Załącznik nr 3 do Wytycznych dla Wnioskodawcy
Fundusz Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia
Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Wykaz czeskich kwalifikowalnych Wnioskodawców
Oś priorytetowa 2
Główne typy beneficjentów
Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia

Forma prawna
Jednostka organizacyjna państwa

Ustawa
219/2000 Sb.

paragraf
3

128/2000 Sb.
128/2000 Sb.
129/2000 Sb.
90/2012 Sb.
90/2012 Sb.
77/1997 Sb.
250/2000 Sb.
219/2000 Sb.
227/1997 Sb.
89/2012 Sb.
227/1997 Sb.
89/2012 Sb.
248/1995 Sb.
89/2012 Sb.
89/2012 Sb.
83/1990
89/2012 Sb.
83/1990 Sb.
89/2012 Sb.
248/2000 Sb.

49-53

Organizacje powołane przez władze publiczne

Związek gminny
Gmina lub dzielnica miasta statutarnego
Województwo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1
Spółka akcyjna 2
Przedsiębiorstwo państwowe
Instytucja budżetowa

Organizacje pozarządowe

Fundacja
Fundusz
Organizacja pożytku publicznego

Europejskie Ugrupowania Współpracy

Instytut
Stowarzyszenie (związek, porozumienie, klub itp.)
Związek
Jednostka organizacyjna stowarzyszenia
jednostka organizacyjna związku
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

1

132-242
243-551
27
51
306-393
394-401
2
3050
402-418
214-302
228-231
18a-18h

Podmínkou je 80 % podíl veřejnoprávních osob (kraje a jeho organizační složky, obce nebo městské části územně členěného statutárního města a jejich organizační složky, svazku obcí, případně komor – s výjimkou
profesních komor) na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (specifikovaných na počátku této věty) na hlasovacích právech. Warunkiem jest 80% udział podmiotów publicznych
(województw i ich jednostek organizacyjnych, gmin lub dzielnic miasta statutarnego i ich jednostek organizacyjnych, stowarzyszenia gmin ewentualnie izb - z wyjątkiem izb zawodowych) w kapitale zakładowym i min.
80% udział osób prawnych publicznych (określonych na początku tego zdania) z prawem głosu.
2 Podmínkou je 80 % podíl veřejnoprávních osob (organizační složky státu, kraje a jeho organizační složky, obce nebo městské části územně členěného statutárního města a jejich organizační složky, svazku obcí,
případně komor – s výjimkou profesních komor na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (specifikovaných na počátku této věty) na hlasovacích právech. Warunkiem jest 80% udział
podmiotów publicznych (jednostka organizacyjna państwa, województwa i jego jednostek organizacyjnych, gmin lub dzielnic miasta statutarnego i ich jednostek organizacyjnych, stowarzyszenia gmin ewentualnie izb
- z wyjątkiem izb zawodowych w kapitale zakładowym i min 80% udział osób prawnych publicznych (określonych na początku tego zdania) z prawem głosu.
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Główne typy beneficjentów
Terytorialnej
Kościoły i związki wyznaniowe
Stowarzyszenia i związki działające w obszarze
turystyki

Forma prawna

Ustawa

Organizacja kościelna
Ewidencjonowana kościelna osoba prawna
Związki kościołów i stowarzyszeń kościelnych
stowarzyszenie celowe
Organizacja branżowa – izba zawodowa

3/2002 Sb.
3/2002 Sb.
3/2002 Sb.
109/1964
např. 360/1992
Sb.
85/1996 Sb.
358/1992 Sb.
523/1992 Sb.
381/1991 Sb.
120/2001 Sb.
93/2009 Sb.
301/1992 Sb.
40/1964 Sb.
89/2012 Sb.
304/2013 Sb.

Izba (z wyjątkiem izb zawodowych)
Stowarzyszenie celowe osób prawnych

paragraf

15a-16a
8
360b

20i
3051
124

Oś priorytetowa 3
Główne typy beneficjentów
Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia

Organizacje powołane przez władze publiczne

Forma prawna
Jednostka organizacyjna państwa
związek gminny
Gmina lub dzielnica miasta statutarnego

Ustawa
219/2000 Sb.
128/2000 Sb.
128/2000 Sb.

