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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 13 

Procedurę obiegową rozpoczęła 
współprzewodnicząca EKS 

Daria Kardaczyńska 

Data rozpoczęcia procedury obiegowej1  09.11.2021 

Data zakończenia procedury obiegowej2 19.11.2021 

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 2 wniosków o zmianę 
dotyczących zmiany zasadniczej polegającej na rezygnacji z realizacji działania kluczowego 
lub wydłużeniu terminu realizacji mikroprojektu powyżej 18 miesięcy w związku z epidemią 
COVID-19. 
 
Zmiana dotyczyła mikroprojektu: 

 

1. nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001 (typ C) 
Wnioskodawca: Gmina Lyski  
tytuł projektu: „Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy  

w gminach Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace základem rozvoje spolupráce  

v obcích Lyski a Darkovice” 

 

2. nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987 (typ C) 

Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Kobyli 

tytuł projektu: Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda  

z teatrem / Představivost jako krok k budoucnosti - polsko-české dobrodružství  

s divadlem 

 

 

                                                           
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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ad. 1. 

nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001 (typ C) 

Wnioskodawca: Gmina Lyski  

tytuł projektu: „Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy  

w gminach Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace základem rozvoje spolupráce  

v obcích Lyski a Darkovice” 

 

W dniu 29.10.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Lyski złożyła za pośrednictwem systemu 

MS2014+ wniosek o zmianę.  

Zmiana zasadnicza w powyższym mikroprojekcie polegała na rezygnacji z realizacji działania 

kluczowego nr 4 pn. „Rekreacyjne zmagania” w ramach którego miały się odbyć dwie imprezy 

o charakterze rekreacyjnym dla uczniów szkół podstawowych. Jak wyjaśnił Wnioskodawca 

realizacja tego działania od początku wystąpienia pandemii była wręcz niemożliwa do 

przeprowadzenia ze względu na wprowadzane obostrzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu 

się pandemii, gdyż główną grupą docelową są dzieci ze szkół podstawowych. Nauka zdalna 

w szkołach trwała do początku czerwca 2021 r. Po powrocie do szkół nadrabiano materiał, 

uczniowie poprawiali swoje wyniki, były też ogólne obawy co do wyjazdów tak dużych grupy 

dzieci (w działaniu zaplanowano udział łącznie 200 osób – 100 PL i 100 CZ). Rodzice również  

byli przeciwni i nie chcieli wyrazić zgody na uczestnictwo dziecka w projekcie.  

Po wakacjach we wrześniu 2021 r. nadal panowały duże obawy co do sposobu organizacji 

pracy w szkołach. Dyrektorzy placówek nie byli skłonni do organizowania wycieczek, 

zwłaszcza w tak dużych grupach i w dodatku za granicę. W październiku 2021 r. ciągle 

pojawiały się sygnały dotyczące możliwości wprowadzenia dodatkowych obostrzeń,  

aż w końcu 25 października 2021 r. władze Republiki Czeskiej wprowadziły obostrzenia 

związane z możliwością przyjazdu do Czech tylko osób zaszczepionych lub mających 

aktualne testy.  

Do tej pory Wnioskodawca wyrażał chęć realizacji mikroprojektu w pierwotnie zaplanowanej 

formie. Jednakże ze względu na to, iż termin realizacji mikroprojektu był już zmieniany dwa 

razy i obecnie trwa 28 miesięcy Wnioskodawca nie widział szansy na realizację projektu  

w pierwotnie zakładanym zakresie tj. z działaniem nr 4 w późniejszym terminie. Natomiast 

planowane działania nr 1 „Zarządzanie” oraz działanie 2 (dwa rajdy rowerowe)  

i działanie kluczowe nr 3 „wspólnie biegamy” zostały w całości wykonane w tym jedno po 

stronie CZ. To pozwoliło na zapewnienie na odpowiednim poziomie efektu i współpracy 

transgranicznej w tym zapewnienie wykonania wskaźników projektu.  

