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Uzasadnienie i przedmiot procedury obiegowej
Powodem wszczęcia procedury obiegowej było omówienie wniosków o zmianę w projektach
typu B tj.:
1)

nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001397, pod tytułem "Szlakiem wież i platform
widokowych Euroregionu Silesia - etap II", PL Wnioskodawca: Gmina Baborów;

2)

nr rej.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001329, pod tytułem "Stezka rozhleden
a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa", CZ Wnioskodawca: Město Odry;

3)

nr rej.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001366, pod tytułem "Stezka rozhleden
a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa", CZ Wnioskodawca: Obec Stěbořice;

4)

nr rej.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001373, pod tytułem "Stezka rozhleden
a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa", CZ Wnioskodawca: Obec Slatina;

Wnioskodawcy w/w projektów tj. Gmina Baborów, Město Odry, Obec Slatina, Obec
Stěbořice dnia 08.11.2018 otrzymali informację od Partnera Projektu - Miasto Pszów o jego
rezygnacji z realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001379 (pismo o rezygnacji
stanowi załącznik nr 1), który był częścią projektu systemowego pt. „Szlakiem wież i platform
widokowych Euroregionu Silesia - etap II". Złożona rezygnacja ma wpływ na pozostałe wyżej
wymienione projekty partnerskie, które są zaangażowane w tę koncepcję systemową
1
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Data wysłania pocztą elektroniczną materiałów do procedury obiegowej członkom EKS
Termin, w jakim członkowie EKS z prawem głosu powinni wysłać pocztą elektroniczną właściwe opinie
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prowadzącą do uatrakcyjnienia Euroregionu Silesia poprzez budowę wież i platform
widokowych i tworząc jednocześnie wspólny produkt / mechanizm turystyczny.
Konsekwencją rezygnacji z realizacji projektu przez Miasto Pszów była konieczność
dokonania zmiany w czterech w/w wnioskach projektowych w zakresie:
a) zmiany w opisie wskaźnika produktu "Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego", oraz „Liczba
elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego” – poprzez usunięcie danych dotyczących Miasta
Pszów;
b) zmiany w harmonogramie realizacji projektów - przesunięcie terminu rzeczowego
zakończenia realizacji projektu z 12 miesięcy na 18 miesięcy (tj. z pierwotnego
terminu zakończenia 31.03.2019r. na 30.09.2019r.).
Po konsultacjach Zarządzającego FM z Instytucją Krajową w przypadku rezygnacji Miasta
Pszów z realizacji projektu (typ B) IK poinformowała, że projekty partnerskie do projektu
Miasta Pszów pozostają projektami typu B, z możliwością realizacji wszystkich działań
zaplanowanych w projektach.
Zmiana w opisach wskaźników ma również swoje odzwierciedlenie w opisach działań
kluczowych. W związku z tym konieczne było również wprowadzenie zmian w odpowiednich
działaniach kluczowych poprzez usunięcie danych dotyczących Miasta Pszów. Ze względu
na charakter wnioskowanych zmian w mikroprojektach typu B (zmiany istotne), wnioski
o zmianę zostały przedłożone do omówienia przez EKS.
ad 1)
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001397
Tytuł projektu: Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II
Wnioskodawca: Gmina Baborów
W dniu 28.12.2018r. Wnioskodawca, tj. Gmina Baborów, złożył za pośrednictwem systemu
MS2014+ wniosek o zmianę wraz z załącznikami, który dotyczył:
1/ zmiany opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów
w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” i opisów działań kluczowych
u wszystkich pozostałych partnerów:
a) usunięcia części opisu dla danego wskaźnika "...wydrukowane zostaną mapy
szlaku..."
b) usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 3c działań kluczowych
„..opracowanie 2 "ofert" wycieczek tematycznych szlakiem (1. rowerem, 2. dla
rodzin z dziećmi) - texty/zdjęcia do wykorzystania przy promocyjnych
materiałach elektronicznych”, zadanie zrealizuje Miasto Odry,
c) usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 4d działań kluczowych „..1500 szt.
mapy (partner=300 szt.)”,
d) usunięcie opisów w poszczególnych częściach wniosku projektowego z powodu
rezygnacji Miasta Pszów (np. streszczenie projektu, itp.)
2/ Wniosek o zmianę opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba elementów infrastruktury
udostępniającej /zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego” dla
wszystkich pozostałych partnerów poprzez poprawę na: „W ramach projektu powstaną 4
nowe wieże widokowe tworzące wspólny transgraniczny "Szlak wież i platform
widokowych w Euroregionie Silesia - etap II". Wieże powstaną u 4 partnerów projektu:
Gmina Baborów , Gmina Slatina, Gmina Stěbořice, Miasto Odry”.
3/ Zmiany rzeczowego terminu zakończenia projektu, tj. przesunięcia zakończenia realizacji
projektu do 30.09.2019r. – dotyczy wszystkich Partnerów Projektu (w tym zmiany terminów
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poszczególnych działań kluczowych, oraz tzw. kamieni milowych, itp). Zmodyfikowany
harmonogram
realizacji
działań
stanowił
uzupełnienie
wniosku
projektowego
i odzwierciedlał wnioskowane zmiany.
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił
zatwierdzenie wnioskowanych w ramach mikroprojektu zmian.