Województwo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3
Spółka akcyjna 4

129/2000 Sb.
90/2012 Sb.
90/2012 Sb.

3

paragraf
3
49-53

132-242
243-551

Podmínkou je 80 % podíl veřejnoprávních osob (kraje a jeho organizační složky, obce nebo městské části územně členěného statutárního města a jejich organizační složky, svazku obcí, případně komor – s výjimkou
profesních komor) na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (specifikovaných na počátku této věty) na hlasovacích právech. Warunkiem jest 80% udział podmiotów publicznych
(województw i ich jednostek organizacyjnych, gmin lub dzielnic miasta statutarnego i ich jednostek organizacyjnych, stowarzyszenia gmin ewentualnie izb - z wyjątkiem izb zawodowych) w kapitale zakładowym i min.
80% udział osób prawnych publicznych (określonych na początku tego zdania) z prawem głosu.
4 Podmínkou je 80 % podíl veřejnoprávních osob (organizační složky státu, kraje a jeho organizační složky, obce nebo městské části územně členěného statutárního města a jejich organizační složky, svazku obcí,
případně komor – s výjimkou profesních komor na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (specifikovaných na počátku této věty) na hlasovacích právech. Warunkiem jest 80% udział
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Główne typy beneficjentów

Instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe
Izby, stowarzyszania, związki i organizacje
samorządu gospodarczego i zawodowego

Forma prawna
Przedsiębiorstwo państwowe
Instytucja budżetowa
publiczna instytucja badawcza
szkoła wyższa
Edukacyjna osoba prawna
Organizacja kościelna
Stowarzyszenie celowe
Organizacja branżowa – izba zawodowa

Izba (z wyjątkiem izb zawodowych)
Stowarzyszenie celowe osób prawnych
Organizacje pozarządowe

Fundacja
Fundusz
Organizacja pożytku publicznego

Europejskie Ugrupowania Współpracy

Instytut
Stowarzyszenie (związek, porozumienie, klub itp.)
Związek
Jednostka organizacyjna stowarzyszenia
jednostka organizacyjna związku
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Ustawa
77/1997 Sb.
250/2000 Sb.
219/2000 Sb.
341/2005 Sb.
111/1998 Sb.
561/2004 Sb.
3/2002 Sb.
109/1964
např. 360/1992
Sb.
85/1996 Sb.
358/1992 Sb.
523/1992 Sb.
381/1991 Sb.
120/2001 Sb.
93/2009 Sb.
301/1992 Sb.
40/1964 Sb.
89/2012 Sb.
304/2013 Sb.
227/1997 Sb.
89/2012 Sb.
227/1997 Sb.
89/2012 Sb.
248/1995 Sb.
89/2012 Sb.

paragraf

89/2012 Sb.

402-418

27
51
2
124
360b

20i
3051
124
306-393
394-401
2
3050

83/1990

89/2012 Sb.

214-302

83/1990

89/2012 Sb.
248/2000 Sb.

228-231
18a-18h

podmiotów publicznych (jednostka organizacyjna państwa, województwa i jego jednostek organizacyjnych, gmin lub dzielnic miasta statutarnego i ich jednostek organizacyjnych, stowarzyszenia gmin ewentualnie izb
- z wyjątkiem izb zawodowych w kapitale zakładowym i min 80% udział osób prawnych publicznych (określonych na początku tego zdania) z prawem głosu.
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Główne typy beneficjentów
Terytorialnej

Forma prawna

Ustawa

paragraf

Forma prawna
Jednostka organizacyjna państwa
polski odpowiednik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Instytucje publiczne (telewizja i radio publiczne, Czeska
Agencja Prasowa)

Ustawa
219/2000 Sb.
77/2002 Sb.
483/1991 Sb.
484/1991 Sb.
517/1992 Sb.
128/2000 Sb.
128/2000 Sb.
129/2000 Sb.

paragraf
3
19

90/2012 Sb.
90/2012 Sb.
77/1997 Sb.
250/2000 Sb.
219/2000 Sb.
341/2005 Sb.
109/1964
např. 360/1992
Sb.
85/1996 Sb.
358/1992 Sb.

