Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawcy
Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Wykaz wskaźników obowiązujących w ramach
projektu parasolowego „Fundusz Mikroprojektów 2014-2020
w Euroregionie Silesia”
Nazwa wskaźnika
w ramach danej Osi Priorytetowej
Liczba elementów wspólnego bogactwa
kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie
i/lub większemu wykorzystaniu

OP2

OP3

Realizacja elementów infrastruktury
udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego
Liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych
mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego
zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących
na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego
Liczba uczestników wspólnych programów edukacyjnych
oraz przygotowania zawodowego w celu
transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży,
zwiększania możliwości edukacyjnych, kształcenia
wyższego i przygotowania zawodowego

Ogólna wartość wskaźnika
dla Euroregionu Silesia
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Liczba partnerów włączonych we wspólne działania

OP4

140

234

Uruchomienie 25% alokacji dla danego Euroregionu
Alokacja finansowa na Fundusz Mikroprojektów stanowi 20% budżetu Programu, przy czym
w pierwszej fazie dla każdego Funduszu Mikroprojektów (tj. dla każdego euroregionu)
udostępniane jest ¾ kwoty docelowej, a pozostala ¼ jest przydzielana w trakcie okresu
programowania, po spełnieniu przez dany euroregion uprzednio zdefiniowanych warunków
do dnia 31.12.2018 roku.
Warunki otrzymania pozostałej ¼ części budżetu danego projektu parasolowego (drugiej
transzy dofinansowania):


wartość (EFRR) zakontraktowanych mikroprojektów musi wynosić co najmniej 35%
z całej alokacji przyznanej na realizację mikroprojektów w ramach poszczególnych
Projektów Parasolowych,



wartość (EFRR) zakontraktowanych wspólnych mikroprojektów musi wynosić co
najmniej 10% z całej alokacji przyznanej na realizację mikroprojektów w ramach
poszczególnych Projektów Parasolowych,
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realizacja programowego wskaźnika produktu w ramach danej osi priorytetowej
założonego na poziomie Projektu Parasolowego musi stanowić co najmniej 15% jego
całkowitej wartości (liczbowej),



wartość (EFRR) zakontraktowanych mikroprojektów przedłożonych przez nowych
beneficjentów musi stanowić co najmniej 5% z całej alokacji przyznanej na mikroprojekty
w ramach poszczególnych Projektów Parasolowych. Łącznie, w całym okresie
programowania, wartość ta ma wynieść 10%, co będzie weryfikowane na koniec
realizacji Projektu Parasolowego.

IZ/IK najpóźniej do 30.06.2019 roku podejmie decyzję o zwolnieniu pozostałej ¼ alokacji.
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