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Wykaz skrótów i słowniczek pojęć

BP
CRR RCz
DEWT MRR RCz
DWT MRR RP
EIA
EFRR
EKS
ERŚC-TS
FM
FS
ICT
IZ
KE
KK
KM
MF RCz
MF RP
MRR RCz
MRR RP
MŚP
MSC 2007
NGO
NSRO
NUTS
NUTS II
NUTS III
PR
POWT RCz-RP
PP
PW
RCz
RP
Rozporządzenie
ogólne

Rozporządzenie
wykonawcze

Rozporządzenie
w sprawie EFRR
VAT
UE
WE
WST

styczeń 2009 r.

Budżet państwa
Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej w MRR RCz pełniący rolę
Instytucji Zarządzającej
Departament Współpracy Terytorialnej w MRR RP
Ocena oddziaływania na środowisko (ang. „Environmental Impact Assessment”)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Euroregionalny Komitet Sterujący
Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
Fundusz Mikroprojektów
Fundusze Strukturalne
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ang. „Information and
Communication Technologies”)
Instytucja Zarządzająca
Komisja Europejska
Koordynator Krajowy
Komitet Monitorujący
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej
Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej
Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym mikro przedsiębiorstwa
System monitorujący Central 2007 (centralny system monitorujący RCz dla okresu
programowania 2007-2013)
Pozarządowe organizacje non-profit
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Statystyczne jednostki terytorialne - Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do
celów statystycznych (ang. „Nomenclature of Territorial Units for Statistics”)
Obszary objęte Celem 1 polityki regionalnej UE
kraj, podregion – podstawowa jednostka terytorialna dla Programu
Podmioty Regionalne (w RCz właściwe kraje, w RP właściwe urzędy
marszałkowskie poszczególnych województw)
Program
Operacyjny
Współpracy
Transgranicznej
Republika
Czeska
- Rzeczpospolita Polska, zwany dalej Programem
Partner projektu
Partner wiodący
Republika Czeska
Rzeczpospolita Polska
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS oraz
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
EFRR
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
Podatek od towarów i usług
Unia Europejska
Wspólnota Europejska
Wspólny Sekretariat Techniczny
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DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ
Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej
Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa (zwana dalej Decyzją z BP) wydana przez
KK wszystkim polskim partnerom (PW i PP), którzy uczestniczą w realizacji projektów zatwierdzonych przez
EKS, a w ramach wniosku projektowego wnioskowali o dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Na
podstawie tej Decyzji z BP przyznawane jest dofinansowanie z budżetu państwa. Decyzja z BP określa
warunki i zasady dotyczące realizacji właściwej części projektu i wypłacenia dofinansowania, jak również
sankcje za ich niedotrzymanie.

Dofinansowanie
Środki finansowe EFRR oraz budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku polskiego Partnera
Wiodącego oraz innych polskich partnerów) wykorzystywane na realizację projektu.

EIA – ocena oddziaływania na środowisko
Ocena oddziaływania na środowisko to ważny element systemu profilaktycznych instrumentów ochrony
środowiska oraz jednocześnie ważny element polityki środowiskowej. Dnia 27 kwietnia 2006 r. weszła
w życie nowa ustawa nr 163/2006, zmieniająca ustawę nr 100/2001 Dz.U. o ocenie oddziaływania na
środowisko i o zmianie niektórych innych ustaw (ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko),
z późniejszymi zmianami (ustawa nr 93/2004 Dz.U.). Nowy akt prawny reguluje sposób i zasady
przeprowadzania oceny oddziaływania wybranych projektów na środowisko w taki sposób, aby były zgodne
z odpowiednimi przepisami prawa WE. W Polsce zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w zasadniczy sposób przyczynia się do osiągania celów
w zakresie wspomagania rozwoju i zmian strukturalnych regionów, które są pod względem swojego rozwoju
zacofane a ich przemianom gospodarczym i społecznym towarzyszą problemy strukturalne. Fundusz służy
także do wspomagania rozwoju zrównoważonego oraz do tworzenia stałych miejsc pracy.

Euroregionalny Komitet Sterujący
Jest wspólnym polsko-czeskim organem dokonującym oceny i wyboru projektów złożonych na obszarze
Euroregionu ŚC-TS w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej CZ-PL 2007 - 2013 (dalej FM).

Fundusz Mikroprojektów (FM)
Fundusz Mikroprojektów to instrument na rzecz przyznawania części dofinansowania za pośrednictwem
partnera – zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (euroregionu). Fundusz Mikroprojektów rozwiązuje
specyficzne problemy poprzez dofinansowanie mniejszych projektów realizowanych przez Odbiorców
końcowych. Z punktu widzenia wdrażania Programu Fundusz Mikroprojektów stanowi jeden projekt
ze specyficznym mechanizmem wewnętrznego zarządzania.

Instytucja Zarządzająca
Organ administracji państwowej RCz (MRR RCz) odpowiedzialny za całkowitą realizację POWT RCz-RP
w okresie 2007-2013. Zadania realizuje na podstawie art. 60 Rozporządzenia Ogólnego.

Komitet Monitorujący
Organ powołany przez oba państwa członkowskie, który odpowiedzialny jest przede wszystkim za wybór
projektów, monitorowanie postępów osiąganych w ramach realizacji osi priorytetowych oraz celów
określonych w POWT RCz-RP.

Kontroler
Podmiot powołany na podstawie art. 16 Rozporządzenia w sprawie EFRR w celu sprawdzania zgodności
z prawem i prawidłowości wydatków wykazywanych przez każdego partnera uczestniczącego w realizacji
projektu. Funkcję Kontrolera na terenie RCz pełni Centrum Rozwoju Regionalnego RCz a na terenie Polski
urzędy wojewódzkie.
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Koordynator Krajowy
Polski organ administracji państwowej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP) odpowiedzialny
za realizację POWT RCz-RP na swoim terytorium. Jest partnerem IZ. Konkretne działania
w ramach MRR RP zapewnia Departament Współpracy Terytorialnej.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Podstawowy dokument strategiczny każdego państwa członkowskiego opracowany w celu realizacji polityki
spójności gospodarczej i społecznej na okres 2007-2013.

Nieprawidłowość (naruszenie przepisów)
Za nieprawidłowość uważa się naruszenie przepisów WE, RCz lub RP (w tym warunków dla partnerów
określonych w Umowie o dofinansowanie projektu, ewentualnie w innym dokumencie o podobnym
charakterze), które określają sposób wykorzystania środków z budżetu UE lub źródeł publicznych RP lub
łącznego budżetu EU w formie niedozwolonej pozycji wydatków. Tzn. chodzi o każde naruszenie warunków,
na jakich środki z budżetu UE były przyznane Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz każde
naruszenie warunków, na jakich środki te i środki z krajowych budżetów publicznych zostały dalej przyznane
poszczególnym partnerom.

NUTS
Międzynarodowy standard wprowadzony przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich we współpracy
z pozostałymi organami UE na potrzeby klasyfikacji ujednoliconej zunifikowanej struktury jednostek
terytorialnych. Klasyfikacja obejmuje sześć szczebli NUTS, które przedstawiają grupy określone wg
wielkości. Poszczególne szczeble NUTS określone są poprzez liczbę mieszkańców i powierzchnię. Kraje
w Republice Czeskiej zakwalifikowane są do szczebla NUTS III. Na granicy państwa z Rzeczpospolitą
Polską jest po stronie czeskiej pięć podstawowych jednostek NUTS III – krajów, po stronie polskiej za sześć
podregionów.

Odbiorca końcowy
Podmiot, który składa właściwemu Zarządzającemu FM wniosek projektowy i realizuje projekt w ramach FM.
Na realizację tego projektu uzyskuje dofinansowanie od właściwego Zarządzającego FM (euroregionu).

Okres realizacji projektu
Przez rozpoczęcie rzeczywistej realizacji projektu rozumie się datę rozpoczęcia działań ukierunkowanych na
realizację przedmiotu oraz celów projektu (np. rozpoczęcie prac budowlanych itp.).
Przez zakończenie projektu rozumie się datę zakończenia rzeczywistej realizacji projektu, np. oddanie
obiektu budowlanego, zakończenie imprezy kulturalnej, opracowanie studium, itp. Jest to data, kiedy Partner
Wiodący (w przypadku lead partner projekt – typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego bez
Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C) planuje zakończenie
wszelkich działań związanych z samą realizacją projektu.
Wszystkie projekty realizowane w ramach FM POWT RCz-RP 2007 - 2013 muszą być w Euroregionie Śląsk
Cieszyński-Těšínské Slezsko zakończone najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r. a Wniosek o płatność
i końcowe Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach za część projektu powinno być złożone najpóźniej do
dnia 30 kwietnia 2015 r.
Data zakończenia projektu jest dla partnera wiążąca, a więc określając swój harmonogram czasowy
powinien on uwzględnić odpowiednią rezerwę czasową.

Oś priorytetowa
Jeden z priorytetów strategii rozwoju w POWT RCz-RP, składający się z dziedzin wsparcia, które są ze sobą
nawzajem powiązane i mają konkretne oraz mierzalne cele.

Partner projektu (dotyczy projektów bez Partnera Wiodącego)
Jakikolwiek partner uczestniczący w realizacji projektu dotyczy projektu partnerskiego bez Partnera
Wiodącego lub projektu realizowanego samodzielnie. Podmiot realizujący projekt współfinansowany
z budżetu UE.

Partner projektu
Partner w przypadku projektu z Partnerem Wiodącym (lead partner projekt – typ A). Poza Partnerem
Wiodącym jakikolwiek partner uczestniczący w realizacji danego projektu.Odpowiedzialny jest za realizację
swojej części projektu, przy czym odpowiedzialność za realizację całego projektu ponosi Partner Wiodący.
Od PW na podstawie Porozumienia o współpracy przyjmuje część środków finansowych z EFRR.
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Partner Wiodący
Partner składający wniosek projektowy, w którego zakresie odpowiedzialny jest za prawidłowość i zgodność
z prawdą danych w nim wymienionych. Do czasu podpisania Umowy PW postrzegany jest jako
wnioskodawca, zaś po podpisaniu Umowy jako beneficjant. Po zatwierdzeniu projektu przez EKS
podpisywana jest z nim Umowa, na podstawie której jest on upoważniony do otrzymania dofinansowania ze
środków UE i ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. Środki otrzymane na podstawie
Umowy od właściwego Zarządzającego FM przelewa następnie na rachunki Partnerów projektu.

Pomoc publiczna
Rozumie się przez to jakąkolwiek formę wsparcia udzielaną w sposób, który narusza lub stanowi zagrożenie
naruszenia zasad konkurencji poprzez to, że stwarza przywileje dla pewnych rodzajów działalności lub branż
produkcyjnych w stopniu, który może wpłynąć na handel między Republiką Czeską, Rzeczpospolitą Polską
a krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej zasady wyjściowe dotyczące udzielania
pomocy publicznej (tzw. „state aid“) zdefiniowane zostały w artykułach 87-89 Traktatu o założeniu WE.
Powszechny zakaz udzielana pomocy publicznej obowiązuje, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
lub o ile Komisja Europejska nie wyda zezwolenia na wyłączenie. W okresie po przystąpieniu RCz do UE
udzielanie pomocy publicznej uregulowane jest w ustawie nr 215/2004 Dz.U., o niektórych stosunkach
w zakresie pomocy publicznej z późniejszymi zmianami oraz w wyżej wymienionych zasadach według
art. 87-89 Traktatu o założeniu WE.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007 – 2013
Podstawowy dokument przygotowany wspólnie przez oba państwa członkowskie w celu określenia
przedmiotu tego programu w okresie 2007-2013. Dokument zawiera analizę i opis sytuacji obszaru, strategię
Programu określoną w postaci osi priorytetowych i dziedzin wsparcia, indykatywne alokacje finansowe oraz
ramowy opis wdrażania programu. Dokument zatwierdzają rządy obu państw partnerskich oraz Komisja
Europejska. Stanowi warunek rozpoczęcia Programu, przygotowania Uszczegółowienia Programu oraz
innych dokumentów towarzyszących.
Dokument ten określany jest mianem Dokumentu Programowego.

Projekt (równoważne: mikroprojekt)
Zespół czynności realizowany przez Partnera Wiodącego i partnerów projektu (w przypadku lead partner
projekt – typ A) albo partnerów (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B
lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C).

System monitorujący
System informatyczny służący do monitorowania wdrażania programów współfinansowanych ze środków
pochodzących z budżetu UE. Najwyższym poziomem Systemu Monitorującego jest jego poziom centralny
(zwany dalej „MSC2007“), do niego nawiązuje poziom administracyjny SI MONIT 7+ oraz najniższy poziom,
który stanowi SI Benefit7, pełniący funkcję „systemu informatycznego“ partnerów.
Udzielający dofinansowania
Udzielającym wsparcia jest IZ Programu, Odbor regionální přeshraniční spolupráce MMR RCz
za pośrednictwem Zarządzających FM w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

Umowa o dofinansowanie projektu
Umowa o dofinansowanie projektu (zwana dalej Umową) zawarta między polskim lub czeskim
Zarządzającym FM oraz polskim lub czeskim Partnerem Wiodącym (w przypadku lead partner projekt – typ
A) albo polskim lub czeskim partnerem (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ
B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C), którego projekt został zatwierdzony przez EKS. Na
podstawie tej umowy udzielane jest dofinansowanie z budżetu UE na dany projekt. Umowa określa
podstawowe warunki i zasady dotyczące realizacji projektu i wypłacenia dofinansowania, jak również sankcje
za ich niedotrzymanie.

Uszczegółowienie Programu
Dokument, który przygotowują wspólnie oba państwa partnerskie, uszczegóławia Dokument Programowy
i przeznaczony jest do wdrażania POWT RCz-RP 2007-2013. Zawiera głównie szczegółowe informacje na
temat osi priorytetowych, dziedzin wsparcia, beneficjantów dofinansowania, podmiotów wdrażających,
sposobu wdrażania programu i planu finansowego dla każdej dziedziny wsparcia. Dokument zatwierdza
Komitet Monitorujący.
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Wkład niepieniężny
Za wkład niepieniężny rozumie się użyczenie gruntu, budowli, urządzeń lub surowców, świadczenie pracy
badawczej/fachowej lub nieodpłatnej pracy ochotniczej bez prawa do wynagrodzenia.

Właściwy Zarządzający FM
Jest to Zarządzający FM z właściwej strony narodowej (polskiej lub czeskiej).

Współfinansowanie
Poziom udziału poszczególnych źródeł finansowania składających się na finansowanie projektu.

Wydatki kwalifikowalne
Wydatki poniesione na określony cel oraz w trakcie okresu określonego w Umowie o dofinansowanie
projektu, które są zgodne z właściwymi przepisami WE, Metodologią wydaną przez MRR lub Wytycznymi
MRR RP oraz innymi zasadami określonymi przez IZ.

Wydatki niekwalifikowalne
Wydatki, które nie mogą być współfinansowane z funduszy strukturalnych. Jeżeli takie wydatki powstaną
w trakcie realizacji projektu, nie mogą zostać wliczone do podstawy, z której wylicza się wysokość
dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Wytyczne dla Wnioskodawcy FM Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
Wytyczne zawierają informacje na temat kryteriów uzyskania dofinansowania, składania wniosków
projektowych, odpowiedzialności partnerów, oceny i wyboru projektów.

Zarządzający FM
Funkcję Zarządzającego FM pełnią poszczególne euroregiony. Zarządzający FM zapewnia zarządzanie
środkami finansowymi z FM na powierzonym mu obszarze oraz jednocześnie zapewnia wdrażanie tych
środków zgodnie z zasadami Programu.
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Informacje podstawowe dotyczące POWT RCz-RP

2.1. Historia programu
POWT RCz - RP 2007-2013 uwzględnia wieloletnie starania Unii Europejskiej podejmowane na
rzecz rozwoju obszarów przygranicznych oraz przełamywania granic pomiędzy poszczególnymi
państwami. Te dążenia UE mają swoje odbicie również w długookresowym wspieraniu
współpracy transgranicznej ze środków Funduszy Strukturalnych. POWT RCz-RP 2007-2013
nawiązuje w ten sposób do doświadczeń zdobytych w poprzednich programach realizowanych
przy wsparciu środków UE, którymi były Program Phare CBC oraz Inicjatywa Wspólnotowa
INTERREG IIIA.
Program Phare CBC rozpoczęto na pograniczu polsko-czeskim w 1999 roku i jego realizacja
trwała aż do 2006 roku. Był ukierunkowany przede wszystkim na wspieranie dużych projektów
inwestycyjnych, niemniej jednak wspierane były również małe projekty nieinwestycyjne typu
people-to-people w ramach tzw. Wspólnego Funduszu Małych Projektów.
Od 2004 roku na pograniczu polsko-czeskim trwa realizacja programu Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG IIIA. W ramach tego programu realizowane są zarówno projekty inwestycyjne
w dziedzinie transportu, środowiska, turystyki, wspomagania przedsiębiorczości, jak również
projekty nieinwestycyjne ukierunkowane na rozwój współpracy i struktur sieciowych podmiotów
sektora publicznego. Element programu stanowi również Fundusz Mikroprojektów. Środki
finansowe Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska były alokowane
do 176 wybranych projektów.

2.2. Zasięg terytorialny

Po czeskiej stronie: obszar pogranicza tworzy pięć jednostek administracji samorządowej na
szczeblu NUTS III (kraje): liberecki, královéhradecki, pardubicki, ołomuniecki oraz
morawskośląski.
Po polskiej stronie obszar pogranicza stanowią podregiony na poziomie NUTS III (jeleniogórskowałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski oraz bielsko-bialski) oraz powiat pszczyński. Od 1
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stycznia 2008 roku w RP nastąpiła zmiana nazw i zasięgu podregionów – patrz następująca
tabela:
NUTS III obowiązujące do
31. grudnia 2007

NUTS III obowiązujące od
1. stycznia 2008
Podregion jeleniogórski

Podregion jeleniogórsko –
wałbrzyski

Podregion opolski

Powiat strzeliński, który
wcześniej należał do
Jeleniogórsko –
wałbrzyskiego NUTS III,
obecnie znajduje się poza
obszarem przygranicznego
NUTS III

Podregion wałbrzyski

Podregion nyski

Bez zmian, tylko podział na
dwa podregiony

Podregion opolski

Podregion rybnicko –
jastrzębski

Podregion rybnicki

Podregion bielsko-bialski

Podregion bielski

Centralny podregion śląski

Podregion tyski

2.3. Podstawowe dokumenty
Mikroprojektów

programowe

Komentarz

Zmiana nazwy
Z tego podregionu do
obszaru wsparcia należy
tylko powiat pszczyński

oraz

akty

prawne

Funduszu

Do podstawowych dokumentów niezbędnych dla realizacji Programu oraz FM należą:
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007-2013,
- Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
- Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
- Wytyczne dla Wnioskodawcy FM Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
- Podręcznik Partnerów FM Programu Operacyjnego
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Współpracy

Transgranicznej

Podstawowe europejskie akty prawne Programu oraz FM to:
- Rozporządzenie w sprawie EFRR, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, z późniejszymi zmianami,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/1 z 31 lipca 2006 r.,
- Rozporządzenie ogólne, tj. Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/25 z dnia
31 lipca 2006 r.,
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- Rozporządzenie wykonawcze, tj. Rozporządzenie Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia
2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR, Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 371/127 z dnia 27 grudnia 2006 r.
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2.4. Cele Programu
Cel globalny Programu to: Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza
polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez
promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.
Program ukierunkowany jest w szczególności na regionalne i lokalne projekty o mniejszym
zakresie i o znaczeniu transgranicznym. Przy wyborze projektów duży nacisk kładziony jest
przede wszystkim na ich faktyczną współpracę transgraniczną wraz z oddziaływaniem
transgranicznym, tj. na elementy zbliżania ludzi oraz instytucji w czasie przygotowania
i późniejszej realizacji projektów. Wybierane są tylko te projekty, które mają wpływ
transgraniczny po obu stronach granicy. Ogólne cele POWT RCz-RP bazują na specyficznym
zapotrzebowaniu obszaru i są ukierunkowane na:
- podnoszenie integracji gospodarczej polsko-czeskiego obszaru przygranicznego;
- poprawę warunków w zakresie wzrostu gospodarczego obszaru przygranicznego;
- poprawę warunków w zakresie rozwoju zrównoważonego środowiska naturalnego i/lub
regeneracji obszaru przygranicznego;
- inną społeczną integrację polsko-czeskiego obszaru przygranicznego.
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Instrukcje dla wnioskodawcy

3.1. Opis osi priorytetowych i dziedzin wsparcia
Każdy projekt złożony w ramach Programu musi się odnosić tylko do jednej dziedziny wsparcia,
a więc do jednej osi priorytetowej. Projekt jest składany w ramach dziedziny wsparcia, która
zgodna jest z jego charakterem. Projekt musi spełniać jeden spośród celów dziedziny wsparcia,
w ramach której jest składany.
Struktura wspieranych priorytetów jest następująca:

3.1.1. Wykaz osi priorytetowych i dziedzin wsparcia
Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska,
profilaktyka zagrożeń
Dziedziny wsparcia: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej
1.2 Ochrona środowiska
1.3 Profilaktyka zagrożeń
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
Dziedziny wsparcia: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości
2.2 Wspieranie rozwoju turystyki
2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
Dziedziny wsparcia: 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne
3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych
oraz inicjatyw społecznych

