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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 12 

Procedurę obiegową rozpoczęła 
współprzewodnicząca EKS 

Daria Kardaczyńska 

Data rozpoczęcia procedury obiegowej1  29.09.2021 

Data zakończenia procedury obiegowej2 09.10.2021 

Adres do nadsyłania opinii polskich 
członków EKS 

info@euroregion-silesia.pl 

Adres do nadsyłania opinii czeskich 
członków EKS 

info@euroregion-silesia.cz 

 
Uzasadnienie i przedmiot procedury obiegowej 
Powodem wszczęcia procedury obiegowej była konieczność omówienia 1 wniosku  
o zmianę dotyczącego zmiany ilości osób w działaniu kluczowym nr 6 w związku z epidemią 
COVID-19, rezygnacji z realizacji działań kluczowych 2 i 4 oraz zmian w budżecie 
szczegółowym. 
 
Zmiana dotyczyła mikroprojektu: 

1. nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002403 (typ B) 
Wnioskodawca: Gmina Marklowice / Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa 
nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza 
w Marklowicach 
tytuł projektu: „Nasze korzenie - nasza przyszłość / Naše kořeny - naše budoucnost” 

W dniu 10.09.2021 r., Wnioskodawca tj.: Gmina Marklowice / Jednostka realizująca: Szkoła 

Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza  

w Marklowicach złożyła za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę.  

 

 

                                                           
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/karty do głosowania 
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Zmiana zasadnicza w powyższym mikroprojekcie polegała na: 

1) Zmianie ilości osób biorących udział w działaniu kluczowym nr 6 „Świat techniki 

Ostrava” ze 100 do 50. Zmiana ta wynikła z sytuacji epidemicznej w kraju  

i wprowadzonych obostrzeń na granicy polsko-czeskiej w zakresie przekraczania 

granicy przez dzieci do lat 12 i powyżej lat 12 (zmiana ilości uczestników polskich 

podczas działania 6 wynika również z tego, że wśród uczniów jest zbyt mała grupa 

zaszczepionych osób); 

2) Rezygnacji z realizacji działania kluczowego nr 2 „wyjazd na Pustevny” i nr 4 „Zoo 

Ostrava” ze względu na to, iż za to działanie odpowiadał partner CZ projektu: Základní 

škola a Mateřská škola Stonava. Projekt partnerski CZ został zatwierdzony do 

dofinansowania z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński  

w sierpniu 2020 r., ale tylko jako rezerwowy i na dzień 31.08.2021 r., kiedy zakończył 

się termin realizacji projektu, nie była zawarta z tym partnerem umowa  

o dofinansowanie z powodu braku środków finansowych. Dlatego Wnioskodawca PL 

zwrócił się o możliwość rezygnacji z dwóch działań po stronie czeskiej. 

3) Zmianach w budżecie szczegółowym, tj. : 

 przesunięciu środków zaoszczędzonych w wyniku rezygnacji z realizacji 

działania kluczowego nr 2 i 4 na cel realizacji działania kluczowego nr 6 „Świat 

techniki Ostrava”, które pierwotnie miał finansować partner CZ projektu, 

 zmianie opisu poz. 9 i 10 budżetu szczegółowego (kat. 4.5 – materiały 

promocyjne) w odniesieniu do wykorzystania zakupionych koszulek. 

 

W prezentowanym mikroprojekcie już wcześniej doszło do zmiany harmonogramu realizacji 

mikroprojektu. Pierwotnie zakładano, iż projekty obu Partnerów typ B (PL nr *2403, CZ nr 

*2507) będą realizowane w terminie 01.09.2020r.-31.08.2021r. jednak ze względu na 

panującą pandemię COVID-19 Wnioskodawca PL zawnioskował o zmianę terminu realizacji 

projektu (przesunięcie o rok) na 01.09.2021-31.08.2022. 

 

Czeski partner projektu – Základní škola a Mateřská škola Stonava – od samego początku 

decyzji EKS był na liście rezerwowej mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński, dlatego 

nie zmieniał harmonogramu realizacji mikroprojektu. Ostatecznie okazało się, iż nie uzyska 

dofinansowania ze względu na brak środków na projekty rezerwowe, więc do terminu 

zakończenia realizacji mikroprojektu nie podpisano z nim umowy.   

 

W związku z powyższym Wnioskodawca PL pomimo braku realizacji projektu CZ, chce 

realizować swój projekt (w formie typu C) tj. samodzielny jednak biorąc pod uwagę aktywny 

udział czeskiej strony w działaniach polskich i realizację 3 działań po stronie czeskiej, zostaje 

zapewniony wpływ projektu na obie strony granicy. Aktywny udziału strony CZ w projekcie 

został potwierdzony oświadczeniem Základní škola a Mateřská škola Stonava z dnia 

17.09.2021r., które zostało załączone do kompletu dokumentacji związanej z wnioskiem  

o zmianę.   

 

Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia, a także w związku  

z panującą epidemią COVID-19, Zarządzający FM zalecił zatwierdzenie wnioskowanych  

w ramach mikroprojektu zmian. Wnioskowane zmiany nie mają wpływu na cele i efekty 

projektu, a także wskaźniki projektowe będą możliwe do realizacji.  
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Przebieg procedury obiegowej 

Głosującym członkom oraz obserwatorom EKS strony polskiej i czeskiej w dniu 29.09.2021r. 

przesłano drogą elektroniczną (e-mail) następujące dokumenty dotyczące procedury 

obiegowej nr 12: 

1) dokument wszczynający Procedurę Obiegową nr 12 (uzasadnienie, treść procedury, 
projekt uchwały w sprawie procedury obiegowej); 

2) dokumenty do omawianych projektów: 
- zał. nr 1 - do projektu 2403 

 
Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego ustanowiony termin do 09.10.2021 r. 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 9 z całkowitej 

ilości 11 głosujących członków. 

W ustalonym terminie polskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 4 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 w 

projekcie pod tytułem „Nasze korzenie 

- nasza przyszłość”, numer 

rejestracyjny: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002403 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM.  

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

 

Uchwała nr 1 EKS 

nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002403 (typ B) 

Wnioskodawca: Gmina Marklowice / Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach 
tytuł projektu: „Nasze korzenie - nasza przyszłość / Naše kořeny - naše budoucnost” 

 

EKS zatwierdza: 

1. Zmianę liczby osób biorących udział w działaniu kluczowym nr 6 „Świat techniki 

Ostrava” ze 100 do 50. 

2. Rezygnację z realizacji działania kluczowego nr 2 „wyjazd na Pustevny” i nr 4 „Zoo 

Ostrava”, za które odpowiadał partner CZ projektu tj. Základní škola a Mateřská škola 

Stonava. 
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3. Zmianę w budżecie szczegółowym, tj. : 

 przesunięcie środków zaoszczędzonych w wyniku rezygnacji z realizacji 

działania kluczowego nr 2 i 4 na cel realizacji działania kluczowego nr 6 „Świat 

techniki Ostrava”, które pierwotnie miał finansować partner CZ projektu, 

 zmianę opisu poz. 9 i 10 budżetu szczegółowego (kat. 4.5 – materiały 

promocyjne) w odniesieniu do wykorzystania zakupionych koszulek. 

 

 

 

za czeską stronę EKS: 

 

 

 

 

 

Jana Novotná Galuszková 

 

za polską stronę EKS: 

 

 

 

 

 

Daria Kardaczyńska 
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