132-242
243-551

Oś priorytetowa 4
Główne typy beneficjentów
Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia

związek gminny
Gmina lub dzielnica miasta statutarnego
Województwo
Organ przedstawicielski innego państwa
Organizacje powołane przez władze publiczne

Izby, stowarzyszania, związki i organizacje
reprezentujące interesy przedsiębiorców i
pracowników oraz samorządu gospodarczego i
zawodowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna 6
Przedsiębiorstwo państwowe
Instytucja budżetowa
publiczna instytucja badawcza
stowarzyszenie celowe
Organizacja branżowa – izba zawodowa

5

5

49-53

27
51
2
360b

Podmínkou je 80 % podíl veřejnoprávních osob (kraje a jeho organizační složky, obce nebo městské části územně členěného statutárního města a jejich organizační složky, svazku obcí, případně komor – s výjimkou
profesních komor) na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (specifikovaných na počátku této věty) na hlasovacích právech. Warunkiem jest 80% udział podmiotów publicznych
(województw i ich jednostek organizacyjnych, gmin lub dzielnic miasta statutarnego i ich jednostek organizacyjnych, stowarzyszenia gmin ewentualnie izb - z wyjątkiem izb zawodowych) w kapitale zakładowym i min.
80% udział osób prawnych publicznych (określonych na początku tego zdania) z prawem głosu.
6 Podmínkou je 80 % podíl veřejnoprávních osob (organizační složky státu, kraje a jeho organizační složky, obce nebo městské části územně členěného statutárního města a jejich organizační složky, svazku obcí,
případně komor – s výjimkou profesních komor na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (specifikovaných na počátku této věty) na hlasovacích právech. Warunkiem jest 80% udział
podmiotów publicznych (jednostka organizacyjna państwa, województwa i jego jednostek organizacyjnych, gmin lub dzielnic miasta statutarnego i ich jednostek organizacyjnych, stowarzyszenia gmin ewentualnie izb
- z wyjątkiem izb zawodowych w kapitale zakładowym i min 80% udział osób prawnych publicznych (określonych na początku tego zdania) z prawem głosu.
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Główne typy beneficjentów

Forma prawna

Izba (z wyjątkiem izb zawodowych)
Stowarzyszenie celowe osób prawnych

Instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe
Organizacje pozarządowe

Europejska gospodarcza organizacja branżowa
Szkoła wyższa
Edukacyjna osoba prawna
Fundacja
Fundusz
Organizacja pożytku publicznego

Europejskie Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej
Kościoły i związki wyznaniowe

Instytut
Stowarzyszenie (związek, porozumienie, klub itp.)
Związek
Jednostka organizacyjna stowarzyszenia
jednostka organizacyjna związku
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Organizacja kościelna
Ewidencjonowana kościelna osoba prawna
Związki kościołów i stowarzyszeń kościelnych
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Ustawa
523/1992 Sb.
381/1991 Sb.
120/2001 Sb.
93/2009 Sb.
301/1992 Sb.
40/1964 Sb. Sb.
89/2012 Sb. Sb.
304/2013 Sb. Sb.
360/2004 Sb.
111/1998 Sb.
561/2004 Sb.
227/1997 Sb.
89/2012 Sb.
227/1997 Sb.
89/2012 Sb.
248/1995 Sb.
89/2012 Sb.
89/2012 Sb.

paragraf

20i
3051
124

124
306-393
394-401
2
3050
402-418

83/1990 Sb.

89/2012 Sb.

214-302

83/1990

89/2012 Sb.
248/2000 Sb.

228-231
18a-18h

3/2002 Sb.

3/2002 Sb.
3/2002 Sb.

15a-16a
8