3.3 Fundusz Mikroprojektów
Oś priorytetowa 4. Pomoc techniczna
Pomoc techniczna jest przeznaczona tylko dla podmiotów uczestniczących we wdrażaniu
Programu, tzn. służy ona do zapewnienia sprawnej realizacji Programu.
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3.2. Fundusz Mikroprojektów
3.2.1. Zasady ogólne
Specyficznym instrumentem, jaki będzie wykorzystywany do finansowania mniejszych projektów
w zakresie inicjatyw społecznych jest tzw. Fundusz Mikroprojektów. Podstawowym celem FM
jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach
granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturalnych
i gospodarczych.
Fundusz Mikroprojektów stanowi elastyczny element służący realizacji najmniejszych projektów
Programu, który ukierunkowany jest na małe nieinwestycyjne lub niewielkie inwestycyjne
projekty.
Obszar wsparcia Funduszu Mikroprojektów pokrywa się z obszarem wsparcia POWT RCz-RP.
Fundusz Mikroprojektów przeznaczony jest przede wszystkim dla wdrożenia 3. Osi priorytetowej
Programu, może być jednak również wykorzystywany do wspierania projektów z 1 i 2 Osi
priorytetowej.
Fundusz Mikroprojektów jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów
o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim
na sferę rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych
i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów
mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie
infrastruktury miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.
Wsparcie nie może zostać przyznane mikroprojektom powtarzanym bez elementów
innowacyjnych, mikroprojektom powielającym finansowanie bieżącej działalności Odbiorców
końcowych, itp.
3.2.2. Podstawowe działania
FM jest oddzielnym narzędziem w ramach Programu. W związku z tym istnieje także oddzielny
system wdrażania. Podstawową różnicą, w porównaniu ze standardowym systemem wdrażania
jest delegowanie odpowiedzialności za rzetelne wdrażanie bezpośrednio poszczególnym
Partnerom FM a także wprowadzenie oddzielnych struktur wdrażania (Euroregionalny Komitet
Sterujący, instytucja Zarządzającego FM itp.).
3.2.3. Zarządzający FM oraz zasięg terytorialny
Wsparcie z FM powinno być przydzielane poszczególnym mikroprojektom przy znajomości
lokalnego zapotrzebowania w zakresie rozwoju obszaru i kontaktów. Z tego powodu dla FM
stworzono odrębne warunki, umożliwiające realizację tych zamierzeń w jak najlepszy sposób.
Z tego powodu zarządzanie FM zostaje przekazane, podobnie jak w poprzednim programie
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, poszczególnym instytucjom euroregionalnym
działającym wiele lat na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, tj. euroregionom
funkcjonującym na całej granicy polsko-czeskiej (tzw. Zarządzający FM).
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Wykaz tych Zarządzających FM i obszar ich działalności terytorialnej przedstawione zostały
w poniższej tabeli:
OBSZAR ADMINISTRACYJNY POWIATÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH
ZARZĄDZAJĄCYCH FM (2007-2013)
Zarządzający FM

Obszar administracyjny powiatów

Euroregion Nisa czeska część

Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

Euroregion Nysa polska część

bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański,
lwówecki, złotoryjski, zgorzelecki, grodzki Jelenia Góra,

Euroregion Glacensis czeska
część

Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou,
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk

Euroregion Glacensis polska
część

dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski,
ząbkowicki,

Euroregion Praděd czeska część Jeseník, Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov
Euroregion Pradziad polska
część

brzeski (śląski), kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki,
namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, powiat
grodzki Opole

Euroregion Silesia czeska część

Opava, Nový Jičín, Ostrava

Euroregion Silesia polska część

głubczycki, raciborski, rybnicki, część powiatu wodzisławskiego:
miasta Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, gminy
Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, powiat grodzki Rybnik,
powiat grodzki Żory

Euroregion Těšínské Slezsko
czeska część

Powiat Karviná, wybrane gminy powiatu Frýdek-Místek:
Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná,
Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní
Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí,
Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež,
Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec, Hnojník

Euroregion Śląsk Cieszyński
polska część

Części powiatu wodzisławskiego: gmina Godów, powiat
grodzki Jastrzębie Zdrój, cieszyński, część powiatu
bielskiego: gminy Jasienica, Jaworze

Euroregion Beskydy czeska
część

Albrechtice, Baška, Bílá, Bruzovice, Brušperk, Dobrá, Dobratice,
Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Čeladná, Frýdek - Místek,
Frýdlant nad Ostravicí, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní
Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Janovice, Kaňovice,
Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka,
Lučina, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice,
Ostravice, Palkovice, Paskov, Paskov, Pražmo, Pržno, Pstruží,
Raškovice, Sedliště, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad
Ondřejnicí, Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Střítež, Sviadnov,
Těrlicko, Třanovice, Václavovice, Vělopolí, Vojkovice, Vratimov,
Vyšní Lhoty, Šenov, Žermanice, Řeka, Řepiště

Euroregion Beskidy polska część żywiecki, pszczyński, powiat grodzki Bielsko-Biała, część powiau
bielskiego: miasto Szczyrk, gminy Bestwina, Buczkowice,
Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice
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3.2.4. Zarządzający FM w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i ich rola
Zarządzający FM – Partner Wiodący:
Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska
Hlavní 1a
737 01 Český Těšín
http://euroregion.inforeg.cz
http://euregio-teschinensis.org
tel: + 420 558 711 474
fax: + 420 558 711 469
Zarządzający FM – Partner:
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Rynek 18
43-400 Cieszyn
http://www.euroregion.inforeg.pl
http://www.euregio-teschinensis.org
Tel.: +48 33 857 87 20
Faks: +48 33 857 87 21
Rola Zarządzającego FM
Do podstawowych obowiązków Zarządzających FM należą:
1.
ogłoszenie naboru dla składania wniosków o dofinansowanie z FM;
2.
udzielanie informacji potencjalnym wnioskodawcom wraz z terminami posiedzeń EKS;
3.
przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na mikroprojekty z obszaru przynależnego
do poszczególnych Zarządzających FM;
4.
kontrola kompletności wniosków;
5.
rejestrowanie wniosków z Centralnym Systemie Informacyjnym;
6.
kontrola kwalifikowalności mikroprojektów;
7.
kontrola wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu;
8.
zapewnienie oceny mikroprojektów według kryteriów wymienionych w dokumentacji
euroregionalnej;
9.
przygotowanie materiałów i posiedzenia EKS;
10. sporządzenie protokołu z posiedzenia EKS1;
11. przygotowanie i podpisywanie Umów o finansowaniu mikroprojektu z wnioskodawcami,
których projekty zostały zatwierdzone;
12. przeprowadzanie bieżącej kontroli (monitoringu rzeczowego) merytorycznej,
finansowej i formalnej mikroprojektów, kontroli na miejscu, kontroli dokumentacji
Odbiorców końcowych dla wybranej próbki mikroprojektów2 w myśl art. 16
1

Załącznik będą stanowiły także „Informacje na temat potencjalnego konfliktu interesów Odbiorcy Końcowego
z danym Partnerem FM“ oraz lista zatwierdzonych mikroprojektów z określeniem mikroprojektów podlegających
obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez Zarzadząjacego
2
Właściwy Zarządzający FM przeprowadza monitoring na miejscu realizacji w przypadku wszystkich mikroprojektów
(w zależności od charakteru projektu albo w trakcie realizacji lub po jej zakończeniu), w których wysokość
dofinansowania przekracza wysokość dofinansowania „aktualnego przeciętnego mikroprojektu“ w danym regionie
(Wysokość dofinansowania „aktualnego przeciętnego mikroprojektu“ będzie wyliczana ponownie po każdym
posiedzeniu regionalnego EKS dla wszystkich mikrorojektów zatwierdzonych na tym posiedzeniu jako iloraz aktualnej
sumy wartości dofinansowania wszystkich zatwierdzonych mikroprojektów a aktualnej liczby zatwierdzonych
mikroprojektów w ramach danego posiedzenia.). Lista wszystkich zatwierdzonych mikroprojektów ze wskazaniem
mikroprojektów podlegających obowiązkowej bieżącej kontroli – monitoringowi przeprowadzanemu przez właściwego
Zarządzającego FM będzie stanowił załącznik Protokołu z posiedzenia EKS.
W przypadku pozostałych mikroprojektów ta forma monitorowania przeprowadzana będzie wyrywkowo na podstawie
oceny zapotrzebowania i możliwego ryzyka, przy czym obowiązek przeprowadzenia bieżącej kontroli - monitoringu
mikroprojektów dotyczy co najmniej 50% spośród wszystkich zatwierdzonych. W tym celu właściwy Zarządzający FM
wskaże ewentualnie na liście kolejne mikroprojekty podlegające obowiązkowej bieżącej kontroli. Opracowuje on plan
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Rozporządzenia nr 1080/2006 (pełni funkcję kontrolera danego FM); wprowadzanie
Raportów z przeprowadzonych kontroli do MONIT 7+;
przyjmowanie i przeprowadzanie procedury administracyjnej ewentualnych wniosków
o zmianę mikroprojektu (po decyzji EKS);
przyjmowanie rozliczenia projektu w ramach Wniosków o płatność za mikroprojekt od
Odbiorców końcowych wraz z ewidencją złożonych dokumentów księgowych;
potwierdzanie Wniosku o płatność za mikroprojekt;
kontrola rozliczenia mikroprojektu;
wprowadzanie danych do MONIT 7+ wraz z zatwierdzonym raportem końcowym
za mikroprojekt;
wydanie Poświadczenia kwalifikowalności wydatków za narodową część projektu/
mikroprojekt Odbiorcy końcowemu;
sporządzenie Poświadczenia kwalifikowalności wydatków za narodową część projektu
Fundusz Mikroprojektów wraz z załącznikami;
złożenie Wniosków o płatność za projekt Fundusz Mikroprojektów;
przelewanie środków EFRR otrzymanych od Jednostki finansowej Zarządzającego
– partnerowi oraz właściwym Odbiorcom końcowym; przekazywanie środków z BP na
rzecz polskich Odbiorców końcowych;
realizacja innych czynności związanych z zarządzaniem FM.

3.2.5. Ramy finansowe FM
Dla projektów FM przeznaczono 20% środków Programu, czyli łączna kwota dla wszystkich
Euroregionów na polsko-czeskiej granicy wynosi 43 891 869 EUR (tylko środki z EFRR) na cały
okres programowania.
Wysokość środków FM przypadająca na Odbiorców końcowych w Euroregionie Śląsk
Cieszyński - Těšínské Slezsko na okres 2007-2013 wynosi:
wysokość środków FM przypadająca na Odbiorców końcowych
w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

4 660 550,00 EUR

Wysokość dofinansowania z EFRR
Poniżej zostały przedstawione kwoty minimalna i maksymalna, które mogą zostać przyznane
z tego programu na pojedynczy projekt wnioskodawcy:
 kwota minimalna:
2 000 €³
 kwota maksymalna:
30 000 €³
Całkowite koszty mikroprojektu mogą wynosić najwyżej do 60 tys. EUR3.
Dla mikroprojektu o wartości dofinansowania powyżej 10 tys. EUR2 za wydatki kwalifikowalne
można uznać wydatki na przygotowanie mikroprojektu w wysokości najwyżej 5% całkowitych
wydatków kwalifikowalnych, jeżeli zostały poniesione po 1 stycznia 2007 r i przed
zarejestrowaniem mikroprojektu u właściwego Zarządzającego FM i będą uznane
za kwalifikowalne.

czynności kontrolno-monitorujących, który będzie do momentu wykorzystania alokacji regionalnej FM aktualizowany
po każdym posiedzeniu regionalnego EKS. W przypadku mikroprojektów, dla których nie zostanie przeprowadzona
kontrola bieżąca – monitoring na miejscu, konkretne uzasadnienie będzie opisane w Poświadczeniu
o kwalifikowalności wydatków za mikroprojekt.
Poza bieżącymi kontrolami – monitoringiem na miejscu realizacji mikroprojektów polski Zarządzający FM ma
obowiązek przeprowadzenia kontroli na miejscu dla 10% mikroprojektów w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności z 22.04.2007 r. Dz. U. nr 90 z 2007 r. poz. 602).
3
Wiążąca jest kwota zatwierdzona przez Euroregionalny Komitet Sterujący.
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Odbiorca końcowy powinien zapewnić pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po
rozliczeniu właściwy Zarządzający FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi
współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalych (maksymalnie do wysokości
dofinansowania wskazanego w umowie).
Finansowanie mikroprojektu wynosi:
po stronie czeskiej:

maks. 85% z EFRR
min. 15% z własnych źródeł wnioskodawcy

po stronie polskiej:

maks. 85% z EFRR
maks. 10% z BP
min. 5% z własnych źródeł wnioskodawcy

Dofinansowanie udzielone z FM każdorazowo wypłacane jest w formie refundacji. Jeżeli projekt
zostanie wybrany do dofinansowania z EFRR, partnerzy muszą najpierw zapewnić
we własnym zakresie pokrycie kosztów projektu w całej wysokości. Dopiero po złożeniu
opłaconych dokumentów (faktur itp.) są na rachunek Partnera Wiodącego (w przypadku lead
partner projekt – typ A) lub partnera (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera
Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C), na podstawie złożonego
Wniosku o płatność za projekt i jego późniejszej kontroli, wypłacone środki EFRR, ewentualnie
BP (w przypadku polskich beneficjantów).
Dofinansowanie z EFRR zostanie udzielone Partnerowi Wiodącemu (w przypadku lead partner
projekt – typ A) lub partnerowi (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego
– typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C) na podstawie Umowy
o dofinansowanie projektu po zatwierdzeniu projektu przez EKS. Umowa zawiera wskazanie
beneficjanta dofinansowania, przeznaczenie dofinansowania i opisuje całościowo warunki
udzielenia dofinansowania, których należy przestrzegać w celu zapewnienia kwalifikowalności
wydatków do refundacji. Jednocześnie w sposób jednoznaczny określa wszystkie źródła
finansowe i wiążącą wysokość ich udziału we współfinansowaniu projektu.
Zapewnienie środków z publicznych źródeł finansowania
Projekt musi być współfinansowany minimum w 15% ze źródeł publicznych. Źródła publiczne to
źródła budżetu państwa, budżetów krajów/województw, budżetów gmin, pozostałe źródła
publiczne (pozostałe źródła partnerów, które nie pochodzą bezpośrednio z budżetów gminnych,
krajskich/wojewódzkich lub budżetu państwa).
Współfinansowanie projektów z czeskich krajowych źródeł publicznych jest zapewnione zgodnie
z obowiązującym prawodawstwem Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą nr 218/2000
Dz.U., o zasadach budżetowych i ustawą nr 250/2000 Dz.U., o zasadach budżetowych
budżetów terytorialnych.
Finansowanie budżetu państwa RCz (z części MRR RCz)
Współfinansowanie projektów z czeskich krajowych źródeł publicznych (z budżetu państwa
RCz: nie przewiduje się.
Dofinansowanie z budżetu państwa RP
Przewiduje się współfinansowanie projektów z budżetu państwa RP do 10% wysokości
całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Zakaz podwójnego finansowania
Projekt finansowany z FM nie może uzyskać dofinansowania z innego programu finansowanego
ze źródeł Wspólnot Europejskich. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie dany partner musi złożyć
oświadczenie (patrz Załączniki nr 1.2, 1.3 i 2.2), że projektowi nie została przyznana pomoc
finansowa z innego programu dofinansowanego ze źródeł Wspólnot Europejskich.
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Jednocześnie obowiązuje zasada, że nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków
projektu, tj. każdy wydatek może być finansowany tylko z jednego źródła.
W przypadku, gdy nastąpi podwójne finansowanie, jest to uważane za nieprawidłowość
i następuje zwrot dofinansowania.
3.2.6. Zasada Partnera Wiodącego (lead partner projekt – typ A, więcej art. 3.2.7.)
„Zasada Partnera Wiodącego” polega przede wszystkim na składaniu wspólnego wniosku
i realizacji wspólnego projektu transgranicznego. Z zasady tej wynika, że jeden spośród
partnerów przejmuje odpowiedzialność za projekt jako całość wobec Instytucji Zarządzającej
Programu, stając się tzw. Partnerem Wiodącym projektu.
Zasada Partnera Wiodącego ma między innymi swoje odzwierciedlenie w konieczności
spełnienia w ramach każdego projektu, co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów
określonych w Rozporządzeniu w sprawie EFRR. Kryteria te należy określić już na etapie
przygotowania projektu i ich spełnienie zaznaczyć we wspólnym wniosku. Minimalne wymogi
w zakresie spełnienia kryteriów przedstawione są poniżej. Stanowią one jednak tylko
wskazówkę, w jaki sposób można osiągnąć obowiązkowe kryteria współpracy:
- wspólne przygotowanie projektu z partnerem z drugiego państwa
Wspólne przygotowanie polega na tym, że partnerzy z obu krajów uczestniczą w planowaniu
projektu. Partnerzy uczestniczą w całym procesie przygotowania projektu – od powstania idei
projektu po złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z harmonogramem przygotowań.
- wspólna realizacja projektu z partnerem z drugiego państwa
Partnerzy z obu stron granicy uczestniczą w realizacji celów projektu. W ramach projektu
opracowany jest wspólny plan działań wraz z uzupełniającym harmonogramem oraz jest on
wspólnie promowany. Wspólne działania są ze sobą powiązane pod względem czasowym
i merytorycznym.
- wspólny personel
Wspólny personel dla obu stron uczestniczy w istotnych działaniach projektu, np. specjaliści
ds. projektu wskazani przez partnerów z obu krajów tworzą wspólny zespół mający określone
zasady współpracy – mianują oni kierownika zespołu, wskażą zasady wzajemnego
komunikowania się i spotkań itp. Zespół ten realizuje projekt przez cały okres jego realizacji
wspólnie.
- wspólne finansowanie projektu przez obie strony
Wspólne finansowanie uważane jest za spełnione przy założeniu, że udział partnera z drugiego
kraju wynosi co najmniej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
W ramach FM można składać projekty z partnerami z innych polsko-czeskich Euroregionów niż
ER ŚC-TS. Partner z innego Euroregionu niż ER ŚC-TS jednakże nie może w przypadku
projektu typu A wnioskować o dofinansowanie z EFRR w ER ŚC-TS. W tym przypadku nie
można spełnić kryterium wspólnego finansowania a taki wniosek projektowy nie może uzyskać
maksymalnej liczby punktów (więcej pkt. 3.6.5.1). Partner może jednak złożyć wniosek
projektowy do właściwego mu miejscowo Zarządzającego FM i w ten sposób uzyskać
dofinansowanie z EFRR.
Sposób spełnienia tych kryteriów partnerzy opisują we wniosku. W celu zweryfikowania
realizacji i stopnia współpracy partnerzy mogą zostać w razie potrzeby poproszeni
o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji – np. protokoły spotkań, przykłady korespondencji
e-mailowej itd.
Rzeczywiste zrealizowanie kryteriów opisanych we wniosku projektowym sprawdzane jest także
na końcu projektu. W przypadku, gdy nie zostanie zrealizowane któreś spośród kryteriów,
ewentualnie nie zostanie wypełniony warunek spełnienia, co najmniej dwóch kryteriów spośród
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czterech, do EKS należy podjęcie decyzji, czy doszło do naruszenia obowiązków wynikających
z Umowy i jej załączników. W sytuacji, gdy doszło do naruszenia tych obowiązków,
dofinansowanie nie zostanie wypłacone.
Partner Wiodący składa wraz z wnioskiem projektowym tzw. Umowę partnerską, którą pomiędzy
sobą zawierają partnerzy. Wzór tej umowy stanowi Załącznik nr 1.6 niniejszego Podręcznika.
Wzór Umowy zawiera minimalne uzgodnienia, które powinna zawierać typowa Umowa
partnerska. W związku z tym partnerzy mogą dobrowolnie rozszerzać warunki Umowy, pod
warunkiem wprowadzenia ich w trybie pisemnym (dodatkowy artykuł) a dopełnione uzgodnienia
nie będą zmieniać lub usuwać wcześniejszych uzgodnień.
Partner Wiodący jest stroną odpowiedzialną wobec właściwego Zarządzającego FM i ponosi
odpowiedzialność za całkowitą koordynację realizacji projektu. Oprócz wszystkich obowiązków
wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu oraz zatwierdzonego wniosku projektowego
zobowiązany do:
- poinformowania pozostałych partnerów o zatwierdzeniu projektu przez EKS i ewentualnych
zmianach z tego wynikających,
- zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu z właściwym Zarządzającym FM,
- składania w terminach z góry ustalonych Raportu z realizacji projektu sporządzonego
na podstawie Raportów z realizacji części projektu, otrzymanych od partnerów projektu,
- gromadzenia od poszczególnych partnerów projektu z obu stron granicy Poświadczeń
kwalifikowalności wydatków jako podstawy dla opracowania Wniosku o płatność za projekt,
który następnie jest przekazywany właściwemu Zarządzającemu FM,
- do bezzwłocznego przekazania środków poszczególnym partnerom projektu według
udziałów określonych we Wniosku o płatność za projekt po ich otrzymaniu z EFRR.
Partnerzy projektu zobowiązują się do pełnienia wszystkich obowiązków wynikających z Umowy
o dofinansowanie projektu oraz zatwierdzonego Wniosku projektowego. Poza tymi obowiązkami
muszą oni:
- w należytym terminie realizować część działań, za które są odpowiedzialni, zgodnie
z opisem projektu zatwierdzonego przez EKS,
- sporządzać i składać do kontroli właściwemu państwowo Zarządzającemu FM
Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach za część projektu wraz z towarzyszącymi
dokumentami księgowymi oraz Raport z realizacji części projektu,
- składać Partnerowi Wiodącemu projektu: Oświadczenie o dokonanych wydatkach za
narodową część projektu, Raport z realizacji części projektu.
Partnerzy odpowiadają za swój budżet do wysokości, w jakiej uczestniczą w projekcie.
Partnerzy realizują działania promocyjne zgodnie z wymogami określonymi w
o dofinansowanie projektu.

Umowie

Inne obowiązki Partnera Wiodącego oraz jego partnerów projektu określone są w Umowie
o dofinansowanie projektu oraz w Porozumieniu o współpracy, które partnerzy podpisują
i w którym wzajemnie określają wszelkie prawa i obowiązki wobec siebie.
Zasada Partnera Wiodącego nie jest na poziomie poszczególnych mikroprojektów – czyli
projektów składanych przez Odbiorców końcowych w ramach FM – wymagana w sposób
wiążący. Celem ogólnym w Euroregionie ŚC-TS jest jednak przede wszystkim wspieranie
projektów z Partnerem Wiodącym.
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3.2.7. Typy projektów
a)

projekt typu A – projekt wspólny z Partnerem Wiodącym (lead partner projekt – więcej
art. 3.2.6.)

b)

projekt typu B – projekt partnerski bez Partnera Wiodącego (projekt lustrzany, każdy
partner składa odrębny wniosek projektowy)
Wnioskodawcy z obu stron granicy złożą wspólnie lub z opóźnieniem w czasie (tzn. że
projekt partnera został złożony wcześniej o jedno posiedzenie EKS lub później o jedno
posiedzenie EKS) wnioski projektowe związane z realizacją jednego projektu z oddzielnym
źródłem finansowania. Wysokość dofinansowania z EFRR może wynosić maks. 85 %
całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Projekty
(a)
mają jeden wspólny cel;
(b)
mają jedną grupę docelową;
(c)
ich działania/zadania oraz wydatki są rozdzielone pomiędzy jednego lub więcej
partnerów, przy czym jeden partner musi mieć swoją siedzibę po drugiej stronie granicy;
(d)
ich przygotowanie realizacji po przeciwnych stronach wspólnej granicy zawsze
przebiega równolegle lub w uzgodniony sposób bezpośrednio nawiązuje;
(e)
są dofinansowane z FM POWT RCz-RP 2007-2013 po obu stronach granicy;
(f)
każdy z partnerów jest odpowiedzialny za rzetelne wdrażanie swoich
działań/zadań.
Żeby projekt był uważany za partnerski, muszą być w obu wnioskach wprowadzone co
najmiej poniższe informacje:
(a) taki sam tytuł projektu;
(b) wszystkie działania/zadania składające się na projekt partnerski są opisane
w obu wnioskach projektowych;
(c) podział zadań pomiędzy partnerami musi być widoczny;
(d) właściwa część budżetu dla każdego partnera musi zostać załączona do obu
wniosków projektowych (więcej pkt. 3.4.2.1 – szczegółowa specyfikacja podstawowych
linii budżetowych projektu).
Szczególna uwaga będzie poświęcana budżetom poszczególnych części
realizowanych partnerskich projektów w trakcie oceny i zatwierdzania projektu,
projektu Umowy o dofinansowanie projektu, realizacji projektu oraz jego kontroli.
Trzeba uważać na pokrywanie się budżetów. W obu Umowach o dofinansowanie
projektu oraz przy realizacji obu projektów musi być całkowicie przejrzyste, które
koszty powstały po której stronie granicy.

c)

projekt typu C – projekt realizowany samodzielnie (projekt realizowany bez udziału
finansowego partnera zagranicznego)
Wnioskodawca z jednej strony granicy realizuje projekt, druga strona występuje tylko jako
partner. Wysokość dofinansowania z EFRR może wynosić maks. 85 % całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu.

