacja zostaniezostanie zmniejszonazmniejszona oo wydatki,wydatki, ww przypadkuprzypadku którychktórych
nienie spełnionospełniono obowiązkówobowiązków –– ArtArt.. 88 ustust.. 55 umowyumowy oo dofinansowaniedofinansowanie..

październik 2009październik 2009



Realizacja Realizacja mikroprojektumikroprojektu
4. 4. PromocjaPromocja

BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu (Odbiorca(Odbiorca końcowy)końcowy) mama obowiązekobowiązek zapewnieniazapewnienia
mikroprojektowimikroprojektowi odpowiedniejodpowiedniej promocjipromocji ii informowaniainformowania opiniiopinii publicznejpublicznej
ww odpowiedniodpowiedni sposóbsposób oo tym,tym, ŜeŜe danydany projektprojekt zostałzostał wspartywsparty zeze środkówśrodków UniiUnii
EuropejskiejEuropejskiej..

DziałaniaDziałania informacyjneinformacyjne ii promocyjnepromocyjne powinnypowinny zawieraćzawierać następującenastępujące informacjeinformacje::
�� symbolsymbol UniiUnii EuropejskiejEuropejskiej (zgodnie(zgodnie zz normaminormami graficznymigraficznymi określonymiokreślonymi ww załącznikuzałączniku

II RozporządzeniaRozporządzenia KomisjiKomisji (WE)(WE) nrnr 18281828//20062006)) orazoraz powołaniepowołanie sięsię nana UnięUnię
EuropejskąEuropejską;;EuropejskąEuropejską;;

�� logologo ProgramuProgramu;;

�� umieszczenieumieszczenie zapisuzapisu ”Projekt”Projekt jestjest współfinansowanywspółfinansowany zeze środkówśrodków EuropejskiegoEuropejskiego
FunduszuFunduszu RozwojuRozwoju Regionalnego“Regionalnego“ (EFRR)(EFRR);; orazoraz ww przypadkuprzypadku ubieganiaubiegania sięsię
oo współfinansowaniewspółfinansowanie zz budŜetubudŜetu państwapaństwa naleŜynaleŜy uŜywaćuŜywać zapisuzapisu::
”Projekt”Projekt jestjest współfinansowanywspółfinansowany zeze środkówśrodków EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu
RozwojuRozwoju RegionalnegoRegionalnego orazoraz zz budŜetubudŜetu państwa”państwa”

�� mottomotto ProgramuProgramu:: „Przekraczamy„Przekraczamy Granice”Granice” październik 2009październik 2009
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5.5. Harmonogram Harmonogram mikroprojektumikroprojektu

�� MaksymalnyMaksymalny czasczas trwaniatrwania projektuprojektu ww EuroregionieEuroregionie SilesiaSilesia określaokreśla sięsię nana 1818 miesięcymiesięcy..
WszystkieWszystkie projektyprojekty musząmuszą byćbyć zakończonezakończone najpóźniejnajpóźniej dodo 3131 grudniagrudnia 20142014rr..

�� HarmonogramHarmonogram mikroprojektumikroprojektu obejmujeobejmuje termintermin rzeczywistegorzeczywistego (rzeczowego)(rzeczowego)
rozpoczęciarozpoczęcia ii zakończeniazakończenia zatwierdzonegozatwierdzonego mikroprojektumikroprojektu ii jestjest podanypodany wewe wnioskuwniosku
projektowymprojektowym przezprzez BeneficjentaBeneficjenta MikroprojektuMikroprojektu aa następnienastępnie popo zatwierdzeniuzatwierdzeniu wwprojektowymprojektowym przezprzez BeneficjentaBeneficjenta MikroprojektuMikroprojektu aa następnienastępnie popo zatwierdzeniuzatwierdzeniu ww
UmowieUmowie oo dofinansowaniudofinansowaniu mikroprojektumikroprojektu.. DataData tata jestjest wiąŜącawiąŜąca dladla BeneficjentaBeneficjenta
MikroprojektuMikroprojektu.. BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu powinienpowinien przyprzy określaniuokreślaniu harmonogramuharmonogramu
czasowegoczasowego uwzględnićuwzględnić odpowiedniąodpowiednią rezerwęrezerwę czasowączasową (np(np.. gdybygdyby doszłodoszło dodo
opóźnieniaopóźnienia pracprac budowlanych,budowlanych, itpitp..)).. WW uzasadnionychuzasadnionych przypadkachprzypadkach moŜliwemoŜliwe będziebędzie
przedłuŜenieprzedłuŜenie czasuczasu realizacjirealizacji projektuprojektu przezprzez zmianęzmianę UmowyUmowy (np(np.. aneksaneks dodo umowy)umowy)..

�� TerminTermin zakończeniazakończenia mikroprojektumikroprojektu jestjest bardzobardzo waŜnywaŜny ii mama wpływwpływ nana termintermin
przedłoŜeniaprzedłoŜenia RaportuRaportu KońcowegoKońcowego ii WnioskuWniosku oo płatnośćpłatność zaza MikroprojektMikroprojekt.. BeneficjentBeneficjent
MikroprojektuMikroprojektu mama obowiązekobowiązek złoŜeniazłoŜenia dodo ZarządzającegoZarządzającego FMFM ww terminieterminie 3030 dnidni odod
zakończeniazakończenia rzeczowejrzeczowej realizacjirealizacji mikroprojektumikroprojektu RaportuRaportu KońcowegoKońcowego ii WnioskuWniosku
oo płatnośćpłatność zaza MikroprojektMikroprojekt..
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Zasady obowiązujące kaŜdego: Zasady obowiązujące kaŜdego: 

1.1. BeneficjentBeneficjent mikroprojektumikroprojektu jestjest zobligowanyzobligowany dodo informowaniainformowania
SekretariatSekretariat EuroregionuEuroregionu oo daciedacie kaŜdegokaŜdego działaniadziałania realizowanegorealizowanego
ww ramachramach mikroprojektumikroprojektu /min/min.. 33 dnidni przed/przed/ ww celucelu umoŜliwieniaumoŜliwienia
odbyciaodbycia pracownikompracownikom ERER SilesiaSilesia wizytywizyty monitującejmonitującej.. OO wytypowaniuwytypowaniu
konkretnegokonkretnego mikroprojektumikroprojektu dodo monitoringumonitoringu SekretariatSekretariat ERER SilesiaSilesia
informujeinformuje telefonicznietelefonicznie lublub pisemniepisemnie..informujeinformuje telefonicznietelefonicznie lublub pisemniepisemnie..

2.2. InformowanieInformowanie oo rozpoczynającejrozpoczynającej sięsię procedurzeprocedurze przetargowejprzetargowej::
przystąpienieprzystąpienie dodo tworzeniatworzenia SIWZSIWZ..

3.3. ZasadyZasady opisywaniaopisywania pism/epism/e--mailimaili dodo EuroregionuEuroregionu ::
WszystkieWszystkie pismapisma (równieŜ(równieŜ zapytania/notatki/wnioski/informacjezapytania/notatki/wnioski/informacje przesyłaneprzesyłane
ee--mailem)mailem) dotyczącedotyczące mikroprojektówmikroprojektów realizowanychrealizowanych ww ramachramach FunduszuFunduszu
MikroprojektówMikroprojektów ww EuroregionieEuroregionie SilesiaSilesia naleŜynaleŜy opatrzyćopatrzyć :: „Tytułem„Tytułem
mikroprojektu”,mikroprojektu”, „Nazwą„Nazwą BeneficjentaBeneficjenta (oraz(oraz JednostkiJednostki
OrganizacyjnejOrganizacyjnej /jeŜeli/jeŜeli dotyczy/”dotyczy/” orazoraz „Numerem„Numerem mikroprojektu”mikroprojektu”
nadanymnadanym przezprzez systemsystem SISI MONITMONIT77++ rozpoczynającymrozpoczynającym sięsię
PLPL..33..2222//33..33..0404//……………….. .. październik 2009październik 2009
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6.6. Rachunek bankowy mikroprojektuRachunek bankowy mikroprojektu
�� PrzedPrzed podpisaniempodpisaniem umowyumowy oo dofinansowaniedofinansowanie mikroprojektumikroprojektu beneficjentbeneficjent MikroprojektuMikroprojektu

przedłoŜyprzedłoŜy ZarządzającemuZarządzającemu FMFM odpowiedniodpowiedni załącznikzałącznik zz uwzględnieniemuwzględnieniem kontkont
bakowychbakowych przyprzy realizacjirealizacji mikroprojektumikroprojektu ii rozliczeniurozliczeniu (Załącznik(Załącznik GG –– dodo WytycznychWytycznych dladla
Wnioskodawców)Wnioskodawców)..