Jednocześnie w związku z brakiem realizacji działania kluczowego nr 4 Beneficjent tj. Gmina 

Lyski nie poniosła kosztów i nie będzie też wnioskowała o refundacje dot. działania 

kluczowego nr 4.   

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.  

 

ad. 2. 

nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987 (typ C) 

Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Kobyli 

tytuł projektu: Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem / 

Představivost jako krok k budoucnosti - polsko-české dobrodružství s divadlem 

 

W dniu 08.11.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Kobyli złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek  
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o zmianę. Zmiana zasadnicza w powyższym mikroprojekcie polegała na zmianie terminu 

realizacji mikroprojektu powyżej 18 miesięcy. Obecnie projekt po trzech zmianach miał 

zakończyć się do 30.11.2021 r., tj. 27 miesięcy. Wnioskowana zmiana terminu zakończenia 

realizacji wydłużyła mikroprojekt do 31.05.2022 r., tj. 33 miesiące. Z powodu panującej sytuacji 

epidemiologicznej i obostrzeniami wprowadzonymi w Republice Czeskiej partner projektu nie 

był w stanie do 30.11.2021 r. wziąć udział w ostatnich dwóch działaniach mikroprojektu. 

Wnioskodawca wyraża chęć realizacji mikroprojektu w pierwotnie zaplanowanej formie 

umożliwiającej rozwój przedszkolaków z partnerskich placówek z Polski i Czech. 

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.  

 

Przebieg procedury obiegowej 

Głosującym członkom oraz obserwatorom EKS strony polskiej i czeskiej w dniu 09.11.2021r. 

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

obiegowej nr 13: 

1) dokument wszczynający Procedurę Obiegową nr 13 (uzasadnienie, treść procedury, 
projekt uchwały w sprawie procedury obiegowej); 

2) dokumenty do omawianych projektów: 
- zał. nr 1 – do projektu 2001 
- zał. nr 2 – do projektu 1987 

 
Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego ustanowiony termin do 19.11.2021 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 10 z całkowitej 

ilości 11 głosujących członków. 

 

W ustalonym terminie polskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 6 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 „Turystyka i 

rekreacja fundamentem rozwoju 

współpracy w gminach Lyski i 

Darkovice”, numer rejestracyjny: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM. 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 
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Uchwała nr 2: 

Zatwierdzić wniosek o zmianę w 

projekcie pod tytułem „Wyobraźnia 

krokiem w przyszłość Polsko-Czeska 

przygoda z teatrem”, numer 

rejestracyjny:  

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM. 

11 CZ 

10 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

1 PL 

0 CZ 

0 PL 

 

Uchwała nr 1 EKS 

nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001 (typ C) 

Wnioskodawca: Gmina Lyski  

tytuł projektu: „Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy  

w gminach Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace základem rozvoje spolupráce  

v obcích Lyski a Darkovice” 

 

EKS zatwierdza: 

1. Zmianę zasadniczą w powyższym mikroprojekcie polegającą na rezygnacji z realizacji 

działania kluczowego nr 4 pn. „Rekreacyjne zmagania” w ramach którego miały się odbyć dwie 

imprezy o charakterze rekreacyjnym dla uczniów szkół podstawowych. 

2. W związku z brakiem realizacji działania kluczowego nr 4 - Gmina Lyski nie będzie 

wnioskowała o refundacje kosztów/wydatków dot. działania kluczowego nr 4.   

 

Uchwała nr 2 EKS 

nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987 (typ C) 

Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Kobyli 

tytuł projektu: Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem / 

Představivost jako krok k budoucnosti - polsko-české dobrodružství s divadlem 

 

EKS zatwierdza: 

Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 33 miesiące, wraz ze zmianami 

odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 

 

 

 

za czeską stronę EKS: 

 

 

 

 

 

Jana Novotná Galuszková 

 

za polską stronę EKS: 

 

 

 

 

 

Daria Kardaczyńska 
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