3.2.8. Określenie kwalifikowalnych partnerów
Kwalifikowanymi partnerami (wnioskodawcami) są osoby prawne, tzn.:
 publicznoprawne lub
 prowadzone przez publicznoprawne osoby prawne lub
 nie założone w celu osiągnięcia zysku (non-profit) mające siedzibę na obszarze
będącym w kompetencji właściwego Zarządzającego FM.
Ogólnie obowiązującą zasadą jest, iż FM jest przeznaczony dla podmiotów o charakterze non
-profit i/lub o charakterze publicznoprawnym. Z punktu widzenia formy prawnej lista
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kwalifikowalnych partnerów zawarta jest w Załączniku nr 1.17/2.12 (lista ta obowiązuje dla
wszystkich osi priorytetowych i dziedzin wsparcia).
Poniższe zasady określenia kwalifikowalności partnerów odnoszą się zarówno do Partnera
Wiodącego (w przypadku lead partner projekt – typ A) lub partnera (w przypadku projektu
partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ
C), jak i wszystkich partnerów, którzy uczestniczą w nim także finansowo.
Pod względem korzystania z FM decydująca jest siedziba partnerów. Partner Wiodący
(w przypadku lead partner projekt – typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego bez
Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C) składa wniosek
projektowy według właściwego obszaru działalności terytorialnej (więcej tabela Obszar
administracyjny powiatów dla poszczególnych Partnerów FM).
W ramach FM można składać wnioski projektowe z partnerami z innych polsko-czeskich
Euroregionów niż ER ŚC-TS w ramach obszaru wsparcia Programu.
Warunkowo kwalifikowalni są Wnioskodawcy spoza obszaru wsparcia, którzy prowadzą swoje
oddziały, filie lub jednostki organizacyjne w obszarze wsparcia. W szczególności dotyczy to
administracji publicznej (policja, straż pożarna), uczelni wyższych oraz działających na terenie
całego kraju organizacji pozarządowych.
Kwalifikowalny partner musi także spełniać następujące warunki:
- w okresie ostatnich 10 lat nie był ani obecnie nie jest w stanie upadłości lub zadłużenia, nie
ogłoszono jego upadłości, ani sąd nie odrzucił wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu
na niewystarczającą wartość składników majątku, nie jest w stosunku do niego prowadzona
prawomocnie ustanowiona egzekucja a jego majątek nie jest zarządzany przez sąd lub na
mocy ustawy, postanowienia sądowego lub administracyjnego przez osobę do tego
wskazaną,
- nie był prawomocnie skazany za wykroczenie lub podobny czyn o charakterze lub istocie
majątkowej,
- nie ma zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na
państwową politykę zatrudnienia4 oraz składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne
lub z podobnych tytułów oraz ma uregulowane wszelkie swoje zobowiązania wobec RCz,
ewentualnie RP i wobec wszystkich pozostałych państw członkowskich UE,
- nie ma zaległości podatkowych;
- nie był i nie jest zaangażowany w nielegalną działalność na niekorzyść lub zagrażającą
interesom finansowym RCz, ewentualnie RP, innego państwa członkowskiego UE
lub Wspólnot Europejskich,
- nie dopuścił się naruszenia obowiązków nałożonych na mocy umowy lub powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w związku z postępowaniem przetargowym lub
pokrewnym albo w związku z udzielaniem, przyznawaniem pomocy, dotacji, subwencji itp.,
- spełnia wszelkie warunki kładzione na partnerów zdefiniowane w Wytycznych dla
Wnioskodawcy.
Partner musi wraz z wnioskiem złożyć oświadczenie, że nie jest objęty żadną z powyżej
wymienionych kategorii (patrz rozdział 3.4.2 Obowiązkowe załączniki do wniosku
o dofinansowanie).

4

Dotyczy tylko partnerów z RCz.
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3.2.9. Miejsce realizacji FM
Środki projektu FM można wykorzystać wyłącznie na wspieranie mikroprojektów, które swoim
charakterem wchodzą w zakres osi priorytetowych i dziedzin wsparcia, które wymienione są
w Dokumencie Programowym oraz w Wytycznych dla Wnioskodawcy. Miejscem realizacji
mikroprojektów jest całe terytorium RP oraz RCz, jednak mikroprojekt musi mieć wyraźną
korzyść dla obszaru wsparcia.
3.2.10. Kwalifikowane działania w ramach FM


Odnowa i ochrona zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego, np. drobnych
zabytków, w tym budowli sakralnych (drogi krzyżowe, kapliczki, kalwarie, krzyże
pokutne), fortyfikacji, obiektów historycznych, technicznych i turystycznych oraz
znaczących elementów krajobrazu kulturowego,



Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, np. ścieżek i szlaków
rowerowych, ścieżek jeździeckich, ścieżek i szlaków turystycznych, tras narciarskich,
lokalnych (leśnych) dróg i mostków (kładek), w tym instalacja wyposażenia (mapy,
tablice informacyjne, miejsca do odpoczynku, zadaszenia, itd.),



Zapewnienie całorocznej turystycznej dostępności obszaru,



Rozwój oznakowania atrakcji i szlaków turystycznych,



Wspieranie i promocja tradycyjnych i nowych produktów turystycznych (np. kuchni
regionalnej, rzemiosł regionalnych),



Organizowanie wspólnych imprez kulturalnych (festiwali, spektakli, wystaw, warsztatów
artystycznych),



Wspieranie projektów społeczności lokalnych w dziedzinie społecznej, kulturalnej
i rekreacyjno-edukacyjnej,



Projekty ukierunkowane na integrację społeczności w obszarze przygranicznym;



Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. dla potrzeb rozwoju społeczno
-gospodarczego obszaru pogranicza,



Przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów (dokumentacje projektowe,
plany zagospodarowania przestrzennego),



Troska o przyrodę i krajobraz (odnowa ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowanie
różnorodności biologicznej, monitoring środowiska),



Współpraca w zakresie podnoszenia oświaty prośrodowiskowej (imprezy edukacyjne,
wymiana doświadczeń),



Tworzenie wspólnych systemów na rzecz zapobiegania powodziom oraz systemów
wczesnego ostrzegania,



Promowanie współpracy transgranicznej oraz obszaru (np. przygotowanie publikacji,
stron internetowych), również poza obszarem wsparcia,



Organizacja kursów ukierunkowanych na zdobywanie, podnoszenie umiejętności
zawodowych i kwalifikacji, znajomości języków, w tym wspieranie opracowania
wspólnych programów nauczania,



Transgraniczna współpraca szkół, organizacji młodzieżowych, wymiana młodzieży,
studentów, uczniów, pracowników naukowych i dydaktycznych, w tym drobne projekty
infrastrukturalne niezbędne do realizacji celów dziedziny wsparcia,



Wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-rekreacyjnych i wypoczynkowych (np. imprez
sportowych),
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Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje społeczności lokalnych,



Rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (kioski i boksy informacyjne,
tworzenie wspólnych baz danych),



Działania związane z wykorzystaniem i stosowaniem ICT pod kątem realizacji wyżej
wymienionych działań,



Inne działania spełniające idee Programu, Funduszu Mikroprojektów i współpracy
transgranicznej.

W przypadku mikroprojektu złożonego przez Zarządzającego FM zgodność mikroprojektu
z warunkami FM oraz zdolność wnioskodawcy do zapewnienia pełnego finansowania
mikroprojektu w okresie jego realizacji sprawdzą kontrolerzy lub IZ/KK. W przypadku
zatwierdzenia mikroprojektu złożonego przez Zarządzającego FM umowę dodatkowo
potwierdza IZ/KK. Kontrolę realizacji mikroprojektów Zarządzających FM przeprowadzają
kontrolerzy zgodnie z narodową właściwością w zakresie kontroli wynikających z analizy ryzyka
(ponad ramy analizy w zakresie uzgodnionym z IZ/KK).
Nie będą wspierane projekty powtarzające się, nie mające charakteru innowacyjnego.
Za „innowacyjność” (wartość dodaną) we współpracy terytorialnej uważa się realizację takich
samych wizji innymi (nowymi) celami, metodami i działaniami oraz zadaniami.
Za „innowacyjne” nie uważa się zmiany uczestników projektu czy też zmiany miejsca jego
realizacji (tego jednak nie można w całości jednoznacznie odnieść do projektów szkół, w tych
przypadkach trzeba profesjonalnie i elastycznie oceniać, czy są powtarzające się działania
skierowane do różnych kategorii wiekowych uczniów w taki sposób, by nie mogło dojść do ich
powtarzającego się udziału w takich samych, powtarzających się działaniach projektu).
Zmiany innowacyjne w przypadku powtarzających się mikroprojektów będą wymagane
w przypadku projektów po raz kolejny dofinansowanych w ramach programu Cel 3, tj. jedynie
w ramach programu FM POWT RCz-RP 2007-2013.
3.2.11. Specyficzne priorytety FM Euroregionu Śląsk Cieszyński
Projekty rozwiązujące problem wyrównanej pod względem terytorialnym dystrybucji
środków
finansowych
FM
do
Odbiorców
końcowych
(Wnioskodawców)
– zwłaszcza z obszarów położonych z dala od dużych skupisk ludności:
 rozwój gospodarczy wraz z jego integralną częścią, tj. rozwojem turystyki i ruchu
turystycznego,
 wspólne transgraniczne studia planistyczne i rozwojowe wraz z adekwatnymi
przedsięwzięciami w obszarze środowiska naturalnego,
 demokracja lokalna i zasoby ludzkie w zakresie wspólnych projektów rozwiązujących
skutki przekształcania regionu wraz z zapoznaniem się ze wspólnym rozwojem
w przeszłości z akcentem na integrację europejską,
 wspólne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.

3.2.12. Przygotowanie projektu
Przez rozpoczęcie przygotowania projektu rozumie się rozpoczęcie opracowywania Wniosku
o dofinansowanie oraz obowiązkowych załączników. Data rozpoczęcia przygotowania projektu
nie jest w żaden sposób ograniczona.
Jeżeli partnerzy rozpoczęli projekt (jego przygotowywanie) przed dniem 1 stycznia 2007 r.,
wydatki powstałe przed tą datą będą niekwalifikowalne do finansowania (patrz rozdział 3.3.1
Zasady dotyczące oceny wydatków kwalifikowalnych).
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3.2.13. Realizacja projektu
Projekt musi być realizowany zgodnie z opisem wymienionym w Umowie o dofinansowanie
projektu. Partner Wiodący projektu (w przypadku lead partner projekt – typ A) ponosi całkowitą
odpowiedzialność za realizację projektu, przy czym relacje z pozostałymi partnerami projektu
określa w Porozumieniu o współpracy zawieranym w ramach projektu. W przypadku projektu
partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B oraz projektu realizowanego samodzielnie – typ
C całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu ponosi każdy partner samodzielnie.
Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie zasad zlecenia zamówień
publicznych łącznie z zasadami obowiązującymi dla zamówień, których zlecenie nie jest
określone w ramach przepisów krajowych (dotyczy partnerów czeskich) – więcej patrz pkt.
3.6.11 Wytycznych: Wybór dostawców, zamówienia publiczne - Postępowanie na czeskiej
stronie Programu).
Przez rozpoczęcie rzeczywistej realizacji projektu rozumie się datę rozpoczęcia działań
ukierunkowanych na realizację przedmiotu oraz celów projektu (np. rozpoczęcie prac
budowlanych itp.). Wydatki związane z realizacją projektu są kwalifikowane od dnia
zarejestrowania projektu u właściwego Zarządzającego FM (patrz rozdział 3.6.4).
Przez zakończenie rzeczywistej realizacji projektu rozumie się datę, kiedy partnerzy planują
zakończenie wszelkich działań związanych z samą realizacją projektu, np. oddanie obiektu
budowlanego, zakończenie imprezy kulturalnej, opracowanie studium itp.
Data zakończenia rzeczywistej realizacji projektu będzie określona w Umowie. Data ta jest dla
Partnera Wiodącego (w przypadku lead partner projekt – typ A) lub partnera (w przypadku
projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B oraz projektu realizowanego
samodzielnie – typ C) wiążąca. Partner Wiodący lub partner powinien więc określając
harmonogram czasowy uwzględnić wystarczającą rezerwę czasu (np. na wypadek opóźnienia
prac budowlanych). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu realizacji
w drodze zmiany Umowy, jednak zakończenie projektu musi nastąpić do 31 marca 2015 r.
oraz złożenie Wniosku o płatność musi nastąpić najpóźniej do 30 kwietnia 2015 roku (w tym
przypadku nie można już bardziej przesunąć realizacji projektu, zaleca się więc zaplanowanie
zakończenia projektów wcześniej aniżeli dzień 31 marca 2015 r.)
3.2.14 Czas trwania projektów
Zalecany okres realizacji projektu (czyli okres od rozpoczęcia rzeczywistej realizacji projektu do
jego zakończenia) powinien być uzasadniony z punktu widzenia zakresu i charakteru projektu.
Okres realizacji projektu (np. w przypadku nieuzasadnionego czasu trwania projektu) może
stanowić przedmiot konsultacji w ramach przygotowania projektu i być brany pod uwagę przy
rozpatrywaniu projektu na posiedzeniu EKS.
Czas trwania projektu nie jest ogólnie ograniczana (zaleca się maks. 12 miesięcy), jedynie
czerpanie środków trzeba zakończyć w ramach ustanowionych terminów planowanego okresu
programu. Konkretny termin zakończenia zatwierdzonego projektu będzie zawarty
w Umowie o dofinansowanie projektu.

3.3. Zasady realizacji projektu
3.3.1. Zasady dotyczące oceny wydatków kwalifikowalnych
Poniższa interpretacja dotycząca wydatków kwalifikowalnych dotyczy wszystkich partnerów
korzystających z dofinansowania Programu.
Wydatki kwalifikowalne ramowo określone zostały w:
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- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającym
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006
roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Wymienione przepisy prawa należy stosować przy uwzględnieniu późniejszych zmian;
poszczególnych nowelizacji tutaj się nie wymienia. Określając kwalifikowalność wydatków
koniecznie należy również przestrzegać innych przepisów prawa wspólnotowego i krajowego
(odpowiednio polskiego dla partnerów z RP i czeskiego dla partnerów z RCz) z tego zakresu
w obowiązującym brzmieniu.
W celu wyjaśnienia zapisów dotyczących wydatków kwalifikowalnych, które znajdują się w wyżej
wymienionych rozporządzeniach, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz wydało dla czeskich
partnerów dokument pn. „Podręcznik metodologiczny wydatków kwalifikowalnych dla
programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na okres
programowania 2007-2013” („Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy
spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové okres 2007
-2013“), zwany dalej „Podręcznikiem metodologicznym WK”. Jego aktualna wersja znajduje się
na stronach http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/pravidla-zpusobilosti-vydaju-pro-obdobi-2007
-2013. Podręcznik metodologiczny WK stanowi dokument wspomagający i interpretacyjny, który
ma charakter rekomendacyjny i którego celem jest ułatwienie zorientowania się
w zagadnieniach dotyczących wydatków kwalifikowalnych. Elementem Podręcznika
metodologicznego WK jest rozdział 2 – Zasady dotyczące wydatków kwalifikowalnych, który jest
obowiązujący zarówno dla partnerów, jak też dla udzielającego dofinansowanie.
Zasady kwalifikowalności wydatków obowiązujące polskich partnerów zostały zawarte
w Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów
współpracy transgranicznej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 (zwanych dalej
Wytycznymi kwalifikowalności), opracowanych zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami
Odniesienia 2007-2013. Wytyczne dostępne są na stronie www.mrr.gov.pl.
Instytucja Zarządzająca Programu, której funkcję pełni Departament Europejskiej Współpracy
Terytorialnej MMR RCz, przy uwzględnieniu specyfiki programu operacyjnego postanowiła
o modyfikacji zasad dotyczących wydatków kwalifikowalnych, ewentualnie o ich zaostrzeniu
w niektórych przypadkach – patrz rozdział 3.3.2 - Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków
na poziomie Instytucji Zarządzającej, zwane dalej „Zasadami IZ“. Zasady te są dla partnera
wiążące.
W pozostałych kwestiach nieobjętych Zasadami IZ, czeskich partnerów obowiązują zasady
opisane w części 2 Podręcznika metodologicznego WK przy jednoczesnym uwzględnieniu jego
innych rozdziałów interpretacyjnych, natomiast polskich partnerów obowiązują zasady zawarte
w Wytycznych kwalifikowalności.
Zarządzający FM zalecają wszystkim partnerom zapoznanie się z poniżej wymienionymi
Zasadami IZ przed złożeniem wniosku projektowego. Czeskim partnerom zaleca się dodatkowo
zapoznanie się z Podręcznikiem Metodologicznym WK, a polskim partnerom z Wytycznymi
kwalifikowalności.
Zasady IZ obowiązują w zakresie wszystkich osi priorytetowych Programu, o ile poniżej nie
stanowi się inaczej. Kwalifikowalność wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu
będzie oceniania indywidualnie pod kątem tego, czy wydatek kwalifikowalny poniesiony został
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dla osiągnięcia celu projektu, który jest zgodny z celami Programu, Funduszu Mikroprojektów
i jego specyficznymi priorytetami. W trakcie oceny i kontroli projektu sprawdzane jest, czy
planowane wydatki projektu ujęte w budżecie we wniosku o dofinansowanie są kwalifikowalne
pod względem finansowania z FS i czy są między innymi współmierne oraz określone zgodnie
z zasadami gospodarności, celowości i efektywności.
Kwalifikowalność zrealizowanych wydatków jest kontrolowana przez właściwego
Zarządzającego FM po zakończeniu realizacji projektu na podstawie składanych Wniosków
o płatność oraz związanych z tym dokumentów i innej dokumentacji. W związku z tym może
dojść do przewartościowania kwalifikowalności poszczególnych wydatków w stosunku do
złożonego wniosku o dofinansowanie. Prawo do pokrycia wydatków wymienionych we wniosku
i zatwierdzonych przez EKS nie powstaje automatycznie. Decydująca jest ocena właściwego
Zarządzającego FM po zakończeniu realizacji projektu i w trakcie poświadczania zgodności
z prawem i prawidłowości zrealizowanych wydatków.
Wydatki, które nie są zgodne z zasadami oraz wytycznymi obowiązującymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków projektu określonymi w niniejszym rozdziale lub powstały w trakcie
realizacji projektu, które mają charakter wydatków kwalifikowalnych, jednak wykraczają poza
ramy wydatków budżetowych projektu wymienionych w Umowie o dofinansowanie projektu
(koszty dodatkowe), partner musi pokryć z własnych źródeł. W przypadku wystąpienia
wydatków, których nie można było obiektywnie oszacować w trakcie przygotowywania wniosku
projektowego, o zwiększeniu środków projektu może postanowić EKS na podstawie wniosku
złożonego przez Partnera Wiodącego (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnera
(w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu
realizowanego samodzielnie – typ C).
3.3.2 Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków na poziomie Instytucji Zarządzającej
Poniżej wymienione Zasady IZ stanowią doprecyzowane zasady, które uwzględniają specyfikę
Programu stanowiąc bardziej szczegółową interpretację, ewentualnie zaostrzając ograniczenia
wymienione w części 2 Podręcznika metodologicznego WK przy jednoczesnym uwzględnieniu
jego innych rozdziałów oraz Wytycznych kwalifikowalności.
Kwalifikowalność wydatków w czasie
Z punktu widzenia kwalifikowalności w czasie rozróżnia się dwa typy wydatków:
- wydatki poniesione przed zarejestrowaniem projektu w systemie informatycznym (data
powstania obowiązku podatkowego5 w przypadku tych wydatków jest wcześniejsza od daty
zarejestrowania wniosku projektowego w systemie informatycznym). Wydatki te mogą powstać
najwcześniej z dniem 1 stycznia 2007 r. Ich wysokość może wynosić najwyżej 5 % całkowitych
wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki te muszą mieć charakter wydatków
przygotowawczych6. Kwalifikowalność wydatków na przygotowanie określona w niniejszym
punkcie dotyczy tylko projektów o wysokości dofinansowania przekraczającej 10 000 EUR.7
- wydatki poniesione po zarejestrowaniu projektu w systemie informatycznym – wydatki te
mogą powstać dopiero od dnia zarejestrowania wniosku projektowego w systemie
informatycznym, przy czym rejestracja w systemie informatycznym następuje po kontroli
kryteriów formalnych i kwalifikowalności projektu. Data ta zostanie Partnerowi Wiodącemu
(w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnera (w przypadku projektu partnerskiego
bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C) przekazana
5

