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FOND MIKROPROJEKTŮ  

2014-2020 V EUROREGIONU SILESIA 
 

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW  

2014-2020 W EUROREGIONIE SILESIA 

 

 

Protokół z Procedury obiegowej Euroregionalnego Komitetu Sterującego 

Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia 

Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 

(na podst. art. 12 Regulaminu obrad EKS) 

 
Numer procedury obiegowej 7 

Procedurę obiegową rozpoczęła 
współprzewodnicząca EKS 

Jana Novotná Galuszková 

Data rozpoczęcia procedury obiegowej1  11.09.2020 

Data zakończenia procedury obiegowej2 21.09.2020 

Adres do nadsyłania opinii czeskich 
członków EKS 

info@euroregion-silesia.pl 

Adres do nadsyłania opinii polskich 
członków EKS 

euroregion.silesia@opava-city.cz 

 
Uzasadnienie i przedmiot procedury obiegowej 
Powodem wszczęcia procedury obiegowej była konieczność omówienia wniosków o zmiany  
w mikroprojektach, dla których termin rzeczowej realizacji będzie wynosił powyżej  
18 miesięcy w związku z epidemią COVID-19. Dotyczy następujących mikroprojektów:   
 
1) reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981, s názvem projektu „Rozvoj kompetencí  

a zlepšení uplatnitelnosti vysokoškolských studentů na trhu práce v oblasti služeb 
veřejného sektoru / Rozwój kompetencji i podnoszenie szans studentów uniwersytetów 
na rynku pracy w zakresie usług sektora publicznego”, projekt typu C, CZ žadatel: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, realizátor: Ekonomická fakulta. 

2) reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002157, s názvem projektu „Odry a Kuźnia 
Raciborska očima fotografů / Odry i Kuźnia Raciborska oczami fotografów”, projekt typu 
B, CZ žadatel: Město Odry. 

3) reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969, s názvem projektu „Senioři poznávají 
Ostravu a Ratiboř / Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”, projekt typu B, CZ žadatel: 
Statutární město Ostrava, realizátor: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 

4) reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970, s názvem projektu „Senioři poznávají 
Ostravu a Ratiboř / Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”, projekt typu B, PL žadatel: 
Miasto Racibórz, realizátor: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu. 

5) reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002161, s názvem projektu „Odry a Kuźnia 
Raciborska očima fotografů / Odry i Kuźnia Raciborska oczami fotografów”, projekt typu 
B, PL žadatel: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 

                                                
1 Data wysłania pocztą elektroniczną materiałów do procedury obiegowej członkom EKS 
2 Termin, w jakim członkowie EKS z prawem głosu powinni wysłać pocztą elektroniczną właściwe opinie 
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Zmiany w ww. mikroprojektach polegały na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektów i związanej z tym zmianie terminów 
zakończenia kluczowych działań projektowych oraz odpowiednich „kamieni milowych” tych 
działań. Powodem tych zmian były restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, które nie pozwalały na realizację projektów zgodnie z pierwotnym 
harmonogramem. 
 
Zgodnie z zaktualizowanym Podręcznikiem dla Zarządzający FM z dnia 01.08.2020r. 
realizacja mikroprojektu jest możliwa dłużej niż 18 miesięcy, ale w uzasadnionych 
przypadkach spowodowanych brakiem możliwości realizacji działań projektowych ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne. W związku z powyższym Zarządzający FM, po 
weryfikacji wniosków o zmianę ww. mikroprojektów, zarekomendowali ich akceptację. 
 

ad 1) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981 
Tytuł projektu: „Rozvoj kompetencí a zlepšení uplatnitelnosti vysokoškolských 
studentů na trhu práce v oblasti služeb veřejného sektoru / Rozwój kompetencji  
i podnoszenie szans studentów uniwersytetów na rynku pracy w zakresie usług 
sektora publicznego” 
Wnioskodawca: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, realizator: 
Ekonomická fakulta 

 
W dniu 03.07.2020r. Wnioskodawca, tj. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 
realizator: Ekonomická fakulta, złożyła za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek  
o zmianę.  
 
Zmiana w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 24 miesięcy, tj. do 30.09.2021r.  
i związanej z tym zmianie terminów zakończenia kluczowych działań projektowych  
i odpowiednich „kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany były restrykcyjne 
środki przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację 
projektu zgodnie z pierwotnym harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę i jego uzasadnieniu, Zarządzający FM 
zarekomendował zatwierdzenie zmiany. 
 
ad 2) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002157 
Tytuł projektu: „Odry a Kuźnia Raciborska očima fotografů / Odry i Kuźnia Raciborska 
oczami fotografów” 
Wnioskodawca: Město Odry 
 
W dniu 18.06.2020r. Wnioskodawca, tj. Město Odry, złożyło za pośrednictwem systemu 
MS2014+ wniosek o zmianę.  
 
Zmiana w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 21 miesięcy, tj. do 30.09.2021r.  
i związanej z tym zmianie terminów zakończenia kluczowych działań projektowych  
i odpowiednich „kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany były restrykcyjne 
środki przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację 
projektu zgodnie z pierwotnym harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę i jego uzasadnieniu, Zarządzający FM 
zarekomendował zatwierdzenie zmiany. 
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ad 3) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969 
Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz 
Wnioskodawca: Statutární město Ostrava/Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
 
W dniu 26.08.2020r. Wnioskodawca, tj. Statutární město Ostrava/Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz, złożyło za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę.  
 