ad 2)
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001329
Tytuł projektu: Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa
Wnioskodawca: Město Odry
W dniu 11.01.2019r. Wnioskodawca, tj. Město Odry, złożył za pośrednictwem systemu
MS2014+ wniosek o zmianę wraz z załącznikami, który dotyczył:






zmiany opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” i opisów działań
kluczowych u wszystkich pozostałych partnerów:
1) usunięcia części opisu dla danego wskaźnika "...elektroniczne i drukowane
mapy szlaku..."
2) usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 3c działań kluczowych
„..opracowanie 2 "ofert" wycieczek tematycznych szlakiem (1. rowerem,
2. dla rodzin z dziećmi) - texty/zdjęcia do wykorzystania przy promocyjnych
materiałach elektronicznych, zrealizuje Miasto Odry”,
3) usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 4d działań kluczowych „..1500
szt. mapy (partner=300 szt.)”,
4) usunięcie opisów w poszczególnych częściach wniosku projektowego z powodu
rezygnacji Miasta Pszów (np. streszczenie projektu, itp.)
zmiany opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba elementów infrastruktury
udostępniającej
/zwiększającej
wykorzystanie
dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego” dla wszystkich pozostałych partnerów poprzez poprawę na:
„W ramach projektu powstaną 4 nowe wieże widokowe tworzące wspólny
transgraniczny "Szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia - etap
II". Wieże powstaną u 4 partnerów projektu: Gmina Baborów , Gmina Slatina,
Gmina Stěbořice, Miasto Odry”.
zmiany rzeczowego terminu zakończenia projektu, tj. przesunięcia zakończenia
realizacji projektu do 30.09.2019r. – dotyczy wszystkich Partnerów Projektu (w tym
zmiany terminów poszczególnych działań kluczowych, oraz tzw. kamieni milowych,
itp). Zmodyfikowany harmonogram realizacji działań stanowił uzupełnienie wniosku
projektowego i odzwierciedlał wnioskowane zmiany.

Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił
zatwierdzenie wnioskowanych w ramach mikroprojektu zmian.
ad 3)
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001366
Tytuł projektu: Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia – II. etapa
Wnioskodawca: Obec Stěbořice
W dniu 11.01.2019r. Wnioskodawca, tj. Obec Stěbořice, złożył za pośrednictwem systemu
MS2014+ wniosek o zmianę wraz z załącznikami, który dotyczył:
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zmiany opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” i opisów działań
kluczowych u wszystkich pozostałych partnerów:
1) usunięcia części opisu dla danego wskaźnika "...elektroniczne i drukowane
mapy szlaku..."
2) usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 3c działań kluczowych
„..opracowanie 2 "ofert" wycieczek tematycznych szlakiem (1. rowerem,
2. dla rodzin z dziećmi) - texty/zdjęcia do wykorzystania przy promocyjnych
materiałach elektronicznych, zrealizuje Miasto Odry”,
3) usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 4d działań kluczowych „..1500
szt. mapy (partner=300 szt.)”,
4) usunięcie opisów w poszczególnych częściach wniosku projektowego z powodu
rezygnacji Miasta Pszów (np. streszczenie projektu, itp.)
zmiany opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba elementów infrastruktury
udostępniającej
/zwiększającej
wykorzystanie
dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego” dla wszystkich pozostałych partnerów poprzez poprawę na:
„W ramach projektu powstaną 4 nowe wieże widokowe tworzące wspólny
transgraniczny "Szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia - etap
II". Wieże powstaną u 4 partnerów projektu: Gmina Baborów , Gmina Slatina,
Gmina Stěbořice, Miasto Odry”.
zmiany rzeczowego terminu zakończenia projektu, tj. przesunięcia zakończenia
realizacji projektu do 30.09.2019r. – dotyczy wszystkich Partnerów Projektu (w tym
zmiany terminów poszczególnych działań kluczowych, oraz tzw. kamieni milowych,
itp). Zmodyfikowany harmonogram realizacji działań stanowił uzupełnienie wniosku
projektowego i odzwierciedlał wnioskowane zmiany.

Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił
zatwierdzenie wnioskowanych w ramach mikroprojektu zmian.
ad 4)
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001373
Tytuł projektu: Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia – II. etapa
Wnioskodawca: Obec Slatina
W dniu 16.01.2019r. Wnioskodawca, tj. Obec Slatina, złożył za pośrednictwem systemu
MS2014+ wniosek o zmianę wraz z załącznikami, który dotyczył:




zmiany opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” i opisów działań
kluczowych u wszystkich pozostałych partnerów:
1) usunięcia części opisu dla danego wskaźnika "...elektroniczne i drukowane
mapy szlaku..."
2) usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 3c działań kluczowych
„..opracowanie 2 "ofert" wycieczek tematycznych szlakiem (1. rowerem,
2. dla rodzin z dziećmi) - texty/zdjęcia do wykorzystania przy promocyjnych
materiałach elektronicznych, zrealizuje Miasto Odry”,
3) usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 4d działań kluczowych „..1500
szt. mapy (partner=300 szt.)”,
4) usunięcie opisów w poszczególnych częściach wniosku projektowego z powodu
rezygnacji Miasta Pszów (np. streszczenie projektu, itp.)
zmiany opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba elementów infrastruktury
udostępniającej
/zwiększającej
wykorzystanie
dziedzictwa
przyrodniczego
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i kulturowego” dla wszystkich pozostałych partnerów poprzez poprawę na:
„W ramach projektu powstaną 4 nowe wieże widokowe tworzące wspólny
transgraniczny "Szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia - etap
II". Wieże powstaną u 4 partnerów projektu: Gmina Baborów , Gmina Slatina,
Gmina Stěbořice, Miasto Odry”.
zmiany rzeczowego terminu zakończenia projektu, tj. przesunięcia zakończenia
realizacji projektu do 30.09.2019r. – dotyczy wszystkich Partnerów Projektu (w tym
zmiany terminów poszczególnych działań kluczowych, oraz tzw. kamieni milowych,
itp). Zmodyfikowany harmonogram realizacji działań stanowił uzupełnienie wniosku
projektowego i odzwierciedlał wnioskowane zmiany.

Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił
zatwierdzenie wnioskowanych w ramach mikroprojektu zmian.

Przebieg procedury obiegowej
Dokumenty do procedury obiegowej nr 5 zostały przesłane drogą elektroniczną w dniu
08.02.2019r. Po polskiej stronie materiały zostały przesłane członkom EKS, na czeskiej
stronie także 2 wybranym zastępcom członków EKS, z powodu zakończenia z końcem roku
2018 funkcji burmistrza 2 członków EKS.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną:
1.

dokument procedury obiegowej (uzasadnienie, treść, propozycja uchwał procedury
obiegowej);

2.

pismo Miasta Pszów – rezygnacja z realizacji mikroprojektu nr 1379;

3.

do projektu nr 1397:
- wniosek projektowy oraz dokumentacja dot. zmian w projekcie;

4.

do projektu nr 1329:
- wniosek projektowy oraz dokumentacja dot. zmian w projekcie;

5.

do projektu nr 1366:
- wniosek projektowy oraz dokumentacja dot. zmian w projekcie;

6.

do projektu nr 1373:
- wniosek projektowy oraz dokumentacja dot. zmian w projekcie.

Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu
Sterującego ustanowiony termin do 18.02.2019r. na przesłanie swojego głosowania tak-nie.
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 6 z całkowitej
ilości 11 głosujących członków.
W ustalonym terminie polskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 4 z całkowitej
ilości 11 głosujących członków.
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Wynik głosowania przedstawia poniższa tabela:

Uchwała nr 1:
Zatwierdzić zmiany w projekcie pod tytułem
„Szlakiem wież i platform widokowych
Euroregionu Silesia - etap II“, numer rejestracyjny
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001397,
Wnioskodawca: Gmina Baborów, zgodnie
z przedstawioną propozycją Zarządzającego FM
Uchwała nr 2:
Zatwierdzić zmiany w projekcie pod tytułem
„Stezka rozhleden a vyhlídkových míst
Euroregionu Silesia - II. etapa“, numer
rejestracyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001329,
Wnioskodawca: Město Odry, zgodnie
z przedstawioną propozycją Zarządzającego FM
Uchwała nr 3:
Zatwierdzić zmiany w projekcie pod tytułem
„Stezka rozhleden a vyhlídkových míst
Euroregionu Silesia - II. etapa“, numer
rejestracyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001366,
Wnioskodawca: Obec Stěbořice, zgodnie
z przedstawioną propozycją Zarządzającego FM
Uchwała nr 4:
Zatwierdzić zmiany w projekcie pod tytułem
„Stezka rozhleden a vyhlídkových míst
Euroregionu Silesia - II. etapa“, numer
rejestracyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001373,
Wnioskodawca: Obec Slatina, zgodnie
z przedstawioną propozycją Zarządzającego FM

tak

nie

wstrzymał
się

nie
głosował

10 CZ
10 PL

0 CZ
0 PL

0 CZ
0 PL

1 CZ
1 PL

10 CZ
10 PL

0 CZ
0 PL

0 CZ
0 PL

1 CZ
1 PL

10 CZ
10 PL

0 CZ
0 PL

0 CZ
0 PL

1 CZ
1 PL

10 CZ
10 PL

0 CZ
0 PL

0 CZ
0 PL

1 CZ
1 PL

Uchwała nr 1 EKS
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001397
Tytuł projektu: Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II
Wnioskodawca: Gmina Baborów
EKS zatwierdza:
1) zmianę opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” poprzez
usunięcie części opisu dla danego wskaźnika "...wydrukowane zostaną mapy
szlaku..."
2) zmianę dotyczącą usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 3c działań
kluczowych „..opracowanie 2 "ofert" wycieczek tematycznych szlakiem
(1. rowerem, 2. dla rodzin z dziećmi) - texty/zdjęcia do wykorzystania przy
promocyjnych materiałach elektronicznych”, zadanie zrealizuje Miasto Odry,
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3) zmianę dotyczącą usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 4d działań
kluczowych „..1500 szt. mapy (partner=300 szt.)”,
4) zmianę dotyczącą usunięcia opisów w poszczególnych częściach wniosku
projektowego z powodu rezygnacji Miasta Pszów (np. streszczenie projektu, itp.)
5) zmianę dotyczącą opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba elementów infrastruktury
udostępniającej / zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego” poprzez poprawę na: „W ramach projektu powstaną 4 nowe wieże
widokowe tworzące
wspólny transgraniczny "Szlak wież i platform
widokowych w Euroregionie Silesia - etap II". Wieże powstaną u 4 partnerów
projektu: Gmina Baborów , Gmina Slatina, Gmina Stěbořice, Miasto Odry”.
6) zmianę rzeczowego terminu zakończenia projektu, tj. przesunięcia zakończenia
realizacji projektu do 30.09.2019r. (w tym zmiany terminów poszczególnych działań
kluczowych, oraz tzw. kamieni milowych, itp). zgodnie ze złożonym wnioskiem
o zmianę i zaktualizowanym harmonogramem realizacji działań projektu.

