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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 8 

Procedurę obiegową rozpoczęła 
współprzewodnicząca EKS 

Jana Novotná Galuszková 

Data rozpoczęcia procedury obiegowej1  13.10.2020 

Data zakończenia procedury obiegowej2 23.10.2020 

Adres do nadsyłania opinii czeskich 
członków EKS 

euroregion.silesia@opava-city.cz  

Adres do nadsyłania opinii polskich 
członków EKS 

info@euroregion-silesia.pl 

 
Uzasadnienie i przedmiot procedury obiegowej 
Powodem wszczęcia procedury obiegowej jest konieczność omówienia wniosków o zmiany  
w mikroprojektach, dla których termin rzeczowej realizacji będzie wynosił powyżej  
18 miesięcy w związku z epidemią COVID-19. Dotyczy poniższych projektów: 
 
1) nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002153, tytuł projektu „Na kole za zajímavostmi 

regionu / Rowerem po szlaku atrakcji regionu”, projekt typu B, CZ Wnioskodawca: 
Sdružení obcí Hlučínska. 

2) nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002155, tytuł projektu „Na kole za zajímavostmi 
regionu / Rowerem po szlaku atrakcji regionu”, projekt typu B, PL Wnioskodawca: Gmina 
Kietrz. 

3) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980, tytuł projektu „Hrajeme tenis společně 
/ Gramy razem w tenisa”, projekt typu C, CZ Wnioskodawca : SK JC Sport Opava, z.s. 

4) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002140, tytuł projektu „Przez sport i turystykę 
wzmacniamy naszą przyjaźń / Prostřednictvím sportu a turistiky posilujeme naše 
přátelství”, Typ C, PL Wnioskodawca:  Gmina Kornowac / Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Rzuchowie. 

5) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001968, tytuł projektu „Poznajemy się poprzez 
nasze pasje/ Poznejme se prostřednictvím našich vášní”, Typ C, PL Wnioskodawca : 
Gmina Kornowac / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu. 

 
 
 

                                                
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 zatwierdzenie. 
 

ad 1) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002153 
Tytuł projektu: Na kole za zajímavostmi regionu / Rowerem po szlaku atrakcji regionu 
Wnioskodawca: Sdružení obcí Hlučínska 

 
W dniu 29.09.2020r. Wnioskodawca, tj. Sdružení obcí Hlučínska złożyło za pośrednictwem 
systemu MS2014+ wniosek o zmianę wraz z załącznikami.  
 
Zmiana w powyższym projekcie polega na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 20 miesięcy, tj. do 30.06.2021r.  
i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań projektowych oraz 
odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany są 
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.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002155 
Tytuł projektu: Na kole za zajímavostmi regionu / Rowerem po szlaku atrakcji regionu 
Wnioskodawca: Gmina Kietrz 
 
W dniu 30.09.2020r. Wnioskodawca, tj. Gmina Kietrz, złożyła za pośrednictwem systemu 
MS2014+ wniosek o zmianę wraz z załącznikami.  
 
Zmiana w powyższym projekcie polega na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 20 miesięcy, tj. do 30.06.2021r.  
i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań projektowych oraz 
odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany są 
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 3)  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980 
Tytuł projektu: Hrajeme tenis společně / Gramy razem w tenisa 
Wnioskodawca: SK JC Sport Opava, z.s. 
 
W dniu 08.10.2020r. Wnioskodawca, tj. SK JC Sport Opava, z.s., złożył za pośrednictwem 
systemu MS2014+ wniosek o zmianę wraz z załącznikami.  
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Zmiana w powyższym projekcie polega na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 24 miesięcy, tj. do 30.06.2021r.  
i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań projektowych oraz 
odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany są 
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_013/0002140 
Tytuł projektu: Przez sport i turystykę wzmacniamy naszą przyjaźń / Prostřednictvím 
sportu a turistiky posilujeme naše přátelství 
Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie 
 
W dniu 12.10.2020r. Wnioskodawca, tj. Gmina Kornowac / Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Rzuchowie, złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę wraz  
z załącznikami.  
 
Zmiana w powyższym projekcie polega na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 21 miesięcy, tj. do 30.09.2021r.  
i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań projektowych oraz 
odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany są 
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_013/0001968 
Tytuł projektu: Poznajemy się poprzez nasze pasje/Poznejme se prostřednictvím 
našich vášní 
Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Kornowacu 
 
W dniu 12.10.2020r. Wnioskodawca, tj. Gmina Kornowac / Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Kornowacu, złożyła za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę wraz  
z załącznikami.  
 
Zmiana w powyższym projekcie polega na zmianie harmonogramu, w szczególności na 
wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 21 miesięcy, tj. do 30.06.2021r.  
i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań projektowych oraz 
odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Powodem tej zmiany są 
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 13.10.2020r. 
przesłano drogą elektroniczną (e-mail) następujące dokumenty dotyczące procedury 
obiegowej nr 8: 

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

2) dokumenty do omawianych projektów: 

 do projektu nr 2153: dokumentacja dot. zmian w projekcie 

 do projektu nr 2155: dokumentacja dot. zmian w projekcie 

 do projektu nr 1980: dokumentacja dot. zmian w projekcie 

 do projektu nr 2140: dokumentacja dot. zmian w projekcie 

 do projektu nr 1968: dokumentacja dot. zmian w projekcie 
 

Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego ustanowiony termin do 23.10.2020r. 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 10  
z całkowitej ilości 11 głosujących członków. 
 
W ustalonym terminie polskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos  
7 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 : „Na kole za zajímavostmi 

regionu / Rowerem po szlaku atrakcji 

regionu” numer rejestracyjny: 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002153 

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 „Na kole za zajímavostmi 
regionu / Rowerem po szlaku atrakcji 
regionu“ numer rejestracyjny: 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002155 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM  

10 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

1 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 
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Uchwała nr 3:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie 
pod tytułem „Hrajeme tenis společně / 
Gramy razem w tenisa“ 
numer rejestracyjny: 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980 

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 “Przez sport i turystykę 
wzmacniamy naszą przyjaźń / 
Prostřednictvím sportu a turistiky 
posilujeme naše přátelství” 
numer rejestracyjny:  
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002140 
zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM  

11 CZ 

10 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

1 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 5:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie 
pod tytułem “Poznajemy się poprzez 
nasze pasje/ Poznejme se prostřednictvím 
našich vášní” numer rejestracyjny: 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001968 
zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

10 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

1 PL 

0 CZ 

0 PL 

 
Uchwała EKS nr 1  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002153 
Tytuł projektu: Na kole za zajímavostmi regionu / Rowerem po szlaku atrakcji regionu 
Wnioskodawca: Sdružení obcí Hlučínska 
 
EKS zatwierdza: 
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 20 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie.     
 
Uchwała EKS nr 2  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002155 
Tytuł projektu: Na kole za zajímavostmi regionu / Rowerem po szlaku atrakcji regionu 
Wnioskodawca: Gmina Kietrz 
 
EKS zatwierdza: 
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 20 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała EKS nr 3  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980 
Tytuł projektu: Hrajeme tenis společně / Gramy razem w tenisa 
Wnioskodawca: SK JC Sport Opava, z.s. 
 
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_013/0002140 
Tytuł projektu: Przez sport i turystykę wzmacniamy naszą przyjaźń / Prostřednictvím 
sportu a turistiky posilujeme naše přátelství 
Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie 
 
EKS zatwierdza: 
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 21 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_013/0001968 
Tytuł projektu: Poznajemy się poprzez nasze pasje/Poznejme se prostřednictvím 
našich vášní 
Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Kornowacu 
 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 21 miesięcy, 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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