Zmiana w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 24 miesięcy, tj. do 31.07.2021r.  
i związanej z tym zmianie terminów zakończenia kluczowych działań projektowych  
i odpowiednich „kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany były restrykcyjne 
środki przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację 
projektu zgodnie z pierwotnym harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę i jego uzasadnieniu, Zarządzający FM 
zarekomendował zatwierdzenie zmiany. 
 
ad 4) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970 
Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz 
Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu 
 
W dniu 10.09.2020r. Wnioskodawca, tj. Miasto Racibórz/Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Raciborzu, złożyło za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę.  
 
Zmiana w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 24 miesięcy, tj. do 31.07.2021r.  
i związanej z tym zmianie terminów zakończenia kluczowych działań projektowych  
i odpowiednich „kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany były restrykcyjne 
środki przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację 
projektu zgodnie z pierwotnym harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę i jego uzasadnieniu, Zarządzający FM 
zarekomendował zatwierdzenie zmiany. 
 
ad 5) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002161 
Tytuł projektu: Odry i Kuźnia Raciborska oczami fotografów 
Wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 
 
W dniu 09.09.2020r. Wnioskodawca, tj. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni 
Raciborskiej, złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę.  
 
Zmiana w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 21 miesięcy, tj. do 30.09.2021r.  
i związanej z tym zmianie terminów zakończenia kluczowych działań projektowych  
i odpowiednich „kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany były restrykcyjne 
środki przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację 
projektu zgodnie z pierwotnym harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę i jego uzasadnieniu, Zarządzający FM 
zarekomendował zatwierdzenie zmiany. 
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Przebieg procedury obiegowej 
 
Głosującym członkom oraz obserwatorom EKS strony polskiej i czeskiej w dniu 11.09.2020r. 
przesłano drogą elektroniczną (e-mail) następujące dokumenty dotyczące procedury 
obiegowej nr 7: 

1) dokument wszczynający Procedurę Obiegową (uzasadnienie, treść procedury, projekt 
uchwał w sprawie procedury obiegowej); 

2) dokumenty do omawianych projektów: 

 do projektu nr 1981: dokumentacja dot. zmian w projekcie 

 do projektu nr 2157: dokumentacja dot. zmian w projekcie 

 do projektu nr 1969: dokumentacja dot. zmian w projekcie 

 do projektu nr 1970: dokumentacja dot. zmian w projekcie 

 do projektu nr 2161: dokumentacja dot. zmian w projekcie 
 

Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego ustanowiony termin do 21.09.2020r. na przesłanie swojego głosowania 
„zatwierdzam – nie zatwierdzam” (w przypadku konfliktu interesów powinni wskazać dla 
danego projektu „wstrzymuję się z powodu konfliktu interesów”). Według Regulaminu obrad 
EKS o ile w danym terminie któryś z członków z prawem głosu nie nadeśle opinii, uważa się, 
że z propozycją lub z propozycjami się zgadza. Propozycja nie jest przyjęta, o ile absolutna 
większość wszystkich regularnych członków z prawem głosu w określonym terminie prześle 
opinię z adnotacją: „nie zatwierdzam”.  
 
W ustalonym terminie czeskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 8 z całkowitej 
ilości 11 głosujących członków. 
 
W ustalonym terminie polskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos  
8 z całkowitej ilości 11 głosujących członków. 
 
Wynik głosowania przedstawia poniższa tabela: 
 

  
Tak 

„zatwierdzam” 

Nie „nie 

zatwierdzam” 

wstrzymał 

się 

nie 

głosował 

Uchwała nr 1:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę projekcie 

pod tytułem : „Rozwój kompetencji i 

podnoszenie szans studentów 

uniwersytetów na rynku pracy w zakresie 

usług sektora publicznego”,  numer 

CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

10 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

1 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 2:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie 

pod tytułem „Odry i Kuźnia Raciborska 

oczami fotografów”, numer 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002157,  

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

10 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

1 CZ 

0 PL 
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Uchwała nr 3:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie 

pod tytułem „Seniorzy poznają Ostrawę i 

Racibórz“,  numer 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969, 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 4:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie 

pod tytułem „Seniorzy poznają Ostrawę i 

Racibórz“, numer 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970, 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 5:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie 

pod tytułem „Odry i Kuźnia Raciborska 

oczami fotografów“,  numer  

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002161, 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

10 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

1 CZ 

0 PL 

 
Uchwała EKS nr 1  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981 
Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji i podnoszenie szans studentów uniwersytetów 
na rynku pracy w zakresie usług sektora publicznego” 
Wnioskodawca: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, realizator: 
Ekonomická fakulta 
 
EKS zatwierdza: 
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 24 miesiące, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie.     
 
Uchwała EKS nr 2  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002157 
Tytuł projektu: „Odry a Kuźnia Raciborska očima fotografů / Odry i Kuźnia Raciborska 
oczami fotografów” 
Wnioskodawca: Město Odry 
 
EKS zatwierdza: 
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 21 miesiące, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała EKS nr 3  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969 
Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz 
Wnioskodawca: Statutární město Ostrava/Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
 
EKS zatwierdza: 
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 24 miesiące, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
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Uchwała EKS nr 4  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970 
Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz 
Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu 
 
EKS zatwierdza: 
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 24 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie, 
 
 
Uchwała EKS nr 5  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002161 
Tytuł projektu: Odry i Kuźnia Raciborska oczami fotografów 
Wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 21 miesiące, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

za polską stronę EKS: 
 
 
 
 

Daria Kardaczyńska 

za czeską stronę EKS: 
 
 
 
 

Jana Novotná Galuszková 
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