�� ZarządzającyZarządzający FMFM przekazujeprzekazuje refundacjerefundacje środkówśrodków zz EFRREFRR ww EUR,EUR, jednakŜejednakŜe odbiorcaodbiorca
końcowykońcowy nienie musimusi posiadaćposiadać rachunkurachunku bankowegobankowego ww EUR,EUR, wystarczywystarczy posiadanieposiadanie
rachunkurachunku ww PLN,PLN, bankbank odbiorcyodbiorcy końcowegokońcowego dokonadokona skupuskupu walutywaluty (EUR)(EUR) ii zaksięgujezaksięguje
nana rachunkurachunku równowartośćrównowartość ww PLNPLN..

7.7. Prowadzenie ewidencji księgowejProwadzenie ewidencji księgowej
�� BeneficjenciBeneficjenci prowadząprowadzą księgowośćksięgowość zgodniezgodnie zz ustawąustawą oo rachunkowościrachunkowości zz dniadnia 2929

wrześniawrześnia 19941994 rr.. (Dz(Dz.. UU.. 19941994 NrNr 121121,, pozpoz.. 591591 zz późniejszymipóźniejszymi zmianami)zmianami).. DaneDane
związanezwiązane zz realizacjąrealizacją projektuprojektu naleŜynaleŜy chronićchronić zgodniezgodnie zz rozdziałemrozdziałem 88 ustawyustawy..

�� EwidencjaEwidencja księgowaksięgowa związanazwiązana zz realizacjąrealizacją projektuprojektu powinnapowinna byćbyć
prowadzonaprowadzona ww sposóbsposób wyodrębnionywyodrębniony wewe własnejwłasnej ewidencjiewidencji księgowejksięgowej (tj(tj..
dladla celówcelów projektuprojektu naleŜynaleŜy prowadzićprowadzić wyodrębnionąwyodrębnioną ewidencjęewidencję
analityczną)analityczną)..

�� KaŜdyKaŜdy dokumentdokument księgowyksięgowy przedkładanyprzedkładany dodo refundacjirefundacji jakojako załącznikzałącznik dodo wnioskuwniosku
oo płatnośćpłatność musimusi byćbyć opatrzonyopatrzony numeremnumerem księgowymksięgowym podpod którymktórym zostałzostał
zaksięgowanyzaksięgowany..
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Cele Cele mikroprojektumikroprojektu
� Realizacja celów projektu rozumiana jest jako wykonanie zaplanowanych

wskaźników mikroprojektu. Wskaźniki i ich wartość określa sam Wnioskodawca
na etapie przygotowania wniosku projektowego.

� Wykonanie wskaźników na poziomie mikroprojektu będzie sprawdzane przy
rozliczaniu mikroprojektu przez Zarządzającego FM. Poziom wykonania
wskaźników Beneficjent Mikroprojektu będzie szczegółowo opisywał
w Raporcie Końcowym z realizacji mikroprojektu. Dla potwierdzenia
wykonania poszczególnych wskaźników Zarządzający FM będzie Ŝądał jako
załączników do Raportu Końcowego materiałów dokumentujących ichzałączników do Raportu Końcowego materiałów dokumentujących ich
wykonanie.

� Niewykonanie zaplanowany wskaźników na zamierzonym poziomie będzie
skutkowało zgodnie z Art. 8 Umowy o dofinansowanie mikroprojektu
następującymi sankcjami:

� o mniej niŜ 15% dofinansowanie nie będzie zmniejszane,
� o 15% do 30 % dofinansowanie zostanie zmniejszone o 50%

całkowitej wartości dofinansowania,
� o ponad 30 % dofinansowanie zostanie zmniejszone w pełnej jego

wysokości;
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�� WW przypadkuprzypadku mikroprojektów,mikroprojektów, którychktórych efektyefekty mająmają charaktercharakter
długookresowy,długookresowy, BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu odpowiedzialnyodpowiedzialny jestjest zaza
utrzymanieutrzymanie efektówefektów projektuprojektu przezprzez okresokres coco najmniejnajmniej pięciupięciu latlat odod
zakończeniazakończenia rzeczywistejrzeczywistej realizacjirealizacji projektuprojektu ww zakresiezakresie tychtych jegojego części,części,
ww którychktórych jestjest toto moŜliwemoŜliwe podpod kątemkątem technicznymtechnicznym ii prawnymprawnym.. ZaZa projektyprojekty
oo charakterzecharakterze długookresowymdługookresowym uwaŜauwaŜa sięsię wszystkiewszystkie projektyprojekty inwestycyjneinwestycyjne
orazoraz projektyprojekty nieinwestycyjnenieinwestycyjne,, którychktórych celemcelem jestjest stworzeniestworzenie długotrwałegodługotrwałego
produktuproduktu (np(np.. funkcjonowaniefunkcjonowanie informacjiinformacji turystycznejturystycznej itpitp..)).. WW przypadkuprzypadkuproduktuproduktu (np(np.. funkcjonowaniefunkcjonowanie informacjiinformacji turystycznejturystycznej itpitp..)).. WW przypadkuprzypadku
mikroprojektówmikroprojektów,, którychktórych trwałośćtrwałość jestjest wymagana,wymagana, wymógwymóg tenten będziebędzie
zapisanyzapisany ww UmowieUmowie lublub załącznikachzałącznikach dodo umowyumowy..

�� WW przypadkuprzypadku nieutrzymanianieutrzymania rezultatówrezultatów projektuprojektu przezprzez minimalnyminimalny wymaganywymagany
okres,okres, będziebędzie toto uwaŜaneuwaŜane zaza naruszenienaruszenie obowiązkówobowiązków określonychokreślonych
ww UmowieUmowie..
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Kontrola Kontrola mikroprojektumikroprojektu
�� ZarządzającyZarządzający FMFM przeprowadzaprzeprowadza kontrolekontrole projektówprojektów nana miejscumiejscu orazoraz

kontrolekontrole bieŜącąbieŜącą (monitoring(monitoring rzeczowy)rzeczowy).. PoPo kaŜdejkaŜdej przeprowadzonejprzeprowadzonej
kontrolikontroli nana miejscumiejscu orazoraz kontrolikontroli bieŜącejbieŜącej (monitoring(monitoring rzeczowy)rzeczowy) sporządzasporządza
SprawozdanieSprawozdanie--ProtokółProtokół pokontrolny/Notatkapokontrolny/Notatka zz monitoringumonitoringu.. SprawozdaniaSprawozdania
zz przeprowadzonychprzeprowadzonych kontrolikontroli nana miejscumiejscu orazoraz kontrolikontroli bieŜącychbieŜących
((monitoringówmonitoringów)) zawierajązawierają ocenęocenę zgodnościzgodności zz umowąumową oo dofinansowaniedofinansowanie
projektuprojektu ii działaniadziałania zaproponowanezaproponowane ww celucelu usunięciausunięcia ewentualnychewentualnych
niezgodnościniezgodności.. DalejDalej dladla kaŜdegokaŜdego zakończonegozakończonego projektuprojektu przeprowadzaprzeprowadza
kontrolękontrolę RaportuRaportu końcowegokońcowego ii WnioskuWniosku oo płatnośćpłatność..

�� BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu zgodniezgodnie zz ArtArt.. 77 ustust.. 11 pktpkt.. 1010 mama obowiązekobowiązek�� BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu zgodniezgodnie zz ArtArt.. 77 ustust.. 11 pktpkt.. 1010 mama obowiązekobowiązek
informowaćinformować ZarządzającegoZarządzającego FMFM zz wyprzedzeniemwyprzedzeniem nana 33 dnidni roboczychroboczych
oo terminachterminach realizacjirealizacji poszczególnychposzczególnych działańdziałań ww celucelu umoŜliwianiaumoŜliwiania
ZarządzającemuZarządzającemu FMFM odbyciaodbycia monitoringumonitoringu rzeczowegorzeczowego mikroprojektumikroprojektu..
OO kontrolikontroli nana miejscumiejscu ZarządzającyZarządzający FMFM informujeinformuje pisemniepisemnie beneficjentabeneficjenta..

�� ZarządzającyZarządzający FMFM dokonujedokonuje równieŜrównieŜ kontrolikontroli wypełnianiawypełniania przezprzez beneficjentabeneficjenta
obowiązkuobowiązku promocjipromocji mikroprojektumikroprojektu wynikającychwynikających zz zasadzasad promocjipromocji
projektówprojektów współfinansowanychwspółfinansowanych zz UEUE..

�� BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu zgodniezgodnie zz ArtArt.. 88 ustust.. 55 mama obowiązekobowiązek poddaćpoddać sięsię
kontroli,kontroli, aa ww przypadkuprzypadku nienie dotrzymaniadotrzymania tegotego warunkuwarunku dofinansowaniedofinansowanie
moŜemoŜe byćbyć zmniejszonezmniejszone oo całącałą jegojego wartośćwartość..
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Raport Końcowy za Raport Końcowy za MikroprojektMikroprojekt

�� BeneficjentBeneficjent mama obowiązekobowiązek dodo 3030 dnidni popo zakończeniuzakończeniu projektuprojektu
przedłoŜyćprzedłoŜyć dodo EuroregionuEuroregionu RaportRaport KońcowyKońcowy zaza mikroprojektmikroprojekt..

�� RaportRaport końcowykońcowy zz realizacjirealizacji mikroprojektumikroprojektu BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu
przygotowujeprzygotowuje nana formularzuformularzu udostępnionymudostępnionym przezprzez ZarządzającegoZarządzającego
FMFM ww formacieformacie WORDWORD (patrz(patrz załzał.. nrnr 22 dodo Podręcznika)Podręcznika).. FormularzFormularzFMFM ww formacieformacie WORDWORD (patrz(patrz załzał.. nrnr 22 dodo Podręcznika)Podręcznika).. FormularzFormularz
RaportuRaportu wrazwraz zz instrukcjąinstrukcją jegojego wypełnieniawypełnienia znajdujeznajduje sięsię nana stroniestronie
ZarządzającegoZarządzającego FMFM wwwwww..euroregioneuroregion--silesiasilesia..plpl..

�� RaportRaport końcowykońcowy jestjest składanyskładany ZarządzającemuZarządzającemu FMFM ww 22
egzemplarzachegzemplarzach ww formieformie papierowej,papierowej, zz którychktórych kaŜdykaŜdy jestjest
oryginalnieoryginalnie podpisany,podpisany, orazoraz ww wersjiwersji elektronicznejelektronicznej nana jednymjednym
nośnikunośniku (( npnp.. CDCD lublub dyskietka)dyskietka)..
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Raport Końcowy za MikroprojektRaport Końcowy za Mikroprojekt
Wraz z Raportem Końcowym Beneficjent Mikroprojektu przedkłada w formie
załączników materiały merytoryczne jakie powstały w ramach mikroprojektu
oraz dokumenty poświadczające wykonanie załoŜonego planu, działanie,
wskaźnika, przykład:

a) zestaw materiałów promocyjnych, itp. np. brelok, długopis, koszulka;
b) wydana publikacja;
c) plakat, broszura, ulotka;
d) zdjęcia na CD lub wywołane/wydrukowane dokumentujące działania
projektu,projektu,
e) informacje o projekcie zamieszczone w mediach (prasa, Internet itp.) –
ksera artykułów, na których widać rodzaj pisma i datę publikacji
f) lista zaproszonych gości
g) lista uczestników imprez, spotkań itp.
h) zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu organizacji imprezy masowej
i) lista potwierdzająca odbiór nagrody
j) inne – w zaleŜności od rodzaju projektu

Wszystkie załącznik do Raportu końcowego stanowią potwierdzenie wykonania
wskaźników.
Wszystkie materiały dostarcza się w 1 egzemplarzu.
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Wniosek o Płatność za Wniosek o Płatność za MikroprojekMikroprojektt

�� PoPo zakończeniuzakończeniu realizacjirealizacji mikroprojektumikroprojektu BeneficjentBeneficjent przygotowujeprzygotowuje
ii przekazujeprzekazuje ww ciąguciągu 3030 dnidni kalendarzowychkalendarzowych odod dniadnia zakończeniazakończenia
realizacjirealizacji mikroprojektumikroprojektu dodo ZarządzającegoZarządzającego FMFM WniosekWniosek oo PłatnośćPłatność
końcowąkońcową wrazwraz zz załącznikamizałącznikami..

�� WniosekWniosek oo płatnośćpłatność BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu przygotowujeprzygotowuje zaza
pośrednictwempośrednictwem aplikacjiaplikacji internetowejinternetowej BenefitBenefit77,, ww zakładcezakładce KontoKonto
projektuprojektu aa następnienastępnie WniosekWniosek oo PłatnośćPłatność..

�� WniosekWniosek oo płatnośćpłatność jestjest składanyskładany ZarządzającemuZarządzającemu FMFM ww 22
egzemplarzachegzemplarzach ww formieformie papierowejpapierowej wydrukowanejwydrukowanej zz aplikacjiaplikacji BenefitBenefit77,,
zz którychktórych kaŜdykaŜdy jestjest oryginalnieoryginalnie podpisanypodpisanyzz którychktórych kaŜdykaŜdy jestjest oryginalnieoryginalnie podpisanypodpisany

�� ŁącznieŁącznie zz dwomadwoma egzemplarzamiegzemplarzami WnioskuWniosku oo płatnośćpłatność BeneficjentBeneficjent
MikroprojektuMikroprojektu składaskłada::

1.1. InformacjeInformacje oo VATVAT (załącznik(załącznik nrnr 33 dodo Podręcznika)Podręcznika) –– 11 egzemplarz,egzemplarz,
2.2. OświadczenieOświadczenie oo zrealizowanychzrealizowanych wydatkachwydatkach (załącznik(załącznik nrnr 44 dodo

Podręcznika)Podręcznika) –– 22 egzemplarze,egzemplarze,
3.3. kserokopiekserokopie dokumentówdokumentów potwierdzającychpotwierdzających wydatkiwydatki –– ww 22 kompletachkompletach

(np(np.. FV,FV, rachunki,rachunki, umowy,umowy, protokołyprotokoły odbioru,odbioru, wyciągiwyciągi bankowe,bankowe, raportyraporty
kasowe,kasowe, KP,KP, KWKW itpitp..),),

4.4. wydrukwydruk zz ewidencjiewidencji księgowejksięgowej -- zz kontakonta analitycznegoanalitycznego dotyczącegodotyczącego
mikroprojektumikroprojektu –– 11 egzemplarz,egzemplarz,

5.5. PełnomocnictwoPełnomocnictwo dodo podpisywania/potwierdzaniapodpisywania/potwierdzania dokumentówdokumentów zaza zgodnośćzgodność
zz oryginałemoryginałem –– 11 egzemplarz,egzemplarz,
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Zasady Zasady kwalifikowalnościkwalifikowalności wydatków wydatków 

11.. PodstawyPodstawy prawneprawne kwalifikowalnościkwalifikowalności projektówprojektów ii wydatkówwydatków
ww ramachramach EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu RozwojuRozwoju RegionalnegoRegionalnego

�� RozporządzeniaRozporządzenia ogólneogólne::
RozporządzenieRozporządzenie RadyRady (WE)(WE) nrnr 10831083//20062006 zz dniadnia 1111 lipcalipca 20062006 rr.. ustanawiająceustanawiające przepisyprzepisy ogólneogólne
dotyczącedotyczące EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu RozwojuRozwoju Regionalnego,Regionalnego, EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu SpołecznegoSpołecznego
orazoraz FunduszuFunduszu SpójnościSpójności ii uchylającymuchylającym rozporządzenierozporządzenie (WE)(WE) nrnr 12601260//19991999;;

�� RozporządzenieRozporządzenie ww sprawiesprawie EFRREFRR::
RozporządzenieRozporządzenie ParlamentuParlamentu EuropejskiegoEuropejskiego ii RadyRady nrnr 10801080//20062006 zz dniadnia 55 lipcalipca 20062006rr..
ww sprawiesprawie EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu RozwojuRozwoju RegionalnegoRegionalnego ii uchylająceuchylające rozporządzenierozporządzenie (WE)(WE) nrnrww sprawiesprawie EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu RozwojuRozwoju RegionalnegoRegionalnego ii uchylająceuchylające rozporządzenierozporządzenie (WE)(WE) nrnr
17831783//19991999,,

�� RozporządzenieRozporządzenie wykonawczewykonawcze::
RozporządzenieRozporządzenie KomisjiKomisji (WE)(WE) nrnr 18281828//20062006 zz dniadnia 88 grudniagrudnia 20062006 rr.. ustanawiająceustanawiające zasadyzasady
wykonaniawykonania RozporządzeniaRozporządzenia RadyRady (WE)(WE) nrnr 10831083//20062006 ustanawiającegoustanawiającego przepisyprzepisy ogólneogólne dotyczącedotyczące
EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu RozwojuRozwoju Regionalnego,Regionalnego, EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu Społecznego,Społecznego, FunduszuFunduszu
SpójnościSpójności orazoraz rozporządzeniarozporządzenia ParlamentuParlamentu ii RadyRady (WE)(WE) nrnr 10801080//20062006 ww sprawiesprawie EuropejskiegoEuropejskiego
FunduszuFunduszu RozwojuRozwoju RegionalnegoRegionalnego..

�� WytyczneWytyczne krajowekrajowe::
WytyczneWytyczne dotyczącedotyczące kwalifikowaniakwalifikowania wydatkówwydatków ii projektówprojektów ww ramachramach programówprogramów współpracywspółpracy
transgranicznejtransgranicznej EuropejskiejEuropejskiej WspółpracyWspółpracy TerytorialnejTerytorialnej realizowanychrealizowanych zz udziałemudziałem PolskiPolski ww latachlatach
20072007--20132013,, NarodoweNarodowe StrategiczneStrategiczne RamyRamy OdniesieniaOdniesienia 20072007--20132013
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Zasady Zasady kwalifikowalnościkwalifikowalności wydatków wydatków 
2.2. Ramy czasowe Ramy czasowe kwalifikowalnościkwalifikowalności

ZZ punktupunktu widzeniawidzenia kwalifikowalnościkwalifikowalności ww czasie,czasie, rozróŜniarozróŜnia sięsię dwadwa typytypy wydatkówwydatków::

�� WydatkiWydatki poniesioneponiesione przedprzed zarejestrowaniemzarejestrowaniem mikroprojektumikroprojektu ww systemiesystemie
informatycznyminformatycznym.. WydatkiWydatki tete mogąmogą powstaćpowstać najwcześniejnajwcześniej zz dniemdniem 11 styczniastycznia 20072007rr..
IchIch wysokośćwysokość moŜemoŜe wynosićwynosić najwyŜejnajwyŜej 55%% wydatkówwydatków kwalifikowalnychkwalifikowalnych projektuprojektu..
WydatkiWydatki tete musząmuszą miećmieć charaktercharakter wydatkówwydatków przygotowawczychprzygotowawczych.. WW ramachramach FunduszuFunduszu
MikroprojektówMikroprojektów wydatkiwydatki nana przygotowanieprzygotowanie sąsą kwalifikowalnekwalifikowalne tylkotylko ww przypadkuprzypadku
projektówprojektów oo wysokościwysokości dofinansowaniadofinansowania zatwierdzonychzatwierdzonych przezprzez EKSEKS przekraczającejprzekraczającej
1010 000000 EUREUR..1010 000000 EUREUR..

�� WydatkiWydatki poniesioneponiesione popo zarejestrowaniuzarejestrowaniu mikroprojektumikroprojektu ww systemiesystemie informatycznyminformatycznym
SISI MONITMONIT77++.. WydatkiWydatki tete mogąmogą powstaćpowstać dopierodopiero odod dniadnia zarejestrowaniazarejestrowania wnioskuwniosku
projektowegoprojektowego ww systemiesystemie informatycznym,informatycznym, przyprzy czymczym rejestracjarejestracja ww systemiesystemie
informatycznyminformatycznym następujenastępuje popo kontrolikontroli kryteriówkryteriów formalnychformalnych ii kwalifikowalnościkwalifikowalności
projektuprojektu.. PotwierdzeniePotwierdzenie rejestracjirejestracji wnioskuwniosku oo płatnośćpłatność ww systemiesystemie SISI MonitMonit77++ jestjest
beneficjentowibeneficjentowi przekazywanyprzekazywany nana piśmiepiśmie przezprzez ZarządzającegoZarządzającego FMFM..

�� PodstawowaPodstawowa zasadazasada dotyczącadotycząca kwalifikowalnościkwalifikowalności kosztówkosztów ww ramachramach projektuprojektu
określonaokreślona jestjest ww datachdatach realizacjirealizacji projektuprojektu zapisanychzapisanych ww ArtArt.. 33 pktpkt.. 11 UmowyUmowy..

�� OstatecznyOstateczny termintermin kwalifikowalnościkwalifikowalności wydatkówwydatków dladla kaŜdegokaŜdego projektuprojektu określaokreśla termintermin
zakończeniazakończenia realizacjirealizacji.. TerminTermin zakończeniazakończenia realizacjirealizacji projektuprojektu nienie moŜemoŜe byćbyć
ww przypadkuprzypadku ŜadnegoŜadnego mikroprojektumikroprojektu późniejszypóźniejszy niŜniŜ dzieńdzień 3131 grudniagrudnia 20142014 rokuroku..
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Zasady Zasady kwalifikowalnościkwalifikowalności wydatkówwydatków

Zasady ponoszenia wydatków Zasady ponoszenia wydatków 
WydatkiWydatki sąsą kwalifikowanekwalifikowane dodo dofinansowaniadofinansowania wyłączniewyłącznie wtedy,wtedy, gdygdy zostałyzostały
faktyczniefaktycznie poniesioneponiesione ww trakcietrakcie realizacjirealizacji projektuprojektu ii udokumentowaneudokumentowane..
WydatkiWydatki tete musząmuszą byćbyć::

�� uwzględnioneuwzględnione ww umowie/decyzjiumowie/decyzji oo dofinansowaniedofinansowanie projektuprojektu orazoraz zgodnezgodne
zz terminamiterminami kwalifikowalnościkwalifikowalności wydatkówwydatków określonymiokreślonymi ww tejtej umowie/decyzji,umowie/decyzji,zz terminamiterminami kwalifikowalnościkwalifikowalności wydatkówwydatków określonymiokreślonymi ww tejtej umowie/decyzji,umowie/decyzji,

�� zgodnezgodne zz zasadamizasadami właściwegowłaściwego zarządzaniazarządzania finansami,finansami, szczególnieszczególnie
efektywnościefektywności kosztów,kosztów,

�� odpowiednioodpowiednio zarejestrowanezarejestrowane ww księgowościksięgowości beneficjentabeneficjenta (wyodrębnione(wyodrębnione
ww ewidencjiewidencji księgowej),księgowej), moŜliwemoŜliwe dodo zidentyfikowaniazidentyfikowania ii zweryfikowaniazweryfikowania orazoraz
potwierdzonepotwierdzone oryginałamioryginałami dokumentówdokumentów księgowych,księgowych,

�� zapłaconezapłacone aa zapłatazapłata udokumentowanaudokumentowana przedprzed refinansowaniemrefinansowaniem (zwrotem)(zwrotem)
zz FunduszuFunduszu UEUE..
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NieprawidłowościNieprawidłowości
Definicja nieprawidłowościDefinicja nieprawidłowości

PrzezPrzez nieprawidłowośćnieprawidłowość rozumierozumie sięsię naruszenienaruszenie przepisówprzepisów prawaprawa WEWE lublub
przepisówprzepisów RCz,RCz, RPRP (w(w tymtym warunkówwarunków określonychokreślonych dladla BeneficjentaBeneficjenta
MikroprojektuMikroprojektu nana mocymocy UmowyUmowy oo dofinansowaniedofinansowanie mikroprojektu,mikroprojektu,
ewentewent.. ww innyminnym dokumencie),dokumencie), którektóre określająokreślają sposóbsposób wykorzystaniawykorzystania
środkówśrodków zz budŜetubudŜetu UEUE lublub źródełźródeł publicznychpublicznych RP,RP, ww wynikuwyniku czegoczego sąsą
lublub mogłymogły byby zostaćzostać dotkniętedotknięte budŜetybudŜety publicznepubliczne RPRP lublub całościowycałościowylublub mogłymogły byby zostaćzostać dotkniętedotknięte budŜetybudŜety publicznepubliczne RPRP lublub całościowycałościowy
budŜetbudŜet UEUE ww postacipostaci niedozwolonejniedozwolonej pozycjipozycji wydatkówwydatków..

ChodziChodzi więcwięc oo kaŜdekaŜde naruszenienaruszenie warunkówwarunków,, nana jakichjakich środkiśrodki zz budŜetubudŜetu
UEUE byłybyły przyznaneprzyznane RPRP orazoraz kaŜdekaŜde naruszenienaruszenie warunków,warunków, nana jakichjakich
środkiśrodki tete ii środkiśrodki zz krajowychkrajowych budŜetówbudŜetów publicznychpublicznych zostałyzostały dalejdalej
przyznaneprzyznane BeneficjentowiBeneficjentowi MikroprojektuMikroprojektu..

NieprawidłowościNieprawidłowości sąsą zgłaszanezgłaszane ww zestawieniachzestawieniach kwartalnychkwartalnych dodo MRRMRR
orazoraz ww przypadkuprzypadku powaŜnychpowaŜnych nieprawidłowościnieprawidłowości dodo MRRMRR orazoraz
bezpośredniobezpośrednio dodo KEKE..
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Przychody mikroprojektuPrzychody mikroprojektu

�� WW sytuacji,sytuacji, gdygdy ww trakcietrakcie realizacjirealizacji mikroprojektumikroprojektu planowaneplanowane sąsą przychodyprzychody (np(np.. biletybilety
wstępu,wstępu, opłatyopłaty startowe,startowe, zaza udziałudział ww konferencji)konferencji) BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu powinienpowinien
obniŜyćobniŜyć wewe wnioskuwniosku projektowymprojektowym wysokośćwysokość wydatkówwydatków kwalifikowanychkwalifikowanych oo kwotękwotę
zaplanowanegozaplanowanego przychoduprzychodu (zgodnie(zgodnie zz pktpkt.. 22..99 WytycznychWytycznych dladla Wnioskodawców)Wnioskodawców)..
WeWe WnioskuWniosku oo płatnośćpłatność zaza MikroprojektMikroprojekt składanymskładanym popo zakończeniuzakończeniu realizacjirealizacji
mikroprojektumikroprojektu BeneficjentBeneficjent uwzględniauwzględnia kosztykoszty przychoduprzychodu rzeczywiścierzeczywiście uzyskanegouzyskanego
(w(w zakładcezakładce „Finansowanie„Finansowanie WoP”WoP” ww aplikacjiaplikacji BenefitBenefit77)).. WW sytuacji,sytuacji, gdygdy kwotakwota
przychodówprzychodów uwzględnionauwzględniona wewe wnioskuwniosku oo płatnośćpłatność jestjest róŜnaróŜna odod faktycznychfaktycznych jakiejakieprzychodówprzychodów uwzględnionauwzględniona wewe wnioskuwniosku oo płatnośćpłatność jestjest róŜnaróŜna odod faktycznychfaktycznych jakiejakie
otrzymałotrzymał BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu kwotakwota wydatkówwydatków kwalifikowanychkwalifikowanych będziebędzie
obniŜonaobniŜona oo faktycznyfaktyczny przychódprzychód..

�� JeŜeliJeŜeli BeneficjentBeneficjent MikroprojektuMikroprojektu będziebędzie miałmiał przychody,przychody, którychktórych wcześniejwcześniej nienie
planowałplanował zobowiązanyzobowiązany jestjest dodo poinformowaniapoinformowania ZarządzającegoZarządzającego FMFM oo zaistniałejzaistniałej
sytuacjisytuacji orazoraz dodo uwzględnieniauwzględnienia przychodówprzychodów wewe wnioskuwniosku oo płatnośćpłatność.. JeŜeliJeŜeli
ZarządzającyZarządzający FMFM zaistniałązaistniałą sytuacjęsytuację stwierdzistwierdzi przyprzy kontrolikontroli mikroprojektumikroprojektu
(a(a beneficjentbeneficjent nienie zgłosiłzgłosił tegotego faktufaktu wcześniej)wcześniej) dodo zgodniezgodnie zz zapisamizapisami umowyumowy
oo dofinansowaniedofinansowanie ArtArt.. 88 ustust.. 55 dofinansowaniedofinansowanie zostaniezostanie zmniejszonezmniejszone oo całącałą wartośćwartość..
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Ogólne zasady dokumentowania poniesionych Ogólne zasady dokumentowania poniesionych 
wydatkówwydatków

1.1. DokumentamiDokumentami dowodowymidowodowymi sąsą:: fakturyfaktury VAT,VAT, rachunki,rachunki, umowy,umowy,
deklaracjedeklaracje ZUS,ZUS, listylisty płac,płac, poleceniapolecenia wyjazduwyjazdu słuŜbowegosłuŜbowego ii inneinne
niewymienioneniewymienione aa dokumentującedokumentujące poniesionyponiesiony wydatek,wydatek,

2.2. WszystkieWszystkie dokumentydokumenty księgoweksięgowe musząmuszą byćbyć zaksięgowanezaksięgowane
ww wyodrębnionejwyodrębnionej ewidencjiewidencji analitycznejanalitycznej.. AbyAby zweryfikowaćzweryfikować
prawidłowośćprawidłowość ichich zaksięgowania,zaksięgowania, naleŜynaleŜy przedstawićprzedstawić wydrukwydruk
zz wyodrębnionejwyodrębnionej ewidencjiewidencji analitycznejanalitycznej utworzonejutworzonej nana potrzebypotrzebyzz wyodrębnionejwyodrębnionej ewidencjiewidencji analitycznejanalitycznej utworzonejutworzonej nana potrzebypotrzeby
mikoprojektumikoprojektu –– zz kontakonta analitycznegoanalitycznego projektuprojektu –– 11 egzegz.. dodo
rozliczeniarozliczenia..

3.3. NaNa kaŜdejkaŜdej kopiikopii dokumentudokumentu księgowegoksięgowego musimusi byćbyć widocznywidoczny numer,numer,
podpod jakimjakim zaksięgowanyzaksięgowany jestjest oryginałoryginał ww ewidencjiewidencji księgowejksięgowej
beneficjenta,beneficjenta,

4.4. KopieKopie wszystkichwszystkich dokumentówdokumentów naleŜynaleŜy złoŜyćzłoŜyć ww dwóchdwóch
egzemplarzach,egzemplarzach, poświadczonychpoświadczonych „za„za zgodnośćzgodność zz oryginałem”oryginałem” nana
kaŜdejkaŜdej stroniestronie dokumentu,dokumentu, przezprzez osobęosobę upowaŜnionąupowaŜnioną (wraz(wraz
zz pełnomocnictwem)pełnomocnictwem) październik 2009październik 2009
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5.5. NaleŜyNaleŜy przedłoŜyćprzedłoŜyć upowaŜnienieupowaŜnienie ogólneogólne dodo prowadzeniaprowadzenia sprawspraw
związanychzwiązanych zz projektem,projektem, aa ww szczególnościszczególności dodo podpisywaniapodpisywania
ii poświadczaniapoświadczania zaza zgodnośćzgodność zz oryginałemoryginałem dokumentówdokumentów dladla osób,osób, którektóre
nienie sąsą upowaŜnioneupowaŜnione nana mocymocy prawaprawa dodo reprezentowaniareprezentowania BeneficjentaBeneficjenta
wrazwraz zz kartąkartą wzorówwzorów podpisówpodpisów (upowaŜnienie(upowaŜnienie podpisujepodpisuje BeneficjentBeneficjent
mikroprojektu),mikroprojektu), jeŜelijeŜeli dokumentydokumenty podpisujepodpisuje npnp..
Prezydent/Burmistrz/WójtPrezydent/Burmistrz/Wójt toto nienie trzebatrzeba dostarczaćdostarczać pełnomocnictwa,pełnomocnictwa,

KopiaKopia kaŜdegokaŜdego dokumentudokumentu dowodowegodowodowego dołączonegodołączonego dodo rozliczeniarozliczenia musimusi6.6. KopiaKopia kaŜdegokaŜdego dokumentudokumentu dowodowegodowodowego dołączonegodołączonego dodo rozliczeniarozliczenia musimusi
byćbyć pełnapełna (nie(nie obciętaobcięta przyprzy kserowaniu,kserowaniu, przedziurkowanaprzedziurkowana itpitp..)) orazoraz musimusi
byćbyć czytelnaczytelna ii nienie budzącabudząca wątpliwości,wątpliwości,

7.7. KopieKopie zaksięgowanychzaksięgowanych dokumentówdokumentów musząmuszą byćbyć uporządkowaneuporządkowane ww takitaki
sposób,sposób, abyaby byłobyło łatwołatwo wyjąćwyjąć pojedynczepojedyncze dokumentydokumenty.. KopieKopie
dokumentówdokumentów musząmuszą byćbyć ponumerowaneponumerowane orazoraz poukładanepoukładane zgodniezgodnie zeze
złoŜonymzłoŜonym ZestawieniemZestawieniem wydatkówwydatków stanowiącymstanowiącym częśćczęść WnioskuWniosku
oo płatność,płatność,

8.8. PoszczególnePoszczególne dokumentydokumenty wymienionewymienione ww ZestawieniuZestawieniu wydatkówwydatków musząmuszą
byćbyć moŜliwemoŜliwe dodo zidentyfikowaniazidentyfikowania ww zestawieniu,zestawieniu,
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9.9. WszystkieWszystkie dokumentydokumenty księgoweksięgowe musząmuszą byćbyć opisaneopisane zgodniezgodnie zz załącznikiemzałącznikiem nrnr 22 dodo
KrajowychKrajowych wytycznychwytycznych dotyczącychdotyczących kwalifikowaniakwalifikowania wydatkówwydatków.. OpisOpis dokumentudokumentu
musimusi zawieraćzawierać::

�� numernumer umowyumowy (w(w przypadkuprzypadku wydatkówwydatków ponoszonychponoszonych popo podpisaniupodpisaniu umowy)umowy) // decyzjidecyzji
oo dofinansowaniedofinansowanie projektuprojektu (w(w przypadkówprzypadków wydatkówwydatków ponoszonychponoszonych przedprzed podpisaniempodpisaniem
umowy)umowy) ww ramachramach programuprogramu

�� nazwęnazwę projektuprojektu ((tytułtytuł)) ii numer,numer, (( nrnr nadanynadany zz SISI MONITMONIT77++),),

�� opisopis związkuzwiązku wydatkuwydatku zz projektemprojektem –– naleŜynaleŜy zaznaczyćzaznaczyć ww opisieopisie faktury,faktury, dodo którejktórej kategoriikategorii
wydatkuwydatku lublub liniilinii budŜetowejbudŜetowej przedstawionejprzedstawionej wewe wnioskuwniosku oo dofinansowaniedofinansowanie realizacjirealizacji projektuprojektuwydatkuwydatku lublub liniilinii budŜetowejbudŜetowej przedstawionejprzedstawionej wewe wnioskuwniosku oo dofinansowaniedofinansowanie realizacjirealizacji projektuprojektu
odnosiodnosi sięsię wydatekwydatek opisanyopisany fakturąfakturą (np(np.:.: 0101..0101 –– WynagrodzenieWynagrodzenie brutto,brutto, 0101..0404 -- KosztyKoszty
podróŜypodróŜy słuŜbowychsłuŜbowych (diety,(diety, noclegi,noclegi, przejazdy),przejazdy), 0606..0101 -- MateriałyMateriały promocyjnepromocyjne itpitp..)) orazoraz
kategoriękategorię interwencjiinterwencji właściwąwłaściwą dladla danegodanego wydatkuwydatku (kategoria(kategoria interwencjiinterwencji --8080),),

�� informacjęinformację oo poprawnościpoprawności rachunkowej,rachunkowej, formalnejformalnej ii merytorycznej,merytorycznej,

�� podstawępodstawę prawnąprawną zgodniezgodnie zz UstawąUstawą zz dniadnia 2929 styczniastycznia 20042004 rr.. PrawoPrawo ZamówieńZamówień
PublicznychPublicznych (Dz(Dz.. UU.. ZZ 20042004rr.. NrNr 1919 pozpoz.. 177177,, zz późnpóźn.. zmzm..));; NaleŜyNaleŜy podaćpodać zapiszapis ww ustawie,ustawie, nana
podstawiepodstawie któregoktórego projektprojekt jestjest realizowanyrealizowany lublub nana podstawiepodstawie któregoktórego dodo projektuprojektu (wydatku)(wydatku)
nienie stosujestosuje sięsię trybówtrybów wwww.. ustawyustawy.. JeŜeliJeŜeli projektprojekt jestjest realizowanyrealizowany zgodniezgodnie zz ProcedurąProcedurą
Uproszczoną,Uproszczoną, naleŜynaleŜy toto równieŜrównieŜ napisaćnapisać.. WW przypadkuprzypadku kosztówkosztów delegacjidelegacji słuŜbowychsłuŜbowych opisopis
dotyczącydotyczący zgodnościzgodności zz UstawąUstawą PrawoPrawo ZamówieńZamówień PublicznychPublicznych nienie jestjest wymaganywymagany..

�� adnotacjęadnotację:: „„ProjektProjekt jestjest współfinansowanywspółfinansowany zeze środkówśrodków EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu
RozwojuRozwoju RegionalnegoRegionalnego orazoraz budŜetubudŜetu państwapaństwa””.. ZapisZapis tenten moŜemoŜe równieŜrównieŜ występowaćwystępować ww
formieformie pieczęcipieczęci..

�� mottomotto programuprogramu „„PrzekraczamyPrzekraczamy granicegranice”” październik 2009październik 2009
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10.10. ProtokołyProtokoły OdbioruOdbioru -- DoDo kopiikopii fakturfaktur naleŜynaleŜy załączyćzałączyć potwierdzonepotwierdzone zaza zgodnośćzgodność
zz oryginałemoryginałem kopiekopie dokumentówdokumentów potwierdzającychpotwierdzających odbiórodbiór // wykonaniewykonanie prac,prac,
protokołyprotokoły odbioruodbioru sprzętu,sprzętu, materiałówmateriałów itpitp..(dotyczy(dotyczy toto ww szczególnościszczególności wszystkichwszystkich
wydatkówwydatków inwestycyjnychinwestycyjnych ii robótrobót budowlanychbudowlanych linialinia budŜetowabudŜetowa 0505,, 0606 orazoraz katkat..
0202..0404,, aleale równieŜrównieŜ zleceńzleceń ii wykonanychwykonanych dzieł,dzieł, pozostałepozostałe zakupyzakupy ww miaręmiarę
moŜliwościmoŜliwości..)) WzórWzór protokołuprotokołu stanowistanowi załącznikzałącznik nrnr 66 dodo PodręcznikaPodręcznika..

11.11. ZapłatyZapłaty wszystkichwszystkich dokumentówdokumentów musząmuszą byćbyć poświadczonepoświadczone dowodemdowodem zapłatyzapłaty
(wyciągi(wyciągi bankowe,bankowe, raportyraporty kasowekasowe itpitp..))(wyciągi(wyciągi bankowe,bankowe, raportyraporty kasowekasowe itpitp..))

12.12. WW przypadkuprzypadku zapłatyzapłaty wydatkuwydatku przelewem,przelewem, naleŜynaleŜy dostarczyćdostarczyć kopiekopie wyciągówwyciągów
bankowychbankowych zz rachunkurachunku bankowegobankowego BeneficjentaBeneficjenta (wskazanego(wskazanego ww umowieumowie //
decyzjidecyzji oo przyznanieprzyznanie dofinansowaniadofinansowania dladla projektu)projektu) przedstawiająceprzedstawiające dokonanedokonane
operacjeoperacje bankowebankowe (( nienie honorujemyhonorujemy „poleceń„poleceń przelewu,przelewu, „potwierdzeń„potwierdzeń transakcji”)transakcji”)..

13.13. WW przypadku,przypadku, gdygdy nana wyciąguwyciągu bankowymbankowym poświadczającympoświadczającym zapłatęzapłatę danegodanego
wydatkuwydatku brakbrak jestjest nazwynazwy lublub numerunumeru zapłaconegozapłaconego dokumentudokumentu (np(np.. brakbrak numerunumeru
faktury)faktury) alboalbo nazwanazwa lublub numernumer jestjest niepełny,niepełny, wówczaswówczas naleŜynaleŜy przedstawićprzedstawić
oświadczenieoświadczenie odod wystawcywystawcy dokumentudokumentu,, zaza któryktóry dokonanodokonano płatności,płatności, ŜeŜe
wynagrodzenie/zapłatęwynagrodzenie/zapłatę otrzymał,otrzymał,
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14.14. WW przypadkuprzypadku zapłatyzapłaty wydatkuwydatku gotówkągotówką naleŜynaleŜy dostarczyćdostarczyć
informację,informację, jakjak ww danejdanej jednostcejednostce przebiegaprzebiega obrótobrót gotówkowygotówkowy
orazoraz ::

�� raportraport kasowykasowy

�� wniosekwniosek oo zaliczkę,zaliczkę,

�� rozliczenierozliczenie zaliczki,zaliczki,

dokumentdokument poświadczającypoświadczający zwrotzwrot niewykorzystanejniewykorzystanej zaliczkizaliczki lublub teŜteŜ�� dokumentdokument poświadczającypoświadczający zwrotzwrot niewykorzystanejniewykorzystanej zaliczkizaliczki lublub teŜteŜ
dopłatędopłatę dodo zaliczki,zaliczki,

�� dokumentdokument KWKW // KP,KP,

�� fakturęfakturę zz adnotacją,adnotacją, ŜeŜe fakturęfakturę „zapłacono”„zapłacono” lublub innąinną typutypu
„gotówkę„gotówkę otrzymałem”otrzymałem”

�� DokumentyDokumenty tete wymaganewymagane sąsą ww zaleŜnościzaleŜności odod tego,tego, jakjak ww danejdanej
jednostcejednostce wyglądawygląda obrótobrót gotówkowygotówkowy..
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15.15. WW przypadkuprzypadku zakupuzakupu wydatkówwydatków operacyjnychoperacyjnych (wydatki(wydatki zaplanowanezaplanowane
ww katkat.. 0202..0202 –– szczegółowyszczegółowy budŜetbudŜet projektu)projektu) naleŜynaleŜy
udowodnić/przedstawić,udowodnić/przedstawić, ŜeŜe kaŜdykaŜdy wydatekwydatek zostałzostał wykorzystanywykorzystany wyłączniewyłącznie
dodo celówcelów projektu,projektu, poprzezpoprzez rozpisanierozpisanie celucelu jegojego wykorzystaniawykorzystania (np(np..
naleŜynaleŜy rozpisaćrozpisać dodo jakichjakich wydrukówwydruków zostałzostał wykorzystanywykorzystany papier/toner,papier/toner, ileile
wykorzystanowykorzystano nana zaproszenia,zaproszenia, ileile nana plakatyplakaty itpitp.;.; dodo iluilu osóbosób wysłanowysłano
zaproszeniazaproszenia –– dotdot.. znaczkówznaczków pocztowych)pocztowych).. DoDo udowodnieniaudowodnienia celowościcelowości
wykorzystaniawykorzystania wydatkówwydatków operacyjnychoperacyjnych moŜnamoŜna stworzyćstworzyć metodologięmetodologię ichichwykorzystaniawykorzystania wydatkówwydatków operacyjnychoperacyjnych moŜnamoŜna stworzyćstworzyć metodologięmetodologię ichich
wykorzystania,wykorzystania, jednakŜejednakŜe metodologiametodologia tata musimusi byćbyć zaakceptowanazaakceptowana przezprzez
ZarządzającegoZarządzającego FM,FM,