Uchwała nr 2 EKS
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001329
Tytuł projektu: Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa
Wnioskodawca: Město Odry
EKS zatwierdza:
1) zmianę opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” poprzez
usunięcie części opisu dla danego wskaźnika "...elektroniczne i drukowane mapy
szlaku..."
2) zmianę dotyczącą usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 3c działań
kluczowych „..opracowanie 2 "ofert" wycieczek tematycznych szlakiem
(1. rowerem, 2. dla rodzin z dziećmi) - texty/zdjęcia do wykorzystania przy
promocyjnych materiałach elektronicznych, zrealizuje Miasto Odry”,
3) zmianę dotyczącą usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 4d działań
kluczowych „..1500 szt. mapy (partner=300 szt.)”,
4) zmianę dotyczącą usunięcia opisów w poszczególnych częściach wniosku
projektowego z powodu rezygnacji Miasta Pszów (np. streszczenie projektu, itp.)
5) zmianę dotyczącą opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba elementów infrastruktury
udostępniającej / zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego” poprzez poprawę na: „W ramach projektu powstaną 4 nowe wieże
widokowe tworzące
wspólny transgraniczny "Szlak wież i platform
widokowych w Euroregionie Silesia - etap II". Wieże powstaną u 4 partnerów
projektu: Gmina Baborów , Gmina Slatina, Gmina Stěbořice, Miasto Odry”.
6) zmianę rzeczowego terminu zakończenia projektu, tj. przesunięcia zakończenia
realizacji projektu do 30.09.2019r. (w tym zmiany terminów poszczególnych działań
kluczowych, oraz tzw. kamieni milowych, itp). zgodnie ze złożonym wnioskiem
o zmianę i zaktualizowanym harmonogramem realizacji działań projektu.
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Uchwała nr 3 EKS
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001366
Tytuł projektu: Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia – II. etapa
Wnioskodawca: Obec Stěbořice
EKS zatwierdza:
1) zmianę opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” poprzez
usunięcie części opisu dla danego wskaźnika "...elektroniczne i drukowane mapy
szlaku..."
2) zmianę dotyczącą usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 3c działań
kluczowych „..opracowanie 2 "ofert" wycieczek tematycznych szlakiem
(1. rowerem, 2. dla rodzin z dziećmi) - texty/zdjęcia do wykorzystania przy
promocyjnych materiałach elektronicznych, zrealizuje Miasto Odry”,
3) zmianę dotyczącą usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 4d działań
kluczowych „..1500 szt. mapy (partner=300 szt.)”,
4) zmianę dotyczącą usunięcia opisów w poszczególnych częściach wniosku
projektowego z powodu rezygnacji Miasta Pszów (np. streszczenie projektu, itp.)
5) zmianę dotyczącą opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba elementów infrastruktury
udostępniającej / zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego” poprzez poprawę na: „W ramach projektu powstaną 4 nowe wieże
widokowe tworzące
wspólny transgraniczny "Szlak wież i platform
widokowych w Euroregionie Silesia - etap II". Wieże powstaną u 4 partnerów
projektu: Gmina Baborów , Gmina Slatina, Gmina Stěbořice, Miasto Odry”.
6) zmianę rzeczowego terminu zakończenia projektu, tj. przesunięcia zakończenia
realizacji projektu do 30.09.2019r. (w tym zmiany terminów poszczególnych działań
kluczowych, oraz tzw. kamieni milowych, itp). zgodnie ze złożonym wnioskiem
o zmianę i zaktualizowanym harmonogramem realizacji działań projektu.

Uchwała nr 4 EKS
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001373
Tytuł projektu: Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia – II. etapa
Wnioskodawca: Obec Slatina
EKS zatwierdza:
1) zmianę opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” poprzez
usunięcie części opisu dla danego wskaźnika "...elektroniczne i drukowane mapy
szlaku..."
2) zmianę dotyczącą usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 3c działań
kluczowych „..opracowanie 2 "ofert" wycieczek tematycznych szlakiem
(1. rowerem, 2. dla rodzin z dziećmi) - texty/zdjęcia do wykorzystania przy
promocyjnych materiałach elektronicznych, zrealizuje Miasto Odry”,
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3) zmianę dotyczącą usunięcia Partnera Miasta Pszów w opisie w pkt. 4d działań
kluczowych „..1500 szt. mapy (partner=300 szt.)”,
4) zmianę dotyczącą usunięcia opisów w poszczególnych częściach wniosku
projektowego z powodu rezygnacji Miasta Pszów (np. streszczenie projektu, itp.)
5) zmianę dotyczącą opisu wyjściowego wskaźnika „Liczba elementów infrastruktury
udostępniającej / zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego” poprzez poprawę na: „W ramach projektu powstaną 4 nowe wieże
widokowe tworzące
wspólny transgraniczny "Szlak wież i platform
widokowych w Euroregionie Silesia - etap II". Wieże powstaną u 4 partnerów
projektu: Gmina Baborów , Gmina Slatina, Gmina Stěbořice, Miasto Odry”.
6) zmianę rzeczowego terminu zakończenia projektu, tj. przesunięcia zakończenia
realizacji projektu do 30.09.2019r. (w tym zmiany terminów poszczególnych działań
kluczowych, oraz tzw. kamieni milowych, itp). zgodnie ze złożonym wnioskiem
o zmianę i zaktualizowanym harmonogramem realizacji działań projektu.

za czeską stronę EKS:

za polską stronę EKS:

Jana Novotná Galuszková

Daria Kardaczyńska
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