W RP jest to data wystawienia faktury.
Chodzi o wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, w tym obowiązkowych załączników
wniosku i innych dokumentów niezbędnych do pomyślnej realizacji projektu, np. dokumentacja w zakresie
postępowania budowlanego, studia będące podstawą wniosku o dofinansowanie, dokumentacja EIA, koszty podróży
do partnera w czasie przygotowań i konsultowania projektu, koszty związane z postępowaniem przetargowym na
wybór dostawcy zrealizowanym przed zarejestrowaniem projektu. itp. W ramach tych maks. 5% wydatków na
przygotowanie nie można ująć żadnych wydatków poniesionych na wyposażenie, składniki majątku lub zapasy.
7
Chodzi o kwotę zatwierdzoną przez Euroregionalny Komitet Sterujący.
6
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na piśmie przez właściwego Zarządzającego FM. Wydatki o charakterze wydatków na
przygotowanie (np. wydatki związane z postępowaniem przetargowym na dostawcę, które
będzie realizowane dopiero w okresie po zarejestrowaniu projektu) mogą powstać również
w okresie późniejszym, tzn. po dacie zarejestrowania projektu. Wydatki te nie są traktowane
jako wydatki na przygotowanie (tzn. nie są wliczane do limitu 5% wydatków wymienionego
w punkcie wcześniejszym), ale trzeba je pod kątem merytorycznym ująć w pozostałych
pozycjach budżetu.
Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków dla każdego projektu określa termin
zakończenia realizacji oraz termin złożenia Wniosku o płatność. By dany wydatek uznany
został za kwalifikowany, koszt wraz ze świadczeniem musi być poniesiony8 najpóźniej w dniu
zakończenia realizacji i musi być przed złożeniem Wniosku o płatność zapłacony, co należy
udokumentować9. Termin zakończenia realizacji projektu nie może być w przypadku żadnego
projektu późniejszy niż dzień 30 czerwca 2015 roku a termin złożenia Wniosku o płatność nie
może być w przypadku żadnego projektu późniejszy niż dzień 31 lipca 2015 roku.
W ramach FM nie ma możliwości refundacji zakończonych już projektów (tzn. nie można
złożyć projektu na zakończone już działania).
3.3.3. Interpretacja IZ w zakresie wydatków kwalifikowalnych
Podstawę określenia wydatków kwalifikowalnych stanowi Podręcznik metodologiczny WK dla
czeskich partnerów oraz Wytyczne kwalifikowalności dla polskich partnerów. Do podstawowych
zasad dotyczących sprawdzania kwalifikowalności wydatków należą:
- wydatki muszą być zgodne ze wspólnotowymi i czeskimi (dla czeskich partnerów) oraz
polskimi (dla polskich partnerów) przepisami prawa oraz z dokumentami programowymi
i FM,
- wydatki muszą być współmierne (muszą odpowiadać cenom zwyczajowym w miejscu
i czasie), niezbędne i poniesione zgodnie z zasadą gospodarności, celowości i efektywności,
- wydatki muszą być identyfikowalne i możliwe do udowodnienia oraz udokumentowane
dokumentami księgowymi,
- wydatki muszą być zapłacone a zapłata udokumentowana przed refinansowaniem
z Funduszy UE (za wyjątkiem amortyzacji, kosztów ogólnych i wkładu niepieniężnego).
IZ określa poniższą listę podstawowych wydatków niekwalifikowalnych zdefiniowanych
w Podręczniku Metodologicznym WK.
Wydatkami niekwalifikowalnymi są w szczególności:


wydatki niezwiązane bezpośrednio z projektem,



wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości i efektywności,



wydatki nieodpowiadające
w podrozdziale powyżej,



wydatki o całkowitym lub przeważającym oddziaływaniu poza regionem docelowym10,



ta część ceny nabycia gruntu, która przekracza 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu, o ile Instytucja Zarządzająca nie zezwoliła w konkretnych
przypadkach na zastosowanie wyższej stawki procentowej dla projektów dotyczących
ochrony środowiska naturalnego,

zasadom

8

kwalifikowalności

w

czasie

wymienionym

Tzn. data wystawienia faktury lub data powstania obowiązku podatkowego, wliczając w to datę odebrania usługi,
doręczenia lub wykonania usługi.
9
Podobnie postępuje się przy ocenie wydatku, który powstał przed zarejestrowaniem projektu.
10
Za region docelowy w przypadku programów współpracy transgranicznej Celu 3 uważa się obszar wsparcia
Programu (patrz Rozdział 2.2. Wytycznych).
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ta część ceny nabycia (gruntów, budowli, używanych urządzeń), która przewyższa cenę
określoną przez rzeczoznawcę,



wydatki na zakup gruntu, budowli, składników majątku, używanych urządzeń, na które
było udzielone dofinansowanie ze środków publicznych (państwowych albo ze źródeł
europejskich) w okresie ostatnich pięciu lat w RCZ przed zarejestrowaniem projektu i
siedmiu lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez odbiorcę końcowego w
RP,



koszty ogólne (pośrednie), dotyczące ogólnego funkcjonowania organizacji bez
powiązania przyczynowego z projektem,



wydatki odpowiadające swoim zakresem kategorii kosztów nadzwyczajnych (chodzi
np. o korekty kosztów poprzednich okresów obrotowych, rozliczenie roszczeń
pracowników do wypłacenia odprawy w wyniku reorganizacji, odszkodowania
za wypadki przy pracy, wydatki ponoszone na podstawie umowy przez dzierżawcę na
doprowadzenie dzierżawionej rzeczy do stanu poprzedniego po zakończeniu okresu
dzierżawy, itp.),



koszty wynagrodzeń pracowników, którzy nie uczestniczą w realizacji projektu,



w przypadku pracowników uczestniczących w realizacji projektu, ta część kosztów
osobowych, która nie odpowiada nakładowi pracy pracownika w zakresie danego
projektu,



pozostałe wydatki związane z pracownikiem, których obowiązek ponoszenia nie ciąży na
pracodawcach na podstawie odrębnych przepisów (np. dopłaty do dodatkowego
ubezpieczenia emerytalnego, nagrody jubileuszowe itp.)11,



wydatki na spory prawne,



opłaty administracyjne i lokalne nie związane bezpośrednio z przygotowaniem
i realizacją projektu,



sankcje, kary i odsetki, ewentualnie inne wydatki o charakterze sankcji, wynikające
z umów lub z innych tytułów,



odsetki od kredytów i pożyczek,



podatek od towarów i usług lub jego część, jeżeli istnieje na mocy ustawy prawo do jego
odliczenia,



podatki bezpośrednie12, podatek od nieruchomości, podatek z przeniesienia13 praw do
nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, podatek od środków transportu,



cło,

Dalej IZ rozszerzyła listę wydatków niekwalifikowalnych o:


leasing finansowy14,



opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, jeżeli nie jest on otwarty tylko dla
celów realizacji projektu,



wkład niepieniężny w formie użyczenia gruntu, budowli, urządzeń lub surowców,
wykonanie nieodpłatnej pracy ochotniczej lub działalności badawczej/specjalistycznej
bez prawa do wynagrodzenia, które stanowią powyżej 10% całkowitych wydatków

11

W przypadku organizacji, które są na mocy ustawy zobowiązane do odpisów na Fundusz Potrzeb Kulturalnych
i Socjalnych (w RCz) oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w RP), wydatek ten jest kwalifikowalny.
12
Wyjątek stanowi podatek dochodowy z tytułu stosunków pracy, które są częścią ujmowanych kosztów
wynagrodzenia pracowników, którzy biorą udział w projekcie.
13
Podatek występujący w prawie czeskim
14
Tylko w RCz. W RP leasing stanowi wydatek kwalifikowalny.
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kwalifikowalnych danego partnera po odliczeniu przychodów, przy czym w tym zawarta
nieodpłatna praca ochotnicza lub działalność badawcza/specjalistyczna nie może
przekroczyć 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych danego partnera po odliczeniu
przychodów. Wycenę nieodpłatnej pracy wolontariuszy/ badawczej/specjalistycznej
określa się według systemu informatycznego w zakresie średniej płacy15, przy czym
maks. cena nie przekroczy 150 CZK/godz. W RP – wobec braku aktualnych oficjalnych
danych statystycznych – nieodpłatna praca wolontariusza powinna odpowiadać
świadczeniu pracy o tym samym charakterze i w możliwie jak najbardziej zbliżonym
terminie przez podmioty tego samego sektora, działające na wolnym rynku na zasadach
konkurencji.
Wycena
pozostałego
wkładu
niepieniężnego,
poza
pracą
ochotniczą/badawczą/specjalistyczną, nastąpi według wyceny biegłego zgodnie z
Podręcznikiem metodologicznym KW „Dokumentowanie świadczeń rzeczowych”
(rozdział 4.2.5.). W RP wartość wkładu niepieniężnego poświadczana jest przez
niezależnego rzeczoznawcę majątkowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami lub upoważniony właściwy organ administracyjny.
Beneficjent zobowiązany jest przedstawić dowody zrealizowania wkładu niepieniężnego i
jego wysokości,


wynagrodzenia członków organów statutowych wynikające z tytułu pełnionych przez nich
funkcji, tzn. z tytułu wykonywania czynności organu statutowego,



ryczałtowe koszty ogólne (pośrednie)16,



odpisy należności,



wydatki na audyt projektu, o ile w Umowie nie ma bezpośrednio określonego obowiązku
przeprowadzenia takiego audytu,



wydatki na reprezentację poza wydatkami na posiłki, poczęstunek poniesionymi przez
partnera, o ile są ponoszone zgodnie z celami projektu (np. posiłki w trakcie szkoleń
i seminariów, itp.)17,



zakup i amortyzacja samochodów osobowych,



darowizny przekraczające wartość 500 CZK/szt. w RCz oraz 200 PLN/szt. w RP,



darowizny do 500 CZK/szt. w RCz oraz do 200 PLN/szt. w RP, jeżeli nie mają żadnego
znaczenia z punktu widzenia realizacji celów projektu oraz gdy nie są oznaczone
zgodnie z zasadami promocji UE,



nagrody w konkursach przekraczające wartość 500 CZK w RCz oraz 200 zł w RP,



nagrody w konkursach do 500 CZK w RCz oraz do 200 zł w RP, jeżeli nie mają związku
z danym projektem oraz gdy nie są oznaczone zgodnie z zasadami promocji UE,



dostawy, które nie tworzą z punktu widzenia realizacji celów projektu żadnej wartości
dodanej - chodzi o sytuację, kiedy dostawca tylko pośredniczy w zakupie towarów lub
usług, które partner mógł nabyć na takich samych warunkach, ale po cenie niższej
bezpośrednio u producenta lub usługodawcy,

15

Statystyka regionalna kosztów pracy patrz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. System informatyczny podzielony
jest wg poszczególnych krajów, przy czym wybór danego kraju zależy od miejsca wykonywania pracy przez danego
wolontariusza. Jeżeli wolontariusz pracuje na terenie kilku krajów, wybierany jest ten kraj, w którym praca
wolontariusza jest przeważnie wykonywana. Podstawę wyceny pracy wolontariusza/pracy badawczej/ eksperckiej
bez prawa do wynagrodzenia stanowi każdorazowo wartość mediany dla wynagrodzenia za godzinę dla danej
podgrupy zawodowej, która najlepiej odpowiada uzgodnionemu rodzajowi pracy
16
Oprócz wydatków na czynsz, zakup wody, paliwo, energię elektryczną, internet, usługi sprzątania i konserwacji,
opłaty za telefon, opłaty pocztowe, materiały biurowe, które można obliczyć na podstawie odpowiedniej metodologii
przy zastosowaniu rozdzielnika, który można uzasadnić i przyporządkować projektowi.
17
Niekwalifikowane są jednakże wydatki na napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
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działania realizowane poza obszarem wsparcia, jeżeli nie są one dokładnie
sprecyzowane we wniosku o dofinansowanie oraz gdy nie zostały one zatwierdzone
przez EKS,



wynagrodzenia (płace) wykraczające poza ramy wynagrodzeń/płac u partnera
w przypadku, gdy jest stosowany udział z wypłacanych wynagrodzeń18,



wynagrodzenia (płace) wykraczające poza ramy wynagrodzeń/płac zwyczajowych
w regionie19 dla poszczególnych zawodów w przypadku, gdy prace są wykonywane na
podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,



wydatki na publikacje, o ile zawierają one nieodpłatne ogłoszenia20,



wydatki na zakup składników majątku i wyposażenia, odpisy amortyzacyjne składników
majątku, itp., jeżeli nie są wykorzystane w całości na cele projektu. W tym przypadku
można wnioskować o dofinansowanie tylko w zakresie adekwatnej części ceny
nabycia/odpisów amortyzacyjnych odpowiadającej wysokości jej/ich wykorzystania do
celów projektu,



wydatki na wszelkie przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, które są wykonywane lub
organizowane przez podmioty obce, za wyjątkiem dostaw od podmiotów
niegospodarczych21, mających swoją siedzibę w obszarze wsparcia pod warunkiem, że
osoba fizyczna lub prawna bezpośrednio wykonująca tego rodzaju działalność kulturalną
lub artystyczną ma również siedzibę w obszarze wsparcia Programu, a przez nich
wykonywane przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne nie są ich głównym źródłem
przychodu22,23,



wydatki opłacone gotówką przekraczające wartość 500 EUR/1 800 zł/13 tys. CzK24.

Za wydatek niekwalifikowalny uważa się również:
- koszty uczestnictwa partnerów innych niż z Republiki Czeskiej, Polskiej i Słowackiej (koszty
transportu, zakwaterowania, itp.) za wyjątkiem kosztów przygotowania i organizacji działania,
które będą kwalifikowalne w całości bez względu na uczestników z tych państw, oraz gdy ich
18

Obowiązuje w przypadku wszystkich stosunków pracy. Wysokość wynagrodzenia (płacy) jest ustalana jako średnia
godzinowa stawka dla danego stanowiska w instytucji partnera. W przypadku nowo powstałych stanowisk pracy
podstawę stanowi średnia godzinowa stawka na podobnym stanowisku w instytucji partnera. Okres odniesienia, z
którego wyliczana jest średnia taryfa, to rok kalendarzowy poprzedzający dzień złożenia Wniosku o płatność. Średnia
godzinowa stawka może zwiększać się maksymalnie o tyle, o ile zwiększa się w danej instytucji.
19
Regionalna statystyka kosztów pracy patrz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. System informacyjny podzielony
jest według poszczególnych krajów, przy czym wybór danego kraju zależny jest od miejsca wykonywania pracy.
Jeżeli pracownik pracuje na terenie kilku krajów, wybierany jest ten kraj, w którym jego praca jest przeważnie
wykonywana. Wysokość wynagrodzenia (płacy) nie może przekroczyć wartości mediany dla wynagrodzenia za
godzinę dla danej podgrupy zawodowej, która najlepiej odpowiada uzgodnionemu rodzajowi pracy.
20
Tj. jeżeli przedmiot ogłoszenia stanowi konkretna działalność gospodarcza (oferowanie konkretnych produktów i
usług na rynku), którą można przyporządkować konkretnemu podmiotowi (bez względu na jego status prawny lub
sposób finansowania).
21
Chodzi o osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz osoby prawne, które prowadzą księgi
rachunkowe zgodnie z rozporządzeniem 504/2002 wprowadzającym niektóre zapisy ustawy nr 563/1991 Dz.U. o
rachunkowości z późniejszymi zmianami, dla jednostek księgowych, w których głównym przedmiotem działalności nie
jest działalność gospodarcza, jeżeli prowadzą one pełną księgowość.
22
W razie potrzeby dostawca jest zobowiązany do udokumentowania tego faktu w odpowiedni sposób (w przypadku
wydatków na występ zespołu muzycznego uczniów, działającego przy szkole muzycznej 1. stopnia nie ma potrzeby
udokumentowania; w przypadku honorarium za odczyt autorski należy udokumentować np. w drodze oświadczenia,
w którym należy podać działalność stanowiącą główne źródło dochodów).
23
W RP niekwalifikowalne są wydatki związane z zabezpieczeniem strony artystycznej przedsięwzięć kulturalnych i
artystycznych, za wyjątkiem amatorskiej działalności artystycznej, współpracy lokalnych podmiotów
niegospodarczych w zakresie kultury i sztuki. Nie kwalifikują się honoraria artystów, których działalność artystyczna
stanowi główne źródło ich dochodów (tzn. w przypadku artystów komercyjnych. Nie dotyczy to np. chórów
dziecięcych czy zespołów folklorystycznych, które nie pobierają honorariów. Wydatki związane z ich udziałem mogą
zostać rozliczone w projekcie.).
24
W RP wydatek zapłacony gotówką jest wydatkiem kwalifikowalnym bez względu na jego wysokość, pod warunkiem
umieszczenia właściwej adnotacji na fakturze, tj. „zapłacono gotówką”.
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uczestnictwo jest konieczne dla osiągnięcia celów mikroprojektu oraz odpowiednio
uzasadnione i opisana we wniosku projektowym,
- wydatek, którego partner nie jest w stanie udokumentować właściwemu Zarządzającemu FM
czy to pod kątem konieczności jego poniesienia w ramach projektu, czy pod kątem
uzasadnienia jego wysokości,
- wydatki, które nie były u partnera rejestrowane w analityce ksiąg rachunkowych dla projektu
a w dokumentach nie było jednoznacznie określone, jakiego projektu dotyczą 25,
- wydatki na działania projektu, które nie spełniły warunków promocji określonych w Umowie,
- wydatki poniesione przy realizacji projektu, gdy partner nie był w stanie obalić podejrzenia
o konflikt interesów,
- wydatki, które były poniesione w innym okresie niż jest określone we Wniosku o płatność,
mimo że spełniały warunki kwalifikowalności.
3.3.4. Wkład niepieniężny, podatek VAT i konflikt interesów
Poniżej podane są szczegółowe informacje dotyczące niektórych aspektów związanych
z wydatkami kwalifikowalnymi. Chodzi w szczególności o aspekt dokumentowania wkładów
niepieniężnych, podatek VAT i jego dokumentowanie oraz konflikt interesów.
Wkład niepieniężny
Jeżeli partner wykorzystał w celu współfinansowania z funduszy wkład w formie wkładu
niepieniężnego o charakterze użyczenia gruntu, budowli, urządzeń, materiałów należy, w celu
kontroli wydatków kwalifikowalnych udokumentować zarówno prawo własności, jak i wartość
tego wkładu niepieniężnego zgodnie z zasadami dokumentacji tych wydatków (dla partnerów
z RCZ patrz rozdział 4.2.5 „Dokumentacja wkładów niepieniężnych“ zawarty w aktualnej wersji
Podręcznika Metodologicznego KW; dla partnerów z RP patrz Wytyczne kwalifikowalności)
Wycena wkładu niepieniężnego, poza pracą wolontariuszy, powinna być udokumentowana
w drodze opinii biegłego na podstawie ustawy nr 151/1997 Dz. U. w sprawie wyceny składników
majątku i zmiany innych ustaw. W RP wartość wkładu niepieniężnego poświadczana jest przez
niezależnego rzeczoznawcę majątkowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami lub upoważniony właściwy organ administracyjny. Beneficjant
zobowiązany jest przedstawić dowody zrealizowania wkładu niepieniężnego i jego wysokości.
W przypadku dokumentowania nieodpłatnej pracy ochotniczej należy postępować w podobny
sposób jak przy dokumentacji kosztów osobowych (dla partnerów z RCz patrz rozdział 4.2.3
„Koszty osobowe i ich dokumentacja“ zawarty w aktualnej wersji Podręcznika Metodologicznego
KW; dla partnerów z RP patrz Wytyczne kwalifikowalności). Pracę na zasadzie wolontariatu
mogą wykonywać jedynie pracownicy, którzy nie są zatrudnieni u partnera. W przypadku, gdy
jakikolwiek pracownik zatrudniony u partnera, wykonuje także dodatkową pracę, koszty z tym
związane nie są kwalifikowalne.
Podatek VAT
Podatek od towarów i usług może stanowić wydatek kwalifikowalny tylko przy założeniu,
że wydatkiem kwalifikowalnym jest również świadczenie, do którego się on odnosi. Jeżeli dane
świadczenie stanowi wydatek kwalifikowalny tylko w części, wydatkiem kwalifikowalnym jest
również tylko adekwatna część podatku VAT odnosząca się do tego świadczenia – więcej
informacji patrz rozdział 3.2.6.2 „Podatek VAT“ zawarty w aktualnej wersji Podręcznika
Metodologicznego KW (dla partnerów z RCz) lub rozdział 3.14 Wytycznych kwalifikowalności
(dla partnerów z RP).
W przypadku, gdy partner jest płatnikiem podatku VAT a podatek VAT w przypadku wydatku
kwalifikowalnego podlega zmniejszeniu prawa do odliczenia o współczynnik według § 76 ustawy
25

Obowiązek prowadzenia analitycznych ksiąg rachunkowych projektu powstaje z dniem zarejestrowania projektu.
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nr 235/2004 Dz.U., o podatku od towarów i usług (tzw. świadczenia zmniejszone) dla czeskich
partnerów lub zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, z późn. zm.) w przypadku polskich partnerów, wydatkiem
kwalifikowalnym jest tylko adekwatna część podatku VAT, do której partner nie może w swojej
deklaracji podatkowej zastosować odliczenia – tj. tylko ta część podatku VAT, która jest
określona na podstawie tzw. współczynnika odliczenia. Pozostała część podatku VAT, której nie
można obliczyć na podstawie współczynnika odliczenia jest w trakcie rozpatrywania przez
właściwego Zarządzającego FM Wniosku o płatność traktowana w pełnej wysokości jako
wydatek niekwalifikowalny. Właściwy Zarządzający FM w takim przypadku uznaje tylko
podstawę opodatkowania (tj. bez podatku VAT) a podatek VAT uznaje jako wydatek
kwalifikowalny w okresie, kiedy dla obliczenia prawa do jego odliczenia znany jest już faktyczny
współczynnik korekty za cały rok, uznana jest (nawet wstecz) cześć podatku VAT zmniejszona
o ten współczynnik.
Jeżeli dla pewnej części podatku VAT partner będzie znał współczynnik odliczenia później,
aniżeli termin określony dla złożenia Wniosku o płatność, nie można tej części podatku VAT
uznać za wydatek kwalifikowalny.
Nie jest dopuszczalne zmniejszanie prawa do odliczenia przy pomocy współczynnika
zaliczkowego.
Konflikt interesów
Partner zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań profilaktycznych,
by zapobiec powstaniu konfliktów interesów (w szczególności w zakresie zlecania zamówień
publicznych) i naruszeniu tych zasad oraz powinien bezzwłocznie poinformować udzielającego
dofinansowanie o każdej sytuacji, stanowiącej konflikt interesów, lub takiej, która może
prawdopodobnie do konfliktu interesów doprowadzić.
Konflikt interesów ma miejsce wówczas, gdy zagrożone zostanie niezależne i obiektywne
wykonywanie funkcji przez jakąkolwiek osobę związaną Umową, czy to z powodów rodzinnych,
życia uczuciowego, przynależności politycznej lub państwowej, interesów ekonomicznych
lub jakichkolwiek innych interesów dzielonych z inną osobą.
3.3.5. Projekty generujące dochód
Zgodnie z artykułem 55 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego nr 1083/2006 projekt generujący
dochód oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie
z której podlega opłatom
ponoszonym
bezpośrednio przez korzystających
lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub
dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług.
Art. 55 nie dotyczy (i opisanej w nim procedury się nie stosuje) następujących przypadków:


Projektów niegenerujących przychodów (np. drogi bez opłat za przejazd)



Projektów, których przychody nie wystarczą na pełne pokrycie wydatków operacyjnych

Z punktu widzenia sposobu uwzględniania przychodów w FM rozróżnia się:
Przychody realizacyjne
Chodzi o przychody, które powstają w trakcie samej realizacji projektu (przykładowym projektem
może być projekt, którego przedmiotem jest dofinansowanie festiwalu, w ramach którego
pobierana jest opłata za wstęp. Opłata ta jest traktowana za przychód realizacyjny).
Przychody te nie są dla celów obliczenia dofinansowania w żaden sposób uwzględniane, ale są
odliczane w pełnej wysokości od całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
A więc Partner Projektu ujmuje ich szacowaną wysokość bezpośrednio we wniosku
o dofinansowanie (w aplikacji elektronicznej Benefit 7 w zakładce „Źródła finansowania“ w polu
„Przychody projektu“).
33

Podręcznik wnioskodawcy POWT RCz-RP 2007-2013 edycja 2.
Wytyczne dla Wnioskodawców FM Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

styczeń 2009 r.

Zaś w trakcie realizacji projektu w składanym Wniosku o płatność ujmuje on faktyczną wysokość
przychodów, które odliczane są od wydatków kwalifikowalnych. W przypadku, gdy przychody te
są wyższe, niż przewidywano w momencie zawarcia Umowy, całkowita wysokość
dofinansowania będzie odpowiednio skorygowana (zmniejszona).
3.3.6. Pomoc publiczna
Żaden projekt dofinansowany ze środków publicznych nie może zawierać zabronioną pomoc
publiczną. Ten warunek jest bezwzględny oraz znaczy najwyższe możliwe ograniczenie dla
udzielenia jakiegokolwiek wsparcia.
Już w trakcie pisania wniosku projektowego trzeba, żeby partnerzy zastanowili się nad
możliwością, czy składany projekt zakłada pomoc publiczną. (więcej art. 3.1.5 Metodologia IZ).
3.3.7. Wpływ projektu na środowisko naturalne
W ramach PO RCz-RP 2007-2013 mogą być finansowane tylko takie projekty, które nie mają
istotnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obowiązkiem każdego partnera
projektu jest udokumentowanie, że warunek ten jest spełniony i projekt jest kwalifikowalny do
dofinansowania. Sposób udokumentowania tego faktu zależny jest od właściwych krajowych
przepisów prawa i różni się w zależności od charakteru projektu.
Procedura stosowana w Republice Czeskiej
W RCz procedura oddziaływania na środowisko naturalne obejmuje:
 ocenę oddziaływania na środowisko (EIA) oraz
 ocenę oddziaływania na specjalne obszary ochrony siedlisk lub obszary specjalnej
ochrony ptaków (Natura 2000)
Zagadnień tych dotyczą w szczególności następujące akty prawne:
 ustawa nr 100/2001 Dz.U., o ocenie oddziaływania na środowisko naturalne,
z późniejszymi zmianami (zwana dalej ustawą o ocenie oddziaływania na ŚN)
 ustawa nr 114/1992 Dz.U., o ochronie przyrody i krajobrazu, z późniejszymi zmianami
(zwana dalej ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu)
1. Ocena oddziaływania na środowisko (EIA)
A. Projekty, dla których realizacji niezbędna jest decyzja w sprawie zezwolenia
przedsięwzięcia na podstawie odrębnych przepisów26
W przypadku, gdy do celów realizacji przedsięwzięcia jest niezbędna decyzja w sprawie
zezwolenia przedsięwzięcia na podstawie odrębnych przepisów prawa (w szczególności w myśl
ustawy nr 183/2006 Dz.U., o planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym, z późniejszymi
zmianami – dalej patrz rozdział 3.4.2 załączniki, 3.4.2.5 - załącznik 11a) gwarancję zapewnienia
spełnienia wymogów w zakresie ochrony środowiska stanowi wydanie samej decyzji w sprawie
zezwolenia przedsięwzięcia. Partner projektu nie musi więc załączać do wniosku
o dofinansowanie żadnego innego dokumentu dotyczącego oddziaływania projektu na
środowisko.
Nie oznacza to jednak braku konieczności zajmowania się kwestią oddziaływania
projektu na środowisko. Jeżeli bowiem przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na
środowisko w myśl ustawy, organ wydający decyzję w sprawie zezwolenia
przedsięwzięcia będzie wymagał jako jeden z dokumentów dla wydania swojej decyzji,
również złożenia wyników postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
(EIA). Ze względu na to, że wymienione postępowanie jest zazwyczaj czasochłonne,

26

Np. ustawa nr 183/2006 Dz.U., o planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym, z późniejszymi zmianami;
ustawa nr 254/2001 Dz.U., o wodach, z późniejszymi zmianami
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partner powinien jak najwcześniej sprawdzić, czy jego przedsięwzięcie musi być poddane
takiej ocenie.
W jaki sposób wnioskodawca sprawdzi, czy jego przedsięwzięcie podlega ocenie
oddziaływania na środowisko (EIA)?
Elementem cytowanej ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko jest załącznik nr 1, który
zawiera listę projektów (typów projektów), które podlegają ocenie. W przypadku, gdy
przedsięwzięcie wchodzi w zakres któregoś spośród typów projektów, ewent. osiąga określone
limity, powinna być wszczęta właściwa procedura (w niektórych przypadkach również wtedy,
gdy wymienionych limitów nie osiąga lub nie znajduje się na liście projektów – patrz § 4 ust. 1 lit.
d) oraz e) tej ustawy). Przedmiotem postępowania EIA w myśl ustawy nr. 100/2001 Dz.U. mogą
być również przedsięwzięcia, w przypadku których stanowisko organu ochrony przyrody nie
wykluczy znaczącego oddziaływania na obszary sieci Natura 2000 (patrz poniżej).
W przypadku wątpliwości wnioskodawca może więc skonsultować przedsięwzięcie w wydziale
środowiska właściwego urzędu krajskiego, ewentualnie. w Ministerstwie Środowiska,
Departamencie Oceny Oddziaływania na Środowisko i IPPC, gdzie zostaną mu wyjaśnione
dalsze procedury oceny oddziaływania na środowisko. Wyżej wymienione konsultacje należy
jednak przeprowadzić z wystarczającym wyprzedzeniem przez upływem terminu określonego
dla złożenia wniosku o dofinansowanie na wypadek, gdy byłoby konieczne przeprowadzenie
oceny oddziaływania projektu na środowisko, ponieważ przeprowadzenie procedury oceny
może wymagać (w zależności od charakteru projektu i towarzyszących okoliczności)
w niektórych przypadkach kilku miesięcy kalendarzowych.
B. Projekty, dla których realizacji nie jest niezbędna decyzja w sprawie zezwolenia
przedsięwzięcia na podstawie odrębnych przepisów26
W przypadku, gdy nie wydaje się decyzji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia, nie ma
konieczności składania ani wnioskowania o wyniki postępowania EIA.
2. Ocena oddziaływania na specjalne obszary ochrony siedlisk lub obszary specjalnej
ochrony ptaków (Natura 2000)
Stanowisko co do oddziaływania przedsięwzięcia na obszary sieci Natura 2000 wydawane jest
na podstawie § 45i ust. 1 ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu w terminie 15 dni przez
urzędy krajskie, dyrekcje obszarów chronionego krajobrazu i parków narodowych, wojskowe
urzędy poligonowe oraz Ministerstwo Środowiska (na podstawie właściwości terytorialnej
urzędu). Podobnie jak w przypadku postępowania EIA, również w przypadku Natury 2000
celowe jest skonsultowanie danego zagadnienia jak najwcześniej z urzędami wydającymi wyżej
wymienione stanowisko, np. z powodu uzupełnienia dokumentów niezbędnych do wydania
stanowiska. Niemniej poniżej wskazano przypadki, w których złożenie stanowiska Natura 2000
jest wymagane.
Na podstawie oficjalnego wniosku organy ochrony przyrody wydają stanowisko Natura 2000,
które stanowi podstawę do następnej decyzji zezwalającej. W przypadku, że decyzja
zezwalająca nie jest wydawana, stanowisko Natura 2000 musi zostać złożone wraz z wnioskiem
o dofinansowanie.
Stanowisko Natura 2000 będzie składane jako załącznik wniosku o dofinansowanie projektów,
o ile nie wymagają wydania decyzji zezwalającej i obejmują jakieś spośród następujących
działań:
a) Odbudowa i ochrona zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego (np.
drobnych zabytków, w tym obiektów sakralnych), fortyfikacji, obiektów historycznych,
technicznych, turystycznych oraz znaczących elementów krajobrazu kulturowego,
b) Rozbudowa, modernizacja infrastruktury turystycznej, np. ścieżek i szlaków
rowerowych, jeździeckich, turystycznych, narciarskich, dróg lokalnych (leśnych)
i mostków (ławek), w tym wyposażenie w infrastrukturę (mapy, tablice informacyjne,
miejsca do odpoczynku, zadaszenia itd.),
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c) Troska o przyrodę i krajobraz (odnowa ekosystemów i cech krajobrazowych,
zachowanie różnorodności biologicznej, monitoring środowiska);
Procedura stosowana w Rzeczpospolitej Polskiej
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz
ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie
i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, dostępność do złóż kopalin, a ponadto
możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na
środowisko i wymagany zakres monitoringu. W trakcie postępowania sporządza się raport
oddziaływania na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia wydawana jest na podstawie przeprowadzonego postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić w oparciu
o odpowiednie polskie przepisy o ochronie środowiska:
-

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz. 627
z dnia 20 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 129, poz.
902),

-

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227),

-

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573),
z późniejszymi zmianami z dnia 10 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 92 z 24 maja 2005) oraz z dnia
21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.2007r. nr158 poz.1105), w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
określa rodzaje przedsięwzięć mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowe
kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko.
W ramach Programu oraz FM dofinansowanie może otrzymać jedynie projekt, który nie będzie
wywierać istotnego negatywnego wpływu na obszary objęte, lub które mają być objęte siecią
NATURA 2000. Umowa o dofinansowanie nie zostanie podpisana, jeśli beneficjant nie uzyska
(przedstawi) decyzji wojewody w tej sprawie.

3.4. Wskazówki dotyczące wypełniania formularza wniosku projektowego
3.4.1. Wskazówki ogólne
Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu
aplikacji internetowej – BENEFIT 7 (http://www.eu-zadost.cz), w której Partner Wiodący
(w przypadku lead partner projekt – typ A) wraz z partnerami projektu lub partner (w przypadku
projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B oraz projektu realizowanego
samodzielnie – typ C) wypełnia wszystkie informacje właściwe dla danego projektu.
Niektóre pola są w BENEFIT 7 zdefiniowane jako obowiązkowe. Aplikacja nie pozwala na
zapisanie ostatecznej wersji wniosku, jeżeli nie są one wypełnione. W przypadku lead partner
projekt – typ A wniosek jest dwujęzyczny i musi być wypełniony w języku polskim i czeskim.
W przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B oraz projektu
realizowanego samodzielnie wniosek – typ C jest wypełniany bądź w języku polskim, bądź
czeskim.
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Wszelkie dane finansowe we wniosku o dofinansowanie muszą być wypełniane w EUR.
W celu przeliczenia szacowanej wysokości wydatków w walucie narodowej na euro właściwy
partner wybiera kurs według własnego uznania. Z uwagi na ocenę efektywności wydatków,
które zostaną podane w euro, dla przeliczenia zaleca się zastosowanie aktualnego kursu.
Ewentualne ryzyko kursowe wynikające z wahań kursu wymiany w trakcie realizacji
projektu ponosi każdy partner projektu.
Formę papierowego wniosku projektowego Partner Wiodący (w przypadku lead partner projekt
– typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B oraz
projektu realizowanego samodzielnie – typ C) uzyskuje poprzez wydrukowanie właściwej wersji
elektronicznej.
Częścią wniosku projektowego jest także określenie wskaźników projektu. Wartości
wskaźników stanowią element Umowy, są więc wiążące. Ich realizacja jest monitorowana za
pośrednictwem raportów monitorujących z realizacji projektu, przy czym ich niespełnienie jest
sankcjonowane.


w przypadku, gdy wskaźnik jest zrealizowany na poziomie ponad 85% planowanej
wartości, sankcja nie jest stosowana.



w przypadku, gdy wskaźnik zrealizowany jest na poziomie 70-85% planowanej wartości,
sankcja sięga 50% dofinansowania,



w przypadku, gdy wskaźnik zrealizowany jest na poziomie poniżej 70%, sankcja sięga
100% dofinansowania,

Sankcje są obliczane są z części dofinansowania właściwego partnera, który danego wskaźnika
nie spełni.
W przypadku, jeśli IZ przygotuje instrukcję obsługi aplikacji internetowej BENEFIT7 do obu
wniosków, będą one udostępnione na stronach internetowych Zarządzających FM.
W aplikacji BENEFIT 7 do wniosku o dofinansowanie powinny być dołączone w formie
elektronicznej wszystkie załączniki, w których przypadku jest to technicznie możliwe, tzn. nie
jest to przykładowo wymagane dla wykresów technicznych lub planów w dużych formatach.
3.4.2. Obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie
Wraz z wnioskiem projektowym należy złożyć wszystkie wymagane załączniki. W przypadku,
gdy któregoś ze wskazanych załączników będzie brak, Partner Wiodący (w przypadku lead
partner projekt – typ A) wraz z partnerami projektu lub partner (w przypadku projektu
partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B oraz projektu realizowanego samodzielnie – typ
C) będzie wezwany do jego uzupełnienia. Załączniki należy składać w trzech egzemplarzach
(szczegóły dotyczące wymogów co do załączników wniosku patrz rozdz. 3.5.3. Przygotowanie
wniosku o dofinansowanie). Jeżeli załącznik ma kilka stron, muszą być wszystkie złączone
(jeżeli to możliwe).
3.4.2.1. Załączniki, które są wymagane w przypadku wszystkich projektów:


Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny)

W przypadku wszystkich projektów inwestycyjnych należy dołączyć Wyciąg z dokumentacji
technicznej (projekt i opis techniczny).
W projektach typu zakupy z dokumentacji z niniejszego załącznika powinny wynikać ilość,
rodzaj, typ, główne parametry oraz plan rozmieszczenia, itp. zakupywanego sprzętu. W zakresie
dostaw w specyfikacji powinno być odniesienie do cen jednostkowych sprzętu.
W przypadku finansowania projektów dotyczących usług powinna zostać zawarta specyfikacja
usługi (rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu).
Nie dotyczy to projektów, w których usługi są jedynie dodatkowym elementem towarzyszącym
realizacji projektu, np. promocja projektu lub inspektor nadzoru.

37

Podręcznik wnioskodawcy POWT RCz-RP 2007-2013 edycja 2.
Wytyczne dla Wnioskodawców FM Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

styczeń 2009 r.

1. Dokumenty dotyczące kwalifikowalności partnerów:
w Republice Czeskiej:
a) dokument dotyczący osobowości prawnej
 państwo, jednostka organizacyjna państwa – nie musi dokumentować
 gmina, kraj – dokument o przyznaniu Regonu
 związek gmin - wyciąg z rejestru podmiotów gospodarczych lub wyciąg z rejestru
stowarzyszeń 27
 jednostka organizacyjna kraju, gminy, miasta - protokół z posiedzenia rady i akt
powołania
 Jednostki budżetowe - wyciąg z rejestru handlowego lub decyzja podmiotu
powołującego oraz akt powołania
 Izba gospodarcza i rolna, w tym izby powiatowe i regionalne – wyciąg z rejestru
handlowego
 Szkolna osoba prawna – wyciąg z rejestru szkolnych osób prawnych
 Publiczna instytucja badawcza - wyciąg z rejestru publicznych instytucji badawczych
 Publiczna jednostka zdrowia o charakterze zakładu i non-profit - wyciąg z rejestru
publicznych placówek zdrowia
 Zarząd Kolejowej Drogi Transportowej, organizacja Skarbu Państwa - wyciąg z rejestru
handlowego
 Spółka pożytku publicznego - wyciąg z rejestru spółek pożytku publicznego
 Stowarzyszenie osób prawnych - wyciąg z rejestru podmiotów gospodarczych oraz
wyciąg z rejestru stowarzyszeń osób prawnych
 Stowarzyszenie społeczne - wyciąg z rejestru podmiotów gospodarczych oraz statut
zarejestrowany przez ministra spraw wewnętrznych
 Jednostka organizacyjna stowarzyszenia, jeżeli jest osobą prawną – wyciąg z rejestru
podmiotów gospodarczych oraz statut stowarzyszenia społecznego zarejestrowany
przez ministra spraw wewnętrznych
 Fundacja i fundusz fundacyjny - wyciąg z rejestru fundacji
 Zarejestrowane kościoły i związki wyznaniowe z uprawnieniem - wyciąg z rejestru
zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych
 Inny zarejestrowany kościół i związek wyznaniowy - wyciąg z rejestru zarejestrowanych
kościołów i związków wyznaniowych
 Związek kościołów lub związków wyznaniowych - wyciąg z rejestru związków kościołów
i związków wyznaniowych
 Ewidencjonowana osoba prawna - wyciąg z rejestru ewidencjonowanych osób prawnych
 Przedsiębiorstwo państwowe - wyciąg z rejestru handlowego
 Spółka akcyjna ze środkami publicznymi - wyciąg z rejestru handlowego
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze środkami publicznymi - wyciąg z rejestru
handlowego

 Prywatna szkoła publiczna - wyciąg z właściwego rejestru28 oraz wyciąg z rejestru szkół
27

Rejestr stowarzyszeń osób prawnych prowadzony jest przez właściwy urząd krajski.
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 Publiczna lub państwowa szkoła wyższa – nie musi dokumentować (osobowość prawną
skontroluje czeski Zarządzający FM na podstawie załącznika nr. 1 ustawy nr. 111/1998
Dz.U. z póź. zm.)
b) Dokument dotyczący struktury własnościowej (dla podmiotów, w przypadku których
z dokumentu dotyczącego osobowości prawnej nie wynika, czy wnioskodawca jest
podmiotem publicznoprawnym):


Stowarzyszenia osób prawnych – dokument: lista członków



Spółka akcyjna ze środkami publicznymi:
- jeżeli wydane są zaksięgowane akcje, beneficjent musi przedstawić
wyciąg z ewidencji zaksięgowanych papierów wartościowych,
- jeżeli wydane są akcje imienne, beneficjent musi przedstawić listę
wszystkich akcjonariuszy z podaniem udziału akcji.
- jeżeli wydane są akcje na okaziciela, beneficjent musi przedstawić listę
posiadaczy akcji, w tym ich udział.

w Rzeczpospolitej Polskiej:


Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru
Stowarzyszeń, Fundacji lub innego dokumentu tej rangi

Dokument ten musi być załączony przez wszystkie instytucje sektora pozarządowego, których
założenie jest potwierdzone wpisem do KRS. Aktualny wypis z właściwego rejestru nie może
być sporządzony wcześniej niż 3 miesiące od daty widniejącej na ostatniej stronie wniosku.
Niniejszy załącznik nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora
finansów publicznych (np. szkół publicznych, miejskich ośrodków kultury itd.), chyba,
że prowadzą działalność gospodarczą.


2.

Statut (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych)

Dokumentacja dla oceny kondycji finansowej partnerów

w Republice Czeskiej
 kondycja finansowa nie podlega dokumentowaniu ani ocenie w przypadku
następujących podmiotów:
- gmina (i jej jednostka organizacyjna)
- dzielnica miasta statutowego (i jej jednostka organizacyjna)
- związek gmin
- osoby prawne powołane lub założone wyłącznie (ewent. też wspólnie) przez gminy,
dzielnice miast i związki gmin29
- jednostka organizacyjna Skarbu Państwa (i jej jednostka organizacyjna)
- osoby prawne powołane wyłącznie przez Skarb Państwa i jego jednostki
organizacyjne oraz osoby prawne powołane lub założone wyłącznie przez kraj
lub kraje29
- publiczna i państwowa uczelnia wyższa
- Telewizja Czeska
- Czeskie Radio

28

Rejestr wg formy prawnej szkoły, np. w przypadku jednostek budżetowych i spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością to rejestr handlowy.
29
Chodzi o np. jednostkę budżetową, szkolną osobę prawną, fundacje i fundusze fundacyjne.
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- Zarząd Kolejowej Drogi Transportowej, organizacja Skarbu Państwa
 Kondycja finansowa dokumentowana jest na podstawie ksiąg rachunkowych
u pozostałych partnerów, którzy nie są ujęci w powyżej podanych kategoriach. Właściwy
partner składa następujące dokumenty:
- w przypadku, gdy partner prowadzi pełną lub uproszczoną księgowość – składa roczne
sprawozdania finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat za ostatni
zamknięty rok obrotowy;
- w przypadku, gdy partner nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ale uproszczoną ewidencję
księgową – składa zestawienie składników majątku i zobowiązań, zestawienie
przychodów i wydatków za ostatni zamknięty rok obrotowy;
w Rzeczpospolitej Polskiej
 Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta)
zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni.
W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu należy podać informacje
określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem. Pozostali Wnioskodawcy są
zobowiązani załączyć do wniosku bilans za ostatni rok.
Jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż jednego partnera z Polski, każdy z nich
(z zastrzeżeniem przypisu j.w.) obowiązany jest załączyć bilans oraz rachunek zysków i strat.
Jednostki samorządu terytorialnego powinny załączyć bilans za rok poprzedni. Konieczne jest
również przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za rok poprzedni lub oświadczenia RIO.
Jeśli Wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego) nie dysponuje jeszcze bilansem
za rok poprzedni oraz nie posiada opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO sporządzonego na podstawie opinii składu
orzekającego RIO powinien złożyć oświadczenie o ich dostarczeniu niezwłocznie po ich
opracowaniu, ale nie później niż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz dołączyć
bilans wraz z opinią składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
przedostatni lub oświadczeniem RIO sporządzonym na podstawie opinii składu orzekającego
RIO za rok przedostatni.
 Rachunek zysków i strat (przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jak wyżej) - nie
dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
Nie jest wymagany w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania rachunku
zysków i strat.
W przypadku, że jakikolwiek z partnerów nie bierze udziału w finansowaniu projektu, nie ma
potrzeby aby dokumentował swoją kondycję finansową.
3.

Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu
Należy udokumentować w przypadku osoby, która podpisuje wniosek o dofinansowanie lub
oświadczenie.
Składa się w przypadku, że upoważnienie do reprezentowania podmiotu nie wynika z
dokumentu dotyczącego osobowości prawnej. Dokumentem upoważniającym do
reprezentowania podmiotu może być np. protokół posiedzenia rady, statut, protokół
nominowania lub wyboru organu statutowego, pełnomocnictwo.
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu jest wymagany dla partnera w
przypadku projektów partnerskich bez Partnera Wiodącego – typ B (oryginał lub urzędowo
poświadczona kopia).

40

Podręcznik wnioskodawcy POWT RCz-RP 2007-2013 edycja 2.
Wytyczne dla Wnioskodawców FM Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

styczeń 2009 r.

Uwaga: w przypadku gmin załącznik ten jest wymagany w sytuacji, gdy wniosek projektowy
lub oświadczenia podpisuje inna osoba niż wójt, burmistrz lub prezydent.
4. Oświadczenie partnerów z RCz i RP
- oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych na pokrycie 100% kosztów
kwalifikowanych projektu i wszystkich kosztów niekwalifikowanych,
- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami i o tym, że beneficjant dofinansowania nie
znajduje się w upadłości,
- o charakterze non-profit projektu,
- o tym, że projekt będzie wykorzystany do celów publicznych,
- o tym, iż na projekt nie przyznano pomocy finansowej z innego programu finansowanego
z budżetu państwa, funduszu państwa lub innego programu finansowanego ze źródeł
Wspólnot Europejskich,
- o tym, iż projekt jest zgodny z odpowiednim ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym
oraz zasadami określonymi przez IZ/KK.
Oświadczenie jest podpisywane przez każdego partnera projektu w jego języku
narodowym. W sytuacji braku udziału finansowego w projekcie niektórych parterów
projektu, nie deklaruje zabezpieczenia środków finansowych, ale deklaruje, że spełnia
wszystkie inne wymagania zawarte w tym oświadczeniu. Te załączniki za Wnioskodawcę i
partnera załączane są również w formie elektronicznej do wniosku projektowego w BENEFIT
7. Wzory oświadczeń w przypadku projektu z Partnerem Wiodącym – typ A stanowią
Załączniki nr 1.2 i 1.3 Wytycznych, wzór Oświadczenia w przypadku projektu partnerskiego
bez Partnera Wiodącego – typ B oraz projektu realizowanego samodzielnie – typ C stanowi
Załącznik nr 2.2 Wytycznych. Treści oświadczenia nie można zmieniać.
W przypadku projektów partnerskich bez Partnera Wiodącego – typ B Wnioskodawca
załącza również oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię tego oświadczenia za
partnera(ów).
5. Szczegółowa specyfikacja podstawowych linii budżetowych projektu – ten załącznik
powinien być złożony każdorazowo osobno przez każdego partnera w formie pisemnej
i elektronicznej – dołączonej w formie załącznika elektronicznego do wniosku projektowego
w BENEFIT 7. W przypadku braku udziału finansowego w projekcie partnera(ów),
szczegółowy budżet projektu partnera(ów) nie jest składany. Wzór Budżetu stanowi
Załącznik nr 1.4/2.3.
W przypadku projektów partnerskich bez Partnera Wiodącego – typ B Wnioskodawca
załącza również oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię szczegółowego budżetu za
partnera(ów). Ten załącznik partnera(ów) jest także dodany jako załącznik w formie
elektronicznej do wniosku projektowego w BENEFIT 7 - wzór Budżetu stanowi Załącznik nr
1.4/2.3.
Uwaga dla Wnioskodawców: budżet powinien być opracowany na podstawie wartości oraz
taryf zwyczajowych w miejscu realizacji projektu. Szczegółowe uzasadnienie
poszczególnych pozycji budżetowych będzie wymagane w trakcie rozliczania
końcowego oraz przy złożeniu wniosku o płatność.
3.4.2.2. Inne załączniki, które są wymagane w przypadku projektów z Partnerem
Wiodącym (lead partner projekt – typ A):
6. Porozumienie o partnerstwie w formie Umowy partnerskiej
Wzór porozumienia stanowi Załącznik nr 1.6 do Wytycznych. Partnerzy mogą rozszerzać
zapisy zawarte w Umowie pod warunkiem wprowadzenia kolejnego artykułu Umowy lub jej
załącznika oraz pod warunkiem, że rozszerzone zapisy nie będą naruszać zapisów
określonych w Załączniku nr 1.6. W ramach projektu zawierana jest tylko jedna Umowa
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pomiędzy Partnerem Wiodącym a wszystkimi partnerami, a nie zaś kilka umów między
Partnerem Wiodącym a poszczególnymi partnerami.
Partner Wiodący załącza Umowę w języku polskim i czeskim. Obie wersje językowe
załącza również w formie elektronicznej do wniosku projektowego w BENEFIT 7.
7. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów współpracy transgranicznej – np. listy
obecności, protokoły, harmonogramy czasowe itp. – patrz: Załącznik nr 1.7 do Wytycznych.
3.4.2.3. Inne załączniki, które są wymagane w przypadku projektów partnerskich bez
Partnera Wiodącego (typ B) w przypadku projektów realizowanych samodzielnie
(typ C):
8. Oświadczenie o partnerstwie - wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2.5 do Wytycznych.
Załącznik ten jest również załączany w formie elektronicznej do wniosku projektowego w
BENEFIT 7.
9. Krótki opis projektu w języku partnera – wzór stanowi Załącznik nr 2.6 do Wytycznych.
Załącznik ten jest również załączany w formie elektronicznej do wniosku projektowego w
BENEFIT 7 (chodzi o opis projektu Wnioskodawcy w języku partnera).
3.4.2.4. Załączniki, które są wymagane w przypadku czeskich Wnioskodawców, którzy
mają siedzibę na obszarze gminy, która jednocześnie jest członkiem Euroregionu
Beskidy
Oświadczenie o niezłożeniu projektu równocześnie do FM Euroregionu Beskidy
– wzór stanowi Załącznik nr 1.8/2.7 Wytycznych.

10.

Wnioskodawcy, którzy mają siedzibę na obszarze gminy, która jednocześnie jest częścią
Euroregionu Beskidy – czeska część, mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji
mikroprojektu w obu euroregionach. W trakcie składania wniosku muszą jednak dołączyć
Oświadczenie, że nie złożyli ani nie złożą tego wniosku w drugim Euroregionie.
3.4.2.5. Załączniki, które są wymagane tylko w przypadku niektórych projektów:
11. Projekty budowlane:
w Republice Czeskiej
a) Dokument upoważniający do prowadzenia prac budowlanych. W zależności
od przedmiotu danego projektu budowlanego partner składa jeden spośród następujących
dokumentów upoważniających do prowadzenia prac budowlanych:
 ważna decyzja przestrzenna z określeniem dnia uprawomocnienia się wydana:,
na podstawie ustawy nr 50/1976 Dz.U., lub
na podstawie ustawy nr 183/2006 Dz.U.
W przypadku, gdy projekt ma już ważne zezwolenie na budowę w myśl ustawy
nr 50/1976 Dz.U. lub ustawy nr 183/2006 Dz.U., partner składa to ważne zezwolenie
na budowę z określeniem dnia uprawomocnienia się i decyzji przestrzennej już nie składa.


Plan regulacyjny, jeżeli stanowi podstawę dla podjęcia decyzji na podstawie § 61
ustawy nr 183/2006 Dz.U. W tym przypadku wnioskodawca składa potwierdzenie
Urzędu Budownictwa, z powołaniem się na wyżej wymieniony paragraf i z ujęciem
następujących danych:
- nazwą organu, który wydał Plan regulacyjny (wydaje go w formie dokumentu
o charakterze ogólnym rada gminy lub rada kraju),
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- sygnaturą i dniem wejścia w życie,
- wykazem decyzji przestrzennych, które zastępuje,
- oświadczeniem, że składane przedsięwzięcie zgodne jest w tym planem
regulacyjnym.
W przypadku, że Plan regulacyjny nie zastępuje wszystkich decyzji
przestrzennych niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia, pozostałe decyzje
przestrzenne są jednocześnie składane przez wnioskodawcę wraz z określeniem ich
uprawomocnienia.
 Umowa publicznoprawna w przypadku prostszego zlokalizowania budowy, zmiany
wykorzystania terenu, co wnioskodawca dokumentuje na podstawie § 78 ust. 3 ustawy
nr 183/2006 Dz.U. zgodnie z § 161 do 168 kodeksu postępowania administracyjnego.


Zgoda przestrzenna, - wydaje urząd budownictwa na podstawie § 96, ust. 2
ustawy nr 183/2006 Dz.U., o ile przedsięwzięcie przykładowo nie podlega ocenie pod
kątem oddziaływania na środowisko EIA na podstawie ustawy nr 100/2001, znajduje się
na terenie zabudowanym, relacje w terenie nie ulega istotnym zmianom itd.

 Decyzja urzędu budownictwa wydana w połączonym postępowaniu w zakresie
lokalizacji i realizacji przedsięwzięcia – w przypadku, gdy urząd budownictwa
postanowił o połączeniu postępowania przestrzennego i budowlanego na podstawie
§ 78 ust. 1 ustawy nr 183/2006 Sb. (np. jeżeli uwarunkowania w terenie są jednoznaczne
i zatwierdzony jest w tym miejscu plan zagospodarowania przestrzennego lub plan
regulacyjny.
 Wspólna zgoda urzędu budownictwa na lokalizację i realizację budowy – wydana
jest w przypadku prostszych budów (znaki informacyjne na drogach naziemnych, mury
oporowe do wysokości 1 m), kiedy wnioskodawca wnioskował o połączenie wydania
zgody przestrzennej z wydaniem zgody na przeprowadzenie zgłoszonej budowy
na podstawie § 79 ust. 2 ustawy nr 183/2006 Dz.U.
 Zgoda urzędu budownictwa na zgłoszenie budowy, ewentualnie oświadczenie,
że wykonanie zgłoszonej budowy nie zostało przez urząd budownictwa zabronione
wnioskodawca składa w przypadku wykonania prostych budów, prac w terenie,
wyposażenia i prac konserwacyjnych na podstawie § 104 ustawy nr 183/2006 Dz.U.
(budowy na potrzeby rekreacji, elektrownie wiatrowe). W takiej sytuacji wnioskodawca
składa zgodę urzędu budownictwa na zgłoszenie budowy, ewentualnie oświadczenie,
że przeprowadzenie zgłoszonej budowy nie zostało zabronione przez urząd
budownictwa, wraz ze swoim wnioskiem o wydanie takiej zgody.
 Oświadczenie o tym, że projekt nie podlega postępowaniu przestrzennemu ani
wydaniu zgody przestrzennej – wnioskodawca składa w przypadku mniejszych budów
i drobnych prac wymienionych w §79 ust. 3; §80 ust. 3 i § 81 ust. 3 ustawy nr /2006
Dz.U. To oświadczenie zostanie podpisane przez wnioskodawcę lub jego
upoważnionego przedstawiciela i będzie zawierało odniesienie do któregoś
z powyższych paragrafów ustawy - Prawo budowlane.

b) dokumentacja projektowa, która jest podstawą do wydania dokumentu uprawniającego
do wykonywania prac budowlanych.
c) dokument potwierdzający prawo własności partnera do nieruchomości, na której
będą prowadzone prace budowlane
Wszelkie nieruchomości (grunty, budynki), na których będą wykonywane prace
budowlane, muszą stanowić – za podanym poniżej wyjątkiem - własność partnera.
W celu udokumentowania własności należy złożyć wyciąg z katastru nieruchomości oraz
zdjęcie z mapy katastralnej z kolorem zakreślonymi przedmiotowymi nieruchomościami,
nie starsze jak 3 miesiące od złożenia wniosku. Nie dotyczy to projektów
ukierunkowanych na drogi 2. i 3. klasy oraz drogi lokalne, w przypadku których prawo
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własności wynika automatycznie z § 9 ustawy nr 13/1997 Dz. U., a więc nie ma potrzeby
dokumentowania tego faktu.
Wyjątek od obowiązku posiadania nieruchomości, na której będą prowadzone prace
budowlane, na własność dotyczy:
 projektów mających na celu budowę/modernizację/rekonstrukcję tras rowerowych,
oznaczeń tras narciarskich oraz ścieżek turystycznych,
 pozostałych projektów, w przypadku których właścicielem nieruchomości jest jeden z
następujących podmiotów: skarb państwa, gmina, kraj, przez nie założone lub powołane
instytucje, przedsiębiorstwo państwowe lub kościół.
W obydwu takich przypadkach partner musi jednak załączyć oprócz wyciągu z katastru
nieruchomości i wycinka z mapy katastralnej, które nie są starsze niż trzy miesiące od
złożenia wniosku, także umowę dzierżawy, zawartą z właścicielem nieruchomości na czas
trwałości projektu (tj. na czas realizacji projektu i kolejne pięć lat od zakończenia realizacji
projektu), przy czym nie może istnieć możliwość wypowiedzenia umowy. Tych dokumentów
nie trzeba składać w przypadku, gdy projekt dotyczy dróg II, III kategorii
i lokalnych.
w Rzeczpospolitej Polskiej
Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego:
Kopia decyzji o warunkach zabudowy
Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jeden z tych dokumentów powinien być dołączony jedynie do projektów infrastrukturalnych
i tylko tych, dla których jest on wymagany zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz.U. 2003 nr 80, poz.717 z późn, zmianami). Przepisy te
stanowią, iż warunki wszelkich inwestycji ustala się w drodze decyzji administracyjnej
(pozwolenia na budowę), w oparciu bezpośrednio o miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W sytuacji, kiedy nie ma planu, wydaje się decyzję o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego bądź decyzję o warunkach zabudowy (zwane w ustawie łącznie decyzjami
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu), które z kolei stanowią podstawę do
wydania pozwolenia na budowę.
Należy przedstawić dostępne dokumenty. Z przyczyn określonych przez przepisy prawne, (jeśli
projekt nie zawiera robót budowlanych), niezałączenie niektórych dokumentów nie stanowi
błędu formalnego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) roboty
budowlane niewymagające pozwolenia na budowę nie wymagają decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez gminy po 1 stycznia 1995r. zachowują
moc. Jeżeli gmina posiada taki dokument wystarczającym jest załączenie jedynie wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach niniejszego
załącznika (wypełnia się tylko podpunkt c).
W przypadku projektów realizowanych na zasadach zgłoszenia budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, jeśli samorząd nie posiada aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, niezłączenie go nie stanowi błędu formalnego.
Dla projektów infrastrukturalnych, które w momencie przygotowywania wniosku o przyznanie
dofinansowania posiadają pozwolenie na budowę, przedstawienie kopii decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu nie jest wymagane.
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 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy
Dla projektów infrastrukturalnych pozwolenie na budowę jest dokumentem zalecanym, ale nie
bezwzględnie wymaganym na etapie złożenia wniosku do właściwego Zarządzającego FM
(projekt będzie oceniany formalnie i technicznie). Jednakże przedstawienie tego dokumentu dla
projektów infrastrukturalnych jest niezbędne, aby mogła zostać podpisana Umowa
o dofinansowanie projektu. W związku z tym, wymagane jest bezwzględnie przesłanie tego
dokumentu do właściwego Zarządzającego FM w terminie wskazanym przez właściwego
Zarządzającego FM.
Załączone dokumenty powinny być aktualne (np. pozwolenie na budowę nie starsze niż dwa
lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte. W takim przypadku należy dołączyć
kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem
w dzienniku budowy.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r., Nr 156, poz.
1118) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę. Nie wszystkie projekty dotyczące robót budowlanych wymagają
pozwolenia na budowę. Szczegółowo wyjaśniają to zagadnienie artykuły 29, 29a, 30, 31 Ustawy
– Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. 2000 nr 106, poz.1126 – urzędowy tekst jednolity)
z późniejszymi zmianami (ostatnie zmiany z 27 marca 2003 Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718),
urzędowy tekst jednolity (Dz.U.2006 nr 156, poz.1118).
 Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny)
Beneficjent jako wymagany załącznik musi przedstawić wykaz z projektu budowlanego,
zawierający: numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz
opisem technicznym. Ponadto, na żądanie właściwego Zarządzającego FM beneficjent jest
zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu. Załącznik ten może
okazać się istotnym w procesie oceny wniosku przy weryfikacji rzeczowego zakresu robót.
 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami)
Generalną zasadą jest, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie projekty realizowane na
terenie (w obiekcie) należącym lub będącym w dyspozycji odbiorcy końcowego. Dlatego też do
wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie, że odbiorca końcowy posiada prawo do
dysponowania nieruchomością. Inwestor nie musi dołączać do wniosku wypisów z ksiąg
wieczystych lub aktów notarialnych potwierdzających to prawo (złożenie fałszywego
oświadczenia jest zagrożone odpowiedzialnością karną). Dopuszcza się prawo dysponowania
nieruchomością w formie dzierżawy lub użyczenia na okres minimum pięciu lat od dnia
planowanego zakończenia projektu. Umowa dzierżawy lub użyczenia musi gwarantować
warunki, które umożliwią pełną realizację projektu.
W przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu nie
będącego własnością odbiorcy końcowego, np. ułożenie podziemnych rurociągów, itp., należy
dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie
terenu.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że w dotychczasowej praktyce realizacji projektów
wspieranych środkami Unii Europejskiej przypadki cofnięcia dofinansowania projektu wiązały się
często z brakiem posiadania prawa dysponowania nieruchomością przez odbiorcę końcowego
projektu.
 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
Generalną zasadą jest, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie projekty realizowane na
terenie (w obiekcie) należącym lub będącym w dyspozycji beneficjenta.
W przypadku, gdy projekt nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
budowlanych, np. w przypadku projektów związanych z dostawami lub usługami, obowiązkowe
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jest przedstawienie przez beneficjenta oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na
cele realizacji projektu.
 Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt
Do wniosku należy dołączyć minimum dwie mapy: 1) sytuującą projekt w województwie
i pokazującą jego lokalizację na pograniczu i 2) szczegółowo lokalizującą projekt w najbliższym
otoczeniu (w mieście, gminie, powiecie).
Jeżeli wnioskodawca uzna to za wskazane, może załączyć dodatkowe mapy lub szkice
opisujące projekt i podkreślające jego znaczenie dla obszaru pogranicza.
12. Dokumenty świadczące o tym, że projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko
w Republice Czeskiej
Stanowisko organu ochrony przyrody, co do oddziaływania projektu na specjalne obszary
ochrony siedlisk i obszary specjalnych ochrony ptaków (Natura 2000) – wymagane tylko dla
wybranych dziedzin wsparcia – więcej na temat w jakim przypadku należy dołączyć stanowisko
organu ochrony przyrody patrz: rozdz. 3.3.7 – Wpływ projektu na środowisko naturalne.
Zalecamy ten rozdział szczegółowo przestudiować.
W Rzeczpospolitej Polskiej
Więcej informacji zawartych jest w rozdziale 3.3.7.
W Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko należy
złożyć zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227). W zależności od charakteru projektu wraz z
wnioskiem projektowym należy złożyć właściwy załącznik (Załącznik nr 1.19/2.14 Formularz do
wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ lub Załącznik nr 1.20/2.15 Zaświadczenie organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000).
3.4.2.6. Załączniki, które są wymagane przy przygotowywaniu projektu Umowy
o dofinansowanie projektu:
13. Identyfikacja rachunku bankowego30,
14. Dokument do przeprowadzenia prac w terenie i budowlanych
w Republice Czeskiej
- ważne pozwolenie na budowę z określeniem nabycia mocy prawnej, jeżeli jest
wymagane dla przeprowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy Prawo
budowlane (ustawa nr 183/2006 Dz.U.) a nie było złożone wraz z wnioskiem
o dofinansowanie lub
- umowa publicznoprawna zgodnie z §116 ustawy nr 183/2006 Dz.U.,

30

W przypadku projektu typu A - projekt wspólny z Partnerem Wiodącym (lead partner projekt) Partner Wiodący na
etapie przygotowania Umowy o dofinansowaniu nie musi dokładać potwierdzenia o posiadaniu rachunku bankowego
w EUR. Jednakże zobowiązuje się dołączyć taki dokument najpóźniej przed złożeniem Wniosku o płatność, tzn. co
najmniej 14 dni przed rozpoczęciem przygotowywania Wniosku o płatność (§1, pkt. 5 Umowy). Koszty założenia i
prowadzenia rachunku bankowego w EUR są kosztami kwalifikowanymi.
W przypadku projektu typu B – projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego lub projektu typu C – projektu
realizowanego samodzielnie partner nie jest zobowiązany do posiadania odrębnego rachunku bankowego dla
projektu w EUR (w tym przypadku opłaty za prowadzenie rachunku są niekwalifikowalne, kwalifikowalne są tylko
opłaty za operacje związane z realizacją projektu).
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w Rzeczpospolitej Polskiej
Dokument jest składany na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118).
Załączniki te Partner Wiodący (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partner
(w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu
realizowanego samodzielnie – typ C) musi przedstawić w trakcie przygotowywania Umowy
o dofinansowanie projektu. Termin, w jakim Partner Wiodący lub partner ma się stawić w celu
przygotowania warunków, zostanie przekazany przez właściwego Zarządzającego FM.
W przypadku, gdy Partner Wiodący lub partner nie będzie z uzasadnionych przyczyn w stanie w
danym terminie złożyć dokumentów, uzgodni on z pracownikami właściwego Zarządzającego
FM dodatkowy termin dostarczenia31. W przypadku, gdy również w tym terminie Partner
Wiodący lub partner nie dostarczy wymaganych dokumentów, właściwy Zarządzający FM
wstrzyma przygotowanie Umowy i przekaże sprawę do EKS. Taki projekt nie będzie
realizowany a środki zostaną przeznaczone na finansowanie innych projektów.
W celu lepszej przejrzystości w poniższej tabeli przedstawiono załączniki, jakie należy złożyć
wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz kto je składa (czy tylko Partner Wiodący (w przypadku
lead partner projektu – typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera
Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C) oraz w jakiej wersji
językowej).

31

Wskazując termin dodatkowy należy pamiętać, aby podpisanie Umowy było możliwe najpóźniej przed upływem 6
miesięcy od posiedzenia EKS, na którym projekt został zatwierdzony do dofinansowania.
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Tab. Załączniki składane z wnioskiem o dofinansowanie
Załącznik
nr

Nazwa
załącznika

Projekt z Partnerem Wiodącym
– typ A

Projekt partnerski
bez Partnera
Wiodącego
– typ B

48

Projekt realizowany
samodzielnie
– typ C

Objaśnienie
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Partner Wiodący

Partner
projektu

Wniosko
dawca

Załączniki, które są wymagane w przypadku wszystkich projektów
Wyciąg z
dokumentacji
technicznej
x
x
(projekt i opis
techniczny)

X

X

1 b)

Dokument
dotyczący
struktury
własnościowej

2

Dokumenty w
celu oceny
kondycji
finansowej

3

Dokument
potwierdzający
upoważnienie
do
reprezentowani
a podmiotu

X

X

X

4

Oświadczenie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partner

Dotyczy wszystkich projektów
inwestycyjnych

Składany tylko w przypadku,
gdy partner ma określoną
formę prawną.

X

W sytuacji, gdy którykolwiek z
partnerów nie ma w projekcie
udziału finansowego, nie musi
dołączać dokumentów w celu
oceny jego kondycji
finansowej.

X

X

Tylko w przypadku, gdy z
dokumentu dotyczącego
osobowości nie wynika
upoważnienie osoby
podpisującej do
reprezentowania podmiotu

X

X

Te załączniki za
Wnioskodawcę i partnera32 są

X

32

Wniosko
dawca

x

Dokument
dotyczący
osobowości

X

Partner

x

1 a)

X

styczeń 2009 r.

Wnioskodawca załącza za partnera załączniki Oświadczenie i Szczegółowy budżet projektu w EUR, tzn. składa załączniki, które związane są i wywodzą się z projektu
partnera (projektu partnerskiego)
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również załączane w wersji
elektronicznej do wniosku
projektowego w BENEFIT 7.

5

Szczegółowy
budżet

X

X

X

X

X

W sytuacji, gdy partner
(partneři) nie ma w projekcie
udziału finansowego,
szczegółowy budżet partnera
(-ów) nie jest dołączany. Te
załączniki za Wnioskodawcę i
partnera31 są również
załączane w wersji
elektronicznej do wniosku
projektowego w BENEFIT 7.

Inne załączniki, które są wymagane w przypadku projektów z Partnerem Wiodącym (lead partner projekt – typ A)

6

Umowa o
współpracy

7

Dokumenty
dokumentujące
spełnienie
kryteriów
współpracy
transgranicznej

X

Partner Wiodący składa
Umowę o współpracy w języku
polskim a także w języku
czeskim. Ten dokument jest
podpisywany przez wszystkich
partnerów a ten złącznik w
języku polskim i czeskim jest
załączany w wersji
elektronicznej do wniosku
projektowego w BENEFIT 7.

X

Chodzi o 4 kryteria współpracy
(wspólne przygotowanie,
wspólna realizacja, wspólne
finansowanie, wspólny
personel). Partner Wiodący
składa je także za innych
partnerów.

Inne załączniki, które są wymagane w przypadku projektów partnerskich bez Partnera Wiodącego (typ B) w przypadku projektów
realizowanych samodzielnie (typ C)
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8

Porozumienie
o partnerstwie

x
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x

Ten załącznik jest również
załączany w wersji
elekrtronicznej do wniosku
projektowego w BENEFIT 7.

Krótki opis
Ten załącznik jest również
projektu w
załączany w wersji
9
x
x
języku
elekrtronicznej do wniosku
partnera
projektowego w BENEFIT 7.
Załączniki, które są wymagane w przypadku czeskich Wnioskodawców, którzy mają siedzibę na obszarze gminy, która jednocześnie jest
członkiem Euroregionu Beskidy

10

Oświadczenie
o niezłożeniu
projektu do FM
w Euroregionie
Beskidy

-

-

-

-

Dotyczy tylko czeskich
Wnioskodawców, którzy mają
siedzibę w gminach będących
członkami Euroregionu SC-TS
i Euroregionu Beskidy.

Załączniki, które są wymagane tylko w przypadku niektórych projektów
Dotyczy tylko projektów
budowlanych

11 a)

Dokument
uprawniający
do
wykonywania
prac
budowlanych

X

X

X

X

11 b)

Dokumentacja
projektowa

X

X

X

X

Dotyczy tylko projektów
budowlanych

X

Dotyczy tylko projektów
budowlanych. W przypadku
polskich Wnioskodawców i
partnerów wymagany jest
Wyciąg z dokumentacji
technicznej (projekt i opis
techniczny).

11 c)

Dokument
potwierdzający
prawo
własności
nieruchomości

X

X

X
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Oddziaływanie
projektu na
środowisko

X

X
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X

Dotyczy tylko wybranych
projektów – więcej patrz rozdz.
3.3.7

X

Tab. Załączniki składane w momencie przygotowania Umowy o dofinansowaniu
Projekt z Partnerem Wiodącym
– typ A
Załącznik nr

Nazwa
załącznika

13

Identyfikacja
rachunku
bankowego

14

Dokument do
przeprowadz
ania prac
ziemnych i
budowlanych

Projekt z
Partnerem
Wiodącym
– typ A

X

X

Projekt
partnerski bez
Partnera
Wiodącego
– typ B

X

Projekt partnerski
bez Partnera
Wiodącego
– typ B

X

X

X

52

Projekt
realizowany
samodzielnie
– typ C

Objaśnienie

X

Składana jest dopiero w trakcie
przygotowywania Umowy.
Chodzi
o rachunek prowadzony w EUR

X

Składany jest dopiero w trakcie
przygotowywania Umowy. Jeżeli
jest dla przeprowadzenia prac
niezbędny i nie został złożony
wraz
z wnioskiem
o dofinansowanie

Podręcznik wnioskodawcy POWT RCz-RP 2007-2013 edycja 2.
Wytyczne dla Wnioskodawców FM Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

styczeń 2009 r.

3.5. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie
3.5.1. Rozpoczęcie FM i ogłoszenie naboru projektów
Powiadomienie o rozpoczęciu FM było umieszczone na własnych stronach internetowych
właściwego Zarządzającego FM:
- http://www.euroregion.inforeg.pl
- http://euroregion.inforeg.cz
oraz na wspólnej stronie obu Zarządzających FM: http://www.euregio-teschinensis.org
3.5.2. Udzielanie informacji i konsultacji
Partnerzy mają możliwość zwracania się w trakcie całego okresu przygotowania projektu do
pracowników właściwego Zarządzającego FM.
Pracownicy właściwego Zarządzającego FM nie mogą, z powodu możliwego uprzywilejowania
niektórych partnerów i możliwego konfliktu interesów, opracowywać wniosku projektowego
lub któregoś z jego obowiązkowych załączników. Mogą tylko udzielać wszelkich niezbędnych
informacji (ewentualnie konsultacji) przy opracowywaniu Wniosku projektowego (ewentualnie
któregoś z jego obowiązkowych załączników) w taki sposób, aby Wniosek projektowy
(ewentualnie jego załącznik) spełniał kryteria formalne i by był on zgodny z ukierunkowaniem
Programu i FM.
Zaleca się wszystkim Partnerom Wiodącym (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub
partnerom (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu
realizowanego samodzielnie – typ C), konsultowanie Wniosku o dofinansowanie
z pracownikami właściwego Zarządzającego FM. U podstaw takiego zalecenia leży
w szczególności:
- w trakcie takich konsultacji prowadzonych na bieżąco projekt powinien być przygotowany
w postaci, która odpowiada wymaganiom stawianym pod względem rozpatrzenia go przez
EKS,
- w przypadku niekompletnego czy w inny sposób niekwalifikującego się wniosku
projektowego, który został do właściwego Zarządzającego FM doręczony przed terminem
określającym zakończenie przyjmowania wniosków na dane posiedzenie EKS, grozi poślizg
w czasie związany z administrowaniem Wniosku o dofinansowanie i może dojść do
przesunięcia rozpatrzenia wniosku dopiero na kolejne posiedzenie EKS.
Udzielanie informacji i konsultacji jest dla partnerów bezpłatne. Konsultacje mogą być udzielane
również telefoniczne, jednak w ten sposób uzyskane odpowiedzi na pytania nie są wiążące.
Z tego powodu zaleca się partnerom składanie zapytań na piśmie przesłanych e-mailem,
ewentualnie konsultacje osobiste.
Często zadawane pytania, które mają charakter ogólny i mogłyby zainteresować większą liczbę
partnerów, będą umieszczane na stronach internetowych właściwego Zarządzającego FM.
3.5.3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
Propozycje projektów, ewentualnie kompletny wniosek o dofinansowanie partnerzy
przygotowują samodzielnie lub przy pomocy prywatnego lub innego podmiotu specjalizującego
się w danej dziedzinie i funkcjonującego na rynku. Zarządzający FM nie udzielają rekomendacji,
do którego podmiotu się zwracać (w formie opracowywania jakichkolwiek list podmiotów
certyfikowanych lub polecanych itp.). Ewentualne zapewnienie wsparcia z zewnątrz przy
przygotowaniu projektu leży w całkowitej odpowiedzialności każdego partnera.
Partner Wiodący (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partner (w przypadku projektu
partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ
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C) wspólnie z pozostałymi partnerami wypełnia wniosek w formie elektronicznej w programie
Benefit7. Link na strony internetowe z aplikacją Benefit 7 znajduje się na stronach internetowych
http://www.eu-zadost.cz.
Wypełnianie Wniosku o dofinansowanie może zostać przerwane w każdym momencie
z możliwością zapisania danych. Wniosek jest przez cały czas opracowywania zapisany na
odpowiednich stronach internetowych i Partner Wiodący (w przypadku lead partner projektu
– typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub
projektu realizowanego samodzielnie – typ C), ewentualnie pozostali partnerzy lub podmioty
wdrażające mają do niego dostęp bezpośrednio przez interfejs internetowy na podstawie praw
dostępu. Poprzez wydrukowanie ostatecznie zapisanego Wniosku o dofinansowanie powstanie
wersja drukowana. Obie formy Wniosku (ostatecznie zapisana i drukowana) mają identyczny
kod identyfikacyjny, który jest sprawdzany w trakcie kontroli kryteriów formalnych.
Końcowym produktem procesu przygotowania Wniosku projektowego są:
- 1 oryginał (ewentualnie urzędowo poświadczona kopia) kompletnie wypełnionego
Wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami spełniający wszystkie
wymagania określone w Wytycznych dla Wnioskodawcy (wersja drukowana ostatecznie
zapisanego wniosku w aplikacji Benefit7).
Partner Wiodący (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partner (w przypadku
projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego
samodzielnie – typ C) złoży oryginał dokumentu. Jeżeli nie jest możliwe złożenie oryginału
dokumentu, należy zamiast oryginału złożyć jego urzędowo poświadczoną kopię.
- 2 kopie kompletnie wypełnionego Wniosku o dofinansowanie spełniające wszystkie
wymogi ustanowione w Wytycznych dla Wnioskodawcy (wersja drukowana ostatecznie
zapisanego wniosku w aplikacji Benefit7) wraz z wymaganymi załącznikami, które
stanowią urzędowo poświadczoną kopię oryginału.
Zaleca się wszystkim Wnioskodawcom, żeby przed opracowaniem wniosku projektowego,
zapoznali się - według typu projektu – z siatkami ocen (patrz Załączniki nr 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15 i 2.10) tak, aby wniosek projektowy korespondował z zawartością siatek ocen.
3.5.4. Składanie wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, to znaczy nie na podstawie
ograniczonego w czasie Ogłoszenia naboru projektów. Wnioski o dofinansowanie można
składać na bieżąco w trakcie całego okresu realizacji FM u właściwego Zarządzającego FM.
W zakresie składania wniosków o dofinansowanie obowiązuje zasada, iż dla każdego
posiedzenia EKS33, który postanawia o przyznaniu dofinansowania, będzie określony termin
(data i godzina), przed upływem, którego należy kompletny wniosek o dofinansowanie do
właściwego Zarządzającego FM doręczyć. Tylko pod warunkiem dotrzymania tego terminu,
Partner Wiodący (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partner (w przypadku projektu
partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ
C) będzie miał gwarancję, że jego projekt będzie na tym posiedzeniu EKS rozpatrywany. Termin
ten będzie z reguły ustalony 14 tygodni przed planowanym posiedzeniem EKS.
W momencie ustalenia terminu posiedzenia EKS oraz terminu, przed upływem którego wnioski
powinny być złożone, aby mogły być na tym posiedzeniu rozpatrzone, terminy te będą
umieszczone na odpowiednich stronach internetowych właściwego Zarządzającego FM.
W przypadku, że Wniosek projektowy (wraz z wszystkim wymaganymi załącznikami) nie
zostanie złożony we wskazanym terminie, właściwy Zarządzający FM nie może zagwarantować
jego rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu EKS.

33

Posiedzenia EKS będą się odbywały, w zależności od zapotrzebowania, zazwyczaj 3-4 razy w roku.
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Odnośnie każdego posiedzenia EKS właściwy Zarządzający FM będzie posiadał informacje
dotyczące stanu wykorzystania środków.
W przypadku innego niż doręczenie osobiste - Partner Wiodący (w przypadku lead partner
projektu – typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ
B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C) składa wniosek w odpowiednio zaklejonej
kopercie. Na kopercie należy podać nazwę Partnera Wiodącego lub partnera, adres Partnera
Wiodącego lub partnera oraz tytuł projektu.
Wszystkie strony wydruku Wniosku projektowego muszą być połączone a wniosek musi być
podpisany przez Partnera Wiodącego (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnera
(w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu
realizowanego samodzielnie – typ C) oraz wszystkich innych partnerów, ewentualnie
przedstawicieli upoważnionych do ich reprezentowania, na miejscu w tym celu określonym34.
Poszczególne obowiązkowe załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników
i uporządkowane wg kolejności tej listy w taki sposób, aby na pierwszym miejscu był wniosek
projektowy, następnie ponumerowane i uporządkowane załączniki za Partnera Wiodącego (w
przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnera (w przypadku projektu partnerskiego bez
Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C), dalej
ponumerowane i uporządkowane załączniki za Partnera nr.1 itd. Jeżeli załączniki mają więcej
niż jedną kartę, wszystkie powinny być złączone (jeżeli to możliwe).
Sposób doręczenia wniosku:
- doręczenie osobiste;
- doręczenie drogą pocztową;
- kurierem lub w inny podobny sposób.
Właściwe adresy dla złożenia wniosków projektów:
dla czeskich partnerów:
Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska
Hlavní 1a
737 01 Český Těšín
dla polskich partnerów:
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Rynek 18
43-400 Cieszyn
Po złożeniu wniosku projektowego przeprowadzona jest kontrola wymogów formalnych (patrz:
rozdział 3.6.1) i wniosek projektowy zostaje zaewidencjonowany w systemie monitorującym
Programu MONIT 7+ (zwanym dalej systemem monitorującym). W wyniku zaewidencjonowania
wnioskowi projektowemu zostaje przydzielony numer (tzw. numer ewidencyjny projektu), który
jest Partnerowi Wiodącemu (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnerowi
(w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu
realizowanego samodzielnie – typ C) przekazany na miejscu w postaci Potwierdzenia
zaewidencjonowania wniosku projektowego, ewentualnie zostaje wysłane pocztą. W ten sposób
zapewniona jest ewidencja wszelkich wniosków projektowych w systemie monitorującym.
Momentem decydującym jest doręczenie a nie wysłanie wniosku projektowego. Tylko od
Partnera Wiodącego (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnera (w przypadku
34

więcej str. 13 załącznika nr 1.1 – Formularz wniosku projektowego dla projektu z Partnerem Wiodącym – typ A oraz
str. 11 załącznika nr 2.1 – Formularz wniosku projektowego dla projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ
B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C
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projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego
samodzielnie – typ C) zależy, na jaki sposób doręczenia się zdecyduje. On również ponosi
wszelkie ryzyko wynikające z wybranego przez niego sposobu doręczenia.

3.6. Kontrola, ocena i wybór projektów
Kontrola i ocena Wniosków projektowych odbywa się w trzech etapach. W ramach pierwszego
etapu przeprowadzana jest kontrola kryteriów formalnych wniosku, która jest przeprowadzana
przez pracowników właściwego Zarządzającego FM. Drugim etapem jest kontrola
kwalifikowalności projektu, jako niezbędny warunek dla przeprowadzania dalszej oceny. Ta
kontrola jest przeprowadzana przez pracowników Zarządzających FM (1 CZ i 1 PL).
W ramach trzeciego etapu projekt podlega ocenie pod kątem jakości technicznej i finansowej,
specyficznych priorytetów Euroregionu ŚC-TS i długookresowej trwałości. Na tym etapie projekt
jest także oceniany z punktu widzenia wpływu transgranicznego i poziomu współpracy
transgranicznej.
Ta część czynności kontrolnych i oceny przeprowadzana jest przez ekspertów regionalnych
wskazanych przez Zarządzających FM z obu stron granicy.
3.6.1. Kontrola kryteriów formalnych
W przypadku doręczenia osobistego kontrolę kryteriów formalnych przeprowadza w obecności
Partnera Wiodącego (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnera (w przypadku
projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego
samodzielnie – typ C) jeden pracownik właściwego Zarządzającego FM, ewentualnie, jeżeli
osoba doręczająca Wniosek projektowy odmówi udziału w tej kontroli lub w przypadku innej
formy doręczenia niż osobiste, dwóch pracowników właściwego Zarządzającego FM.
Kontrola jest przeprowadzana w trybie TAK/NIE na podstawie Wykazu kontrolnego zawartego
w Załączniku nr 1.9/2.8.
3.6.2. Kontrola kwalifikowalności
W przypadku Wniosków projektowych, których kontrola kryteriów formalnych zakończona
została pozytywnie, pracownicy Zarządzających FM w dalszej kolejności przeprowadzają
kontrolę kwalifikowalności. W przypadku wszystkich typów projektów w kontroli tej uczestniczy
dwóch pracowników Zarządzających FM (1 CZ i 1 PL) w taki sposób, aby można było zapewnić
adekwatne przeprowadzenie kontroli przy uwzględnieniu specyfiki krajowej (krajowe
rozbieżności w przepisach prawa itp.). Kontrola jest przeprowadzana w trybie TAK/NIE
na podstawie Wykazów kontrolnych zawartych w Załącznikach nr 1.10 i 2.9.
Projekt będzie dalej administrowany, tzn. jego ocena będzie kontynuowana tylko w przypadku,
gdy spełni on wymogi kontroli. Jeżeli nie zostały spełnione wszystkie kryteria kontroli
kwalifikowalności w pkt. 4., 6., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. (w przypadku lead partner
projektu – typ A) lub w pkt. 3., 5., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17. (w przypadku projektu
partnerskiego bez Partnera Wiodącego - typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ
C), Partner Wiodący lub partner będzie wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym terminie
tak, aby projekt mógł być poddany dalszej ocenie i w razie spełnienia wszystkich pozostałych
wymogów rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu EKS. W przypadku, gdy Partner Wiodący lub
partner nie uzupełni brakujących danych, Zarządzający FM podejmą decyzję o jego
odsunięciu z procesu dalszej oceny.
W przypadku stwierdzenia braków lub błędów u pozostałych kryteriów kwailfikowalności tzn.
kryteriów nr 1., 2., 3., 5., 7., 8., 11., 12., a 20. (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub w
pkt. 1., 2., 4., 6., 7., 10., 11., 18. (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego
- typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C), nie ma możliwości przeprowadzić
zmiany bez znacznego wpływu na istotę projektu. Z tego powodu niespełnienie tych kryterii
oznacza natychmiastowe usunięcie projektu z dalszej oceny. Informacja o usunięciu wraz z
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dwoma oryginałami wniosku z załącznikami jest przekazana Partnerowi Wiodącemu
partnerowi pisemnie przez właściwego Zarządzającego FM.

lub

W Wykazach kontrolnych dla oceny kryteriów formalnych i kwalifikowalności (patrz Załączniki
nr 1.9/2.8 oraz 1.10 i 2.9) wymienione są kryteria, które podlegają sprawdzeniu w trakcie
kontroli. Zaleca się Partnerom Wiodącym (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub
partnerom (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu
realizowanego samodzielnie – typ C) sprawdzenie Wniosku projektowego przed oddaniem do
właściwego Zarządzającego FM według tych wykazów kontrolnych w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości skontaktowanie się z właściwym Zarządzającym FM.
3.6.3. Procedura w zakresie uzupełniania wniosku projektowego
W przypadku, gdy we Wniosku projektowym lub jego załącznikach w trakcie przeprowadzania
kontroli kryteriów kwalifikowalności stwierdzone zostaną braki, właściwy Zarządzający FM
zwróci się do Partnera Wiodącego (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnera
(w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu
realizowanego samodzielnie - typ C) na piśmie (elektronicznie i listem poleconym)
o uzupełnienie brakujących elementów. Partner Wiodący lub partner powinien dostarczyć
niezbędne dokumenty we wskazanym terminie, jeżeli chce mieć gwarancję, że jego projekt
będzie poddany dalszej ocenie i, w sytuacji spełnienia wszystkich kolejnych wymogów, zostanie
rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu EKS. Terminy obowiązujące dla uzupełnienia
brakujących elementów są następujące:
- w przypadku, gdy Wniosek projektowy został dostarczony wcześniej niż ostatni dzień
składania wniosków na dane posiedzenie EKS: 5 dni roboczych od wysłania e-maila + liczba
dni, o które Partner Wiodący lub partner złożył wniosek wcześniej,
- w przypadku, gdy Wniosek projektowy został dostarczony w ostatni dzień składania
wniosków na dane posiedzenie EKS: 5 dni roboczych od wysłania e-maila lub faksu.
W razie konieczności uzupełnienia Wniosku projektowego lub jego załączników Partner
Wiodący lub partner otrzyma na adres kontaktowy i adres e-mail podany we Wniosku
projektowym wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wezwanie to będzie
zawierało:
-

listę nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli Wniosku projektowego w tym jego
załączników,

-

listę wymaganych brakujących dokumentów,

-

ostateczny termin i miejsce złożenia brakujących dokumentów przez Partnera Wiodącego
lub partnera.