16.16. WW przypadkuprzypadku niepełnegoniepełnego poświadczeniapoświadczenia poniesionegoponiesionego wydatkuwydatku lublub
jakiejkolwiekjakiejkolwiek wątpliwościwątpliwości coco dodo jegojego poniesienia,poniesienia, kontrolerkontroler mama prawoprawo
ŜądaćŜądać odod BeneficjentaBeneficjenta MikroprojektuMikroprojektu innychinnych dokumentówdokumentów dowodowychdowodowych
niewymienionychniewymienionych powyŜej,powyŜej, aa niezbędnychniezbędnych dodo udokumentowaniaudokumentowania
poniesionegoponiesionego kosztukosztu.. Wydatek,Wydatek, któregoktórego beneficjentbeneficjent nienie jestjest ww staniestanie
udokumentowaćudokumentować uznajeuznaje sięsię zaza wydatekwydatek niekwalifikowanyniekwalifikowany..
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17.17. DoDo rozliczeniarozliczenia kosztówkosztów zz tytułutytułu umówumów oo pracępracę wymaganymiwymaganymi
dokumentamidokumentami sąsą::

•• UmowaUmowa oo pracępracę wrazwraz zz zakresemzakresem obowiązkówobowiązków określającymokreślającym czynnościczynności
ii wymiarwymiar etatuetatu pracownikapracownika ww zakresiezakresie realizacjirealizacji projektuprojektu

•• WW przypadkuprzypadku personelupersonelu zatrudnionegozatrudnionego ww niepełnymniepełnym wymiarzewymiarze godzin,godzin,
sporządzićsporządzić naleŜynaleŜy równieŜrównieŜ kartękartę czasuczasu pracy,pracy, którejktórej wzórwzór stanowistanowi ZałZał..
nrnr 77 dodo PodręcznikaPodręcznikanrnr 77 dodo PodręcznikaPodręcznika

•• ListaLista płacpłac danegodanego pracownikapracownika

18.18. DoDo umówumów cywilnocywilno--prawnychprawnych wymaganymiwymaganymi dokumentamidokumentami sąsą::

•• UmowaUmowa cywilnocywilno –– prawnaprawna (umowa(umowa zlecenie,zlecenie, oo dzieło)dzieło)

•• WW przypadkuprzypadku zawieraniazawierania umowyumowy zz własnymwłasnym pracownikiempracownikiem naleŜynaleŜy
przedstawićprzedstawić zakreszakres obowiązkówobowiązków zz tytułutytułu jegojego umowyumowy oo pracępracę..

•• RachunekRachunek dodo umowyumowy cywilnocywilno--prawnejprawnej

•• ListaLista płacpłac danegodanego pracownikapracownika
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19.19. DoDo umówumów oo pracępracę orazoraz umówumów cywilnocywilno--prawnychprawnych wymaganymiwymaganymi
dodatkowymidodatkowymi dokumentamidokumentami sąsą::

�� TabelaryczneTabelaryczne zestawieniezestawienie kosztówkosztów poniesionychponiesionych zz tytułutytułu umówumów oo pracę,pracę,
związanychzwiązanych zz realizacjąrealizacją projektuprojektu stanowiącestanowiące załącznikzałącznik nrnr 88 dodo PodręcznikaPodręcznika

�� TabelaryczneTabelaryczne zestawieniezestawienie potwierdzającepotwierdzające poniesienieponiesienie ww danymdanym rokuroku wydatkówwydatków nana
wynagrodzeniawynagrodzenia osoboweosobowe pracownikówpracowników ww okresieokresie realizacjirealizacji projektuprojektu stanowiącestanowiące
załącznikzałącznik nrnr 99 dodo PodręcznikaPodręcznikazałącznikzałącznik nrnr 99 dodo PodręcznikaPodręcznika

�� DeklaracjeDeklaracje ZUSZUS (ZUS(ZUS DRA)DRA)

�� DowodyDowody zapłatyzapłaty wszystkichwszystkich składowychskładowych wynagrodzeniawynagrodzenia ((wynagrodzeniawynagrodzenia
pracownika,pracownika, składekskładek ZUS,ZUS, podatkupodatku dochodowegodochodowego ii innychinnych potrąceń)potrąceń) wrazwraz
zz dokumentamidokumentami potwierdzającymipotwierdzającymi rozchódrozchód środkówśrodków pienięŜnychpienięŜnych zz kasykasy lublub
rachunkurachunku bankowegobankowego beneficjenta)beneficjenta)

�� WW przypadkuprzypadku zapłatyzapłaty w/w/ww składowychskładowych wynagrodzeniawynagrodzenia łączniełącznie zz innymiinnymi kwotamikwotami
nienie będącymibędącymi kosztemkosztem projektu,projektu, dodo kaŜdegokaŜdego dokumentudokumentu zapłatyzapłaty naleŜynaleŜy złoŜyćzłoŜyć
wyjaśnienie,wyjaśnienie, którektóre wyodrębniaćwyodrębniać będziebędzie kosztkoszt poniesionyponiesiony ww ramachramach projektuprojektu odod
koszukoszu nienie związanegozwiązanego zz projektemprojektem.. WzórWzór wyjaśnieniawyjaśnienia stanowistanowi załącznikzałącznik nrnr 1010 dodo
PodręcznikaPodręcznika
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20.20. WykazWykaz dokumentówdokumentów potrzebnychpotrzebnych dodo dokumentowaniadokumentowania kosztówkosztów podróŜypodróŜy
słuŜbowychsłuŜbowych

ProsimyProsimy oo bardzobardzo skrupulatneskrupulatne rozliczanierozliczanie delegacjidelegacji ww szczególnościszczególności
oo dokładnedokładne zgodnezgodne zz przepisamiprzepisami wyliczaniewyliczanie kosztówkosztów dietdiet zagranicznychzagranicznych..

�� PoleceniePolecenie wyjazduwyjazdu słuŜbowegosłuŜbowego zawierającezawierające potwierdzeniepotwierdzenie przybyciaprzybycia dodo
kaŜdegokaŜdego miejscamiejsca oddelegowaniaoddelegowania (pieczątka,(pieczątka, podpis)podpis).. WszystkieWszystkie polapola
dokumentudokumentu musząmuszą byćbyć wypełnionewypełnione zgodniezgodnie zz zasadamizasadami księgowości,księgowości,dokumentudokumentu musząmuszą byćbyć wypełnionewypełnione zgodniezgodnie zz zasadamizasadami księgowości,księgowości,

�� WW przypadkuprzypadku korzystaniakorzystania ww tymtym celucelu zz samochodusamochodu własnego,własnego, naleŜynaleŜy
dostarczyćdostarczyć kopiękopię umowyumowy nana uŜytkowanieuŜytkowanie pojazdupojazdu dodo celówcelów słuŜbowych,słuŜbowych,

�� JeŜeliJeŜeli ww delegacjidelegacji rozliczarozlicza sięsię poniesioneponiesione kosztykoszty noclegu,noclegu, wyŜywienia,wyŜywienia,
parkingu,parkingu, biletówbiletów lublub innych,innych, wówczaswówczas dokumentydokumenty poświadczającepoświadczające tete
kosztykoszty naleŜynaleŜy dostarczyćdostarczyć wrazwraz zz dokumentemdokumentem delegacji,delegacji,

�� DokumentyDokumenty poświadczającepoświadczające zapłatęzapłatę kosztówkosztów delegacjidelegacji orazoraz wypływwypływ
środkówśrodków pienięŜnychpienięŜnych zz kasykasy lublub kontakonta beneficjentabeneficjenta..
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21.21. WW RaportachRaportach kasowych,kasowych, poleceniachpoleceniach wyjazduwyjazdu słuŜbowegosłuŜbowego
wypełnićwypełnić naleŜynaleŜy wszystkiewszystkie polapola ii podliczeniapodliczenia..

22.22. NaczyniaNaczynia jednorazowejednorazowe nienie sąsą „artykułem„artykułem spoŜywczym”spoŜywczym” ii nienie
moŜnamoŜna kwalifikowaćkwalifikować ichich podpod tątą kategoriękategorię budŜetowąbudŜetową.. JeŜeliJeŜeli
chcemychcemy rozliczyćrozliczyć naczynianaczynia jednorazowejednorazowe musimymusimy zaplanowaćzaplanować jeje
ww budŜeciebudŜecie ww katkat..0202..0202 lublub 0202..0303..

23.23. JeŜeliJeŜeli fakturęfakturę rozliczamyrozliczamy częściowoczęściowo toto naleŜynaleŜy pamiętaćpamiętać
oo umieszczeniuumieszczeniu tegotego zapisuzapisu ww jejjej opisieopisie (na(na oryginale)oryginale).. ZZ tyłutyłu
fakturyfaktury podpod obowiązkowymiobowiązkowymi opisamiopisami dokonujemydokonujemy zapisuzapisu npnp.:.:

FakturaFaktura rozliczanarozliczana częściowoczęściowo::

-- PozPoz.. 11,,22 zz fakturyfaktury nana kwotękwotę 536536,,0000 złzł bruttobrutto –– kosztkoszt
kwalifikowalny,kwalifikowalny,

-- PozPoz.. 33,,44,,55 zz fakturyfaktury nana kwotękwotę 11..000000,,0000 złzł bruttobrutto –– kosztkoszt
niekwalifikowalny,niekwalifikowalny,
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24.24. DataData sprzedaŜysprzedaŜy towarutowaru lublub usługiusługi nienie moŜemoŜe byćbyć starszastarsza niŜniŜ
datadata samegosamego działania,działania, zz regułyreguły wystawcywystawcy fakturyfaktury
ww miejscumiejscu datydaty wystawieniawystawienia fakturyfaktury orazoraz datydaty sprzedaŜysprzedaŜy
wpisująwpisują tątą samasama datędatę aa jestjest toto nieprawidłowenieprawidłowe ii niezgodneniezgodne
zz zasadamizasadami rozliczeniarozliczenia projektuprojektu..

25.25. IlośćIlość zrealizowanejzrealizowanej usługiusługi nienie jestjest zgodnazgodna zz liczbąliczbą25.25. IlośćIlość zrealizowanejzrealizowanej usługiusługi nienie jestjest zgodnazgodna zz liczbąliczbą
uczestnikówuczestników npnp.. liczbaliczba zakupionychzakupionych dyplomówdyplomów 200200 sztszt.. 140140
uczestnikówuczestników.. BrakBrak zasadnościzasadności zakupuzakupu 6060 dyplomówdyplomów –– ii brakbrak
wyjaśnieńwyjaśnień..

26.26. ListyListy przekazania/Protokołyprzekazania/Protokoły odbioruodbioru nagródnagród –– naleŜynaleŜy jeje
dołączaćdołączać dodo rozliczeniarozliczenia.. NagrodyNagrody musząmuszą byćbyć oznaczoneoznaczone
zgodniezgodnie zz zasadamizasadami promocjipromocji –– zawsze!!!zawsze!!!

27.27. NiepełneNiepełne danedane sprzedawcysprzedawcy –– danedane nana FVFV musząmuszą byćbyć pełnepełne..
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28.28. UŜywanieUŜywanie nazwynazwy skróconejskróconej beneficjentabeneficjenta niezgodnejniezgodnej
zz wypisemwypisem zz KRSKRS orazoraz zeze StatutemStatutem jednostkijednostki..

29.29. BrakBrak nana fakturzefakturze szczegółowejszczegółowej jednostkijednostki zakupionejzakupionej usługiusługi
lublub towarutowaru npnp.. konsumpcjakonsumpcja –– usługausługa 11 sztszt.. –– zz takiegotakiego
zapisuzapisu nienie wynikawynika jakajaka ilośćilość osóbosób korzystałakorzystała
ww konsumpcji,konsumpcji,

30.30. BrakBrak listlist uczestnikówuczestników lublub listlist zaproszonychzaproszonych gościgości..30.30. BrakBrak listlist uczestnikówuczestników lublub listlist zaproszonychzaproszonych gościgości..

31.31. BrakBrak poszczególnychposzczególnych pozycjipozycji ww opisieopisie fakturfaktur ––
niepełne/zniekształconeniepełne/zniekształcone opisy/innyopisy/inny (nieznany?)(nieznany?) programprogram
UEUE..

32.32. JeŜeliJeŜeli ww załącznikuzałączniku CC ww kategoriikategorii budŜetowejbudŜetowej 0202..0202
ii 0202..0303 figurujefiguruje zapiszapis npnp.. artykułyartykuły spoŜywczespoŜywcze itpitp.. lublub
artykułyartykuły biurowebiurowe itpitp.. toto nienie moŜnamoŜna interpretowaćinterpretować tegotego
ww tenten sposób,sposób, ŜeŜe ww ramachramach wydatkówwydatków moŜnamoŜna kupićkupić
wszystkiewszystkie artykułyartykuły jakiejakie potrzebnapotrzebna sąsą jednostce,jednostce, chodzichodzi
tylkotylko ii wyłączniewyłącznie oo artykułyartykuły niezbędneniezbędne dodo zrealizowaniazrealizowania
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33.33. ZaZa datędatę zapłatyzapłaty wynagrodzeniawynagrodzenia ww zestawieniuzestawieniu wydatkówwydatków wewe
WnioskuWniosku oo płatnośćpłatność ww BenefitBenefit77 uznajeuznaje sięsię datędatę zapłatyzapłaty ostatniegoostatniego
składnikaskładnika wynagrodzeniawynagrodzenia –– najczęściejnajczęściej jestjest toto podatekpodatek
odprowadzanyodprowadzany dodo UrzęduUrzędu SkarbowegoSkarbowego (przykład(przykład –– zapłatazapłata
wynagrodzeniawynagrodzenia dladla pracownikapracownika nana rachunekrachunek bankowybankowy
3030..0606..20092009rr.;.; ZUSZUS--yy wysłanewysłane dniadnia 1515..0707..20092009;; PodatekPodatek dodo USUS
wysłanywysłany 2020..0707..20092009 –– dodo BenefitBenefit77 ww pozycjipozycji datadata zapłatyzapłatywysłanywysłany 2020..0707..20092009 –– dodo BenefitBenefit77 ww pozycjipozycji datadata zapłatyzapłaty
wpisujemywpisujemy datędatę 2020..0707..20092009))

34.34. RzeczywistyRzeczywisty numernumer fakturyfaktury lublub rachunkurachunku (nie(nie skracamyskracamy samemusamemu
numerunumeru npnp.. 11//20082008 nana 11//0808!!!!!!--błąd)błąd) musimusi ww takiejtakiej samejsamej farmiefarmie
znaleźćznaleźć sięsię nana wyciąguwyciągu bankowymbankowym (obrót(obrót bezgotówkowy),bezgotówkowy),
RaporcieRaporcie kasowymkasowym (obrót(obrót gotówkowy)gotówkowy)..

35.35. PrzyPrzy umowachumowach zlecenie/ozlecenie/o dziełodzieło dowodemdowodem księgowymksięgowym jestjest
rachunekrachunek dodo umowyumowy ii jegojego wpisujemywpisujemy dodo BenefitBenefit77 zz podaniempodaniem
numerunumeru (jeŜeli(jeŜeli nienie mama nrnr toto zz podaniem,podaniem, którejktórej umowyumowy dotyczy)dotyczy)
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WAśNE INFORMACJE WAśNE INFORMACJE –– ROZLICZENIAROZLICZENIA

�� ZłoŜenie Wniosku o płatność oraz Raportu ZłoŜenie Wniosku o płatność oraz Raportu 
Końcowego z naleŜytą starannością Końcowego z naleŜytą starannością 

pozwoli uniknąć Beneficjentowi pozwoli uniknąć Beneficjentowi 
dokonywania dodatkowych popraw dokonywania dodatkowych popraw 

Wniosku i Raportu.Wniosku i Raportu.Wniosku i Raportu.Wniosku i Raportu.

�� DuŜa ilość błędów wynika DuŜa ilość błędów wynika 
z niestaranności oraz z pośpiechu przy z niestaranności oraz z pośpiechu przy 

sporządzaniu dokumentacji sporządzaniu dokumentacji ––
dokumentacje naleŜy prowadzić na bieŜąco!dokumentacje naleŜy prowadzić na bieŜąco!
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Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę

EuroregionEuroregion SilesiaSilesia
4747--400 400 RacibórzRacibórz, , ulul. . BatoregoBatorego 7 ( II 7 ( II piętropiętro ))
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4747--400 400 RacibórzRacibórz, , ulul. . BatoregoBatorego 7 ( II 7 ( II piętropiętro ))
tel. (032) 415 64 94 fax. (032) 415 30 tel. (032) 415 64 94 fax. (032) 415 30 9595

ee--mail : info@euroregionmail : info@euroregion--silesia.plsilesia.pl
www.euroregionwww.euroregion--silesia.plsilesia.pl

Zarządzanie funduszem mikroprojektów w Euroregionie Silesia Zarządzanie funduszem mikroprojektów w Euroregionie Silesia 
jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budŜetu PaństwaRozwoju Regionalnego oraz z budŜetu Państwa
„Przekraczamy granice”„Przekraczamy granice”