Partner Wiodący lub partner na podstawie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów
zapewni usunięcie nieprawidłowości i złoży do właściwego Zarządzającego FM brakujące
dokumenty, ewentualnie skorygowany Wniosek projektowy na tych samych zasadach, jak
pierwotny Wniosek projektowy. Partner Wiodący lub partner uzupełni we wniosku projektowym
oraz jego załącznikach jedynie te braki lub błędy, które są wymienione w wezwaniu.
Jakiekolwiek inne zmiany czy uzupełnianie wniosku projektowego oraz jego załączników nie są
dopuszczalne. W przypadku dokonania we wniosku projektowym zmian ponad ramy określone
w wezwaniu do uzupełnienia braków, wniosek projektowy jest usunięty z dalszego procesu
administrowania. Wraz z wezwaniem zostanie Partnerowi Wiodącemu lub partnerowi przesłane
Oświadczenie, w którym Partner Wiodący lub partner zobowiązuje się, że nie będzie uzupełniał
we wniosku projektowym nic ponad braki lub błędy wymienione w wezwaniu (patrz załącznik nr
1.18 (w przypadku lead partner projektu – typ A) i 2.13 (w przypadku projektu

partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie
– typ C) – Oświadczenie o nieuzupełnieniu wniosku projektowego ponad ramy wezwania).
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Możliwość uzupełniania lub zmieniania wniosku projektowego i jego załączników na podstawie
wezwania jest tylko jedna.
- w przypadku, gdy Partner Wiodący lub partner uzupełni wszystkie opisane w wezwaniu braki w
terminie wskazanym w wezwaniu, a w ten sposób wniosek spełni wszystkie wymogi formalne
oraz kwalifikowalności, ma on gwarancję, że jego projekt będzie poddany dalszej ocenie oraz
będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu EKS.
- w przypadku, gdy Partner Wiodący lub partner we wskazanym terminie nie usunie wszystkich
nieprawidłowości, jego projekt zostanie wykluczony z dalszego procesu oceny. Informacja ta
wraz z dwoma kompletami wniosku z załącznikami będzie przekazana Partnerowi Wiodącemu
lub partnerowi pisemnie przez właściwego Zarządzającego FM.
Procedura ta dotyczy tylko braków stwierdzonych w ramach kontroli kryteriów kwalifikowalności.
3.6.4. Rejestracja projektu w systemie monitorującym
Po pozytywnej kontroli kryteriów formalnych i kontroli kwalifikowalności wniosek projektowy
zostaje zarejestrowany przez właściwego Zarządzającego FM w systemie monitorującym.
Partner Wiodący (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partner (w przypadku projektu
partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ
C) zostanie o rejestracji i jej dacie poinformowany przez właściwego Zarządzającego FM
w formie elektronicznej i pisemnej bezpośrednio po spełnieniu wszystkich kryteriów formalnych
i kryteriów kwalifikowalności. Ta data stanowi początek kwalifikowalności wydatków
na realizację projektu (patrz rozdział 3.3.2 Wydatki kwalifikowalne).
3.6.5. Ocena jakości projektu, współpracy transgranicznej oraz wpływu transgranicznego
Bezpośrednio po kontroli spełnienia kryteriów formalnych i kwalifikowalności następuje ocena
zarejestrowanych wniosków projektowych na podstawie kryteriów merytorycznych. Całkowitą
odpowiedzialność za tę ocenę ponoszą Zarządzający FM, którzy zwrócą się do ekspertów
regionalnych z obu stron granicy.
Stopień jakości opracowania projektu, współpracy transgranicznej oraz wpływu
transgranicznego będzie podlegał ocenie przez ekspertów z obu stron granicy na podstawie
z góry ustalonych Siatek oceny (patrz Załączniki nr 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 i 1.15) w przypadku
lead partner projektu - typ A lub Załącznik nr 2.10 w przypadku projektu partnerskiego bez
Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C).
3.6.5.1. Ocena projektu z Partnerem Wiodącym – typ A
Część I: Ocena jakości projektu w systemie punktacyjnym:
- 1-niski,
- 3-średni,
- 5-wysoki stopień spełnienia danego kryterium.
Ocena współpracy transgranicznej przeprowadzana jest na podstawie z góry przygotowanej
Siatki oceny (patrz Załączniki nr 1.11, 1.12 i 1.13).
W przypadku, gdy jednego z kryteriów oceny jakości projektu nie można odnieść do
konkretnego projektu, eksperci przyznają w nim 0 punktów. Ze wszystkich kryteriów jest
następnie wyliczana średnia, jak u pozostałych projektów.
Przy ocenie jakości projektu można łącznie zdobyć maks. 50 punktów.
Część II: Ocena współpracy transgranicznej
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Ocena współpracy transgranicznej polega na ocenie spełnienia poszczególnych kryteriów
współpracy określonych w art. 19 Rozporządzenia w sprawie EFRR. Zgodnie z tym
Rozporządzeniem partnerzy mają obowiązek spełnienia co najmniej dwóch spośród czterech
następujących kryteriów (min. wymóg co do spełnienia 2 kryteriów objęty jest już kontrolą
kwalifikowalności projektu):
- wspólne przygotowanie projektu,
- wspólna realizacja projektu,
- wspólny personel,
- wspólne finansowanie projektu.
Ocena współpracy transgranicznej przeprowadzana jest na podstawie z góry przygotowanej
Siatki oceny (patrz Załącznik nr 1.14). W przypadku wszystkich kryteriów stopień współpracy
w danej dziedzinie, tzn. projekt można ocenić przy zastosowaniu systemu 0-3-6
-10 punktów.
W przypadku kryterium wspólnego finansowania ocenia się wypełnienie tego kryterium według
udziału partnera w finansowaniu całego budżetu projektu w następujący sposób (nie można
jednak spełnić kryterium wspólnego finansowania w przypadku partnera z innego Euroregionu
niż ER ŚC-TS):
- udział partnera w całkowitym budżecie projektu wynosi 0,00 – 9,99%

0 pkt.

- udział partnera w całkowitym budżecie projektu wynosi 10,00 – 24,99 % 3 pkt.
- udział partnera w całkowitym budżecie projektu wynosi 25,00 – 39,99 % 6 pkt.
- udział partnera w całkowitym budżecie projektu wynosi 40,00 – 50,00 % 10 pkt.
Na tym etapie można łącznie zdobyć maks. 40 punktów.
Część III: Ocena efektu transgranicznego:
Ocena wpływu transgranicznego przebiega na podstawie z góry przygotowanej Siatki oceny
(patrz Załącznik nr 1.15) przy zastosowaniu systemu 0-1-2 punktów.
Na tym etapie można łącznie zdobyć maks. 10 punktów.
Projekty z Partnerem Wiodącym – typu A mogą łącznie zdobyć za części I. – III. maks. 100
punktów.

3.6.5.2

Ocena projektów partnerskich bez Partnera Wiodącego – typu B oraz projektu
samodzielnie realizowanych – typu C

Ocena jakości, współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego tych projektów
przebiega na podstawie z góry przygotowanej Siatki oceny (patrz Załącznik nr 2.10).
System oceny
Projekty partnerskie bez Partnera Wiodącego – typu B:
- 1-3-5 punktów w przypadku kryteriów 1, 2, 6 oraz 9,
- 1-4-7-10 punktów w przypadku kryteriów 4, 5, 7 oraz 8,
- 1-7-14-20 punktów w przypadku kryteriów 3.
Projekty partnerskie bez Parntera Wiodącego – typu B mogą łącznie zyskać maks. 80
punktów.
Projekty realizowane samodzielnie – typu C:
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- 1-3-5 punktów w przypadku kryteriów 1, 2, 6 oraz 9,
- 1-4-7-10 punktów w przypadku kryteriów 5, 7 oraz 8,
- 1-7-14 punktów w przypadku kryteriów 3,
- 1-4-7 punktów w przypadku kryteriów 4.
Projekty realizowane samodzielnie mogą łącznie zyskać maks. 71 punktów.
3.6.6. Wybór projektów
Na podstawie danych zapisanych w karcie projektu35 oraz zestawienia wniosków
o dofinansowanie, wspólny EKS na swoim posiedzeniu podejmuje decyzje w sprawie projektów
rekomendowanych w ramach FM do dofinansowania.
Przedstawiciele Zarządzających FM prezentują poszczególne projekty na posiedzeniu EKS.
EKS obraduje zgodnie z Regulaminem obrad EKS. EKS rekomenduje projekty do finansowania
na podstawie konsensusu czeskich i polskich członków EKS z prawem głosu.
EKS ma co do projektu możliwość jego:
-

zatwierdzenia – projekt
do dofinansowania z EFRR,

spełnia

wszystkie

kryteria

i

będzie

zatwierdzony

-

zatwierdzenia pod warunkiem – projekt spełnia większość wymogów, ale zawiera
pewne braki; projekt jest zatwierdzony pod warunkiem, że nieprawidłowości te zostaną
usunięte i dopiero potem zostanie podpisana Umowa o dofinansowanie projektu.
Za usunięcie nieprawidłowości odpowiedzialny jest Partner Wiodący (w przypadku lead
partner projektu – typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera
Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C). Kontrolę
wprowadzonych warunków przeprowadza właściwy Zarządzający FM. Projekt nie będzie
ponownie rozpatrywany przez EKS. W przypadku, gdy Partner Wiodący lub partner nie
zgadza się na warunki określone przez EKS, przyjmuje się, iż nie zostały spełnione
warunki w zakresie finansowania projektu i z tego względu projekt jest odrzucany.

-

wstrzymania (niezatwierdzenia) – projekt zawiera nieprawidłowości, które
uniemożliwiają jego zatwierdzenia pod warunkiem. Rozpatrywanie projektu zostanie
wstrzymane. Właściwy Zarządzający FM informuje Partnera Wiodącego lub partnera, że
powinien we współpracy z właściwym zarządzającym FM projekt skorygować.
Po wprowadzeniu określonych zmian projekt będzie rozpatrywany na kolejnym
posiedzeniu EKS.

-

odrzucenia - projekty, które zawierają istotne nieprawidłowości lub nie spełniają
kryteriów, są na EKS składane, przy czym Zarządzający FM ich nie rekomendują do
dofinansowania z FM. EKS jest informowany o przyczynach braku rekomendacji i jeżeli
zgadza się z nimi, projekt odrzuca. Projekt może zostać odrzucony przykładowo również
z powodu, iż złożono wiele wysokiej jakości wniosków i alokowane środki nie wystarczą
na dofinansowanie wszystkich projektów.

EKS ma możliwość zaopiniowania budżetu lub treści projektu, ewentualnie zaproponowania
zmian w tym zakresie.
Decyzja EKS jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. Prawa do dofinansowania
mikroprojektów z FM nie można dochodzić prawnie.

35

Kartę projektu jako ostateczny wynik na końcu procesu oceny projektu sporządza właściwy Zarządzający FM.
Zawiera ona najważniejsze informacje dotyczące projektu oraz wyniki oceny. Karta projektu służy jako podstawa do
podejmowania decyzji przez EKS.
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3.6.7. Pisemne powiadomienie Partnerów Wiodących lub partnerów o decyzji EKS
Informacje na temat zatwierdzonych projektów zostaną opublikowane na stronach
internetowych Zarządzających FM (www.euroregion.inforeg.cz, www.euroregion.inforeg.pl,
www.euregio-teschinensis.org) w następującym zakresie: numer projektu, nazwa Partnera
Wiodącego (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnera (w przypadku projektu
partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ
C),
tytuł
projektu,
wysokość
dofinansowania
z
EFRR
oraz
stan
projektu
(zatwierdzony/zatwierdzony pod warunkiem). Informacja zostanie przez właściwego
Zarządzającego FM opublikowana w ciągu pięciu dni roboczych od posiedzenia EKS.
Właściwy Zarządzający FM, po posiedzeniu EKS, prześle do Partnerów Wiodących
lub partnerów poszczególnych projektów rozpatrywanych przez EKS powiadomienie na piśmie
o zatwierdzeniu lub odrzuceniu projektu w ciągu trzech tygodni. Pismo do Partnerów Wiodących
lub partnerów, których projekty zatwierdzono, będzie obejmowało listę ewentualnych warunków
nałożonych przez EKS. Pismo do Partnerów Wiodących lub partnerów, których projekty
odrzucono, będzie zawierało uzasadnienie odrzucenia projektu przez EKS.
Do Partnerów Wiodących lub partnerów, których projekty zostały odrzucone, wraz z pismem
zostanie zwrotnie wysłana jedna kopia wydruku wniosku o dofinansowanie wraz z jednym
kompletem oryginalnych załączników. Do Partnerów Wiodących lub partnerów, których projekty
zostały odrzucone w przypadku projektów inwestycyjnych, wraz z pismem zostaną zwrotnie
wysłane originały (ewentualnie poświadczona kopia) odpowiednich załączników.
3.6.8. Zasady, których należy przestrzegać w trakcie realizacji projektów
Rozdział ten mówi o zasadach ważnych dla Odbiorcy końcowego – Wnioskodawcy, który
uzyska dofinansowanie oraz realizuje projekt.
3.6.9. Umowa o dofinansowanie
Po decyzji EKS o przyznaniu dofinansowania wsparcia właściwy Zarządzający FM zaproponuje
Odbiorcy końcowemu podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. W umowie
o dofinansowanie znajdują się warunki, na jakich projekt będzie realizowany. Umowę
o dofinansowanie podpisuje z Odbiorcą końcowym właściwy Zarządzający FM.
Ostateczna wysokość dofinansowania
Maksymalna wysokość dofinansowania zostanie ustalona w umowie, przy czym ta kwota opiera
się o oceniony budżet. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona dopiero po
zakończeniu projektu i złożeniu końcowego wniosku o płatność, przy czym maksymalna
wysokość zatwierdzonego dofinansowania nie może zostać przekroczona.
Wcześniejsze zakończenie umowy o realizacji projektu
Wcześniejsze zakończenie umowy ze strony Odbiorcy końcowego
Odbiorca końcowy może rozwiązać umowę o dofinansowanie kiedykolwiek poprzez złożenie
wypowiedzenia w formie pisemnej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku
rozwiązania umowy Odbiorca końcowy nie ma prawa do wypłacenia jakiegokolwiek
dofinansowania.
Wcześniejsze zakończenie umowy ze strony właściwego Zarządzającego FM
Właściwy Zarządzający FM odstąpi od umowy bez wypłacenia jakiegokolwiek dofinansowania,
jeżeli Odbiorca końcowy:
 nie dopełni bez uzasadnienia niektórych z obowiązków określonych w umowie
o dofinansowanie a po pisemnym wezwaniu, aby te obowiązki spełnił, nie uczyni tego ani
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nie poda wystarczającego wyjaśnienia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysłania
wezwania;
 jest przedmiotem postępowania o ogłoszeniu bankructwa, likwidacji, nadzoru sądowego,
postępowania z wierzycielami, lub jakiegoś podobnego postępowania przewidzianego
w krajowym porządku prawnym lub w Wytycznych;
 zmieni swoją formę prawną, jeżeli w związku z tym nie został przygotowany aneks do
umowy;
 udzieli cesji lub przekaże umowę o dofinansowanie oraz płatności z nią związane stronie
trzeciej bez uzyskania od udzielającego wsparcia wcześniejszej zgody na piśmie;
 dopuści się korupcji (dotyczy to też partnerów Odbiorcy końcowego);
 nie spełni podstawowych warunków kontroli finansowej i rzeczowej projektu;
 w celu uzyskania wsparcia poda nieprawdziwe lub niepełne dane albo składa
sprawozdania, które nie odpowiadają stanu rzeczywistemu;
 dopuści sie oszustwa finansowego.
Właściwy Zarządzający FM ma prawo odstąpić od umowy również w innych rzetelnie
uzasadnionych przypadkach, kiedy grozi to niewypełnieniem celów projektu.
3.6.10. Zmiana projektu
Zmiana projektu w przypadku projektu z Partnerem Wiodącym (lead partner projekt – typ A)
Partner Wiodący składa wniosek o zmianę projektu każdorazowo na piśmie do swojego
właściwego Zarządzającego FM. Partner projektu, oprócz wymienionych przykładów,
zobowiązany jest do złożenia wraz z każdym wnioskiem o zmianę projektu stanowiska
właściwego Zarządzającego FM.
Stanowisko właściwego Zarządzającego FM,nie jest konieczne w przypadku, gdy zmiana
dotyczy:
- rachunku bankowego Partnera Wiodącego,
- osób upoważnionych do reprezentowania partnerów,
- nazwy Partnera Wiodącego,
- lokalizacji realizacji działań projektu,
- roli partnera w projekcie.
Zmiany nieistotne (podlegające zgłoszeniu)
Zgoda właściwego Zarządzającego FM lub EKS nie jest wymagana w przypadku następujących
zmian projektu:
 przesunięcie środków między liniami budżetowymi do 15% pierwotnej wartości (na
poziomie całego projektu) którejkolwiek spośród objętych zmianą linii budżetowych
w przypadku, gdy nie wpływa to na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość
budżetu projektu ani na role partnerów w projekcie. Ograniczenie to nie obowiązuje dla
przesunięć w ramach linii budżetowej między kategoriami, gdzie przesunięcia są
dopuszczalne bez ograniczeń pod warunkiem, że nie wpłynie to na główne
ukierunkowanie projektu,
 przesunięcie środków między budżetami poszczególnych partnerów do wysokości 5%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, jeżeli przesunięcie to nie ma wpływu na
spełnienie warunków, na jakich projekt zatwierdzono (w szczególności kryterium
wspólnego finansowania) i jednocześnie w jego wyniku nie nastąpi zmiana roli partnera
w projekcie,
 zmiana rachunku bankowego Partnera Wiodącego,
 zmiana osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu partnerów itp.
W takich przypadkach Partner Wiodący zobowiązany jest zgłosić zmianę bezzwłocznie
(najpóźniej do 14 dni kalendarzowych) oraz w formie pisemnej swemu właściwemu
Zarządzającemu FM (zgodnie z powyższym dołącza stanowisko właściwego Zarządzającego
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FM partnera projektu). Właściwy Zarządzający FM Partnera Wiodącego zmianę rozpatrzy a
następnie ją przyjmie lub odrzuci. O swej decyzji powiadamia Partnera Wiodącego. W
przypadku zatwierdzenia zmiany przekazuje także informację właściwemu Zarządzającemu FM
po drugiej stronie granicy, któremu przesyła protokół o zmianie oraz ewentualnie nowy załącznik
do Umowy.
Jakakolwiek inna zmiana projektu wymaga zgody obu Współprzewodniczących EKS lub EKS
oraz zmiany Umowy.
Zmiany projektu, wymagające zatwierdzenia przez obu Współprzewodniczących EKS oraz
zmiany Umowy
Dotyczy to następujących zmian:
 zmiany nazwy partnerów,
 przedłużenia okresu realizacji projektu,
 przesunięcia środków między liniami budżetowymi o ponad 15% pierwotnej kwoty (na
poziomie całego projektu) którejkolwiek z linii budżetowej w przypadku, gdy nie ma to
wpływu na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wysokość budżetu projektu ani
role partnerów w projekcie,
 przesunięcia środków między budżetami poszczególnych partnerów o ponad 5%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, jeżeli przesunięcie to nie ma wpływu na
spełnienie warunków, na jakich projekt zatwierdzono (w szczególności kryterium
wspólnego finansowania) i jednocześnie w jego wyniku nie nastąpi zmiana roli partnera
w projekcie,
 zmiany działań projektu, jeżeli nie wpływa to na cele projektu, itp.
W tym przypadku Partner Wiodący musi złożyć wniosek o zatwierdzenie zmiany przez
współprzewodniczących za pośrednictwem swojego właściwego Zarządzającego FM najpóźniej
30 dni przed jej planowanym/oczekiwanym wejściem w życie. W przypadku, gdy zmiana
wymaga wydania stanowiska przez właściwego Zarządzającego FM partnera projektu, Partner
Wiodący wraz z wnioskiem składa również pozytywne stanowisko właściwego Zarządzającego
FM. Złożony wniosek jest sprawdzany przez Zarządzający FM Partnera Wiodącego i
przekazywany do współprzewodniczącym EKS, którzy w przypadku tego rodzaju zmian
podejmują ostateczną decyzję.
W przypadku zgodnego stanowiska obu współprzewodniczących EKS na złożony wniosek
wydawany jest Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w takiej samej liczbie egzemplarzy
co pierwotna Umowa, który następnie jest przekazywany Partnerowi Wiodącemu.
W przypadku odmownego stanowiska współprzewodniczący EKS informują za pośrednictwem
właściwego Zarządzającego FM Partnera Wiodącego oraz podają mu przyczyny odrzucenia.
Właściwy Zarządzający FM Partnera Wiodącego może także dojść do wniosku, że zmiana
projektu podlega zatwierdzeniu przez EKS. W tej sytuacji informuje o tym
współprzewodniczących EKS, którzy postanowią co do dalszego postępowania w sprawie
zmiany projektu.
Zmiany projektu wymagające zatwierdzenia przez EKS i zmiany Umowy
Dotyczy to następujących zmian:
 zwiększenia wartości dofinansowania z Europejskiego
Regionalnego,
 działań projektu, która wpłynie na cel projektu,
 lokalizacji projektu,
 roli partnera zagranicznego w projekcie,
 innych istotnych zmian wpływających na cele projektu.

Funduszu

Rozwoju

Partner Wiodący musi w tej sytuacji złożyć wniosek o zmianę (w razie konieczności wraz ze
stanowiskiem właściwego Zarządzającego FM) najpóźniej w terminie 4 tygodni przed
planowanym posiedzeniem EKS. Właściwy Zarządzający FM informuje Partnera Wiodącego o
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decyzji podjętej przez EKS.
W przypadku odrzucenia wniosku przez EKS, właściwy
Zarządzający FM informuje Partnera Wiodącego o powodach odrzucenia.
W przypadku, gdy nastąpi inna zmiana w projekcie, która nie jest wymieniona w powyższych
punktach, współprzewodniczący EKS podejmują decyzję co do dalszej procedury. W zależności
od wagi zmiany może być podjęta decyzja o konieczności jej rozpatrzenia przez EKS. Złożenie i
administrowanie wniosku o zmianę odbywa się zgodnie z wyżej wymienioną procedurą.
Zmiana projektu w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego (typ B) oraz
projektu samodzielnie realizowanego (typ C)
Zamiany nieistotne (niepodlegające zgłoszeniu)
Za nieistotne uważa się zmiany, które:
 nie mają wpływu na treść i cele projektu (np. zmiana adresu, zmiana rachunku bankowego
itp.),
 mają niewielki wpływ na treść lub cele projektu (np. zmiana terminu czy miejsca realizacji
działania w ramach projektu itp.),
 przesunięcie środków między liniami budżetowymi do 15% pierwotnej wartości (na
poziomie całego projektu) którejkolwiek spośród objętych zmianą linii budżetowych
w przypadku, gdy nie wpływa to na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość
budżetu projektu ani na role partnerów w projekcie. Ograniczenie to nie obowiązuje dla
przesunięć w ramach linii budżetowej między kategoriami, gdzie przesunięcia są
dopuszczalne bez ograniczeń pod warunkiem, że nie wpłynie to na główne
ukierunkowanie projektu.
W takich przypadkach odbiorca końcowy zobowiązany jest zgłosić zmianę bezzwłocznie
(najpóźniej do 14 dni kalendarzowych) w formie pisemnej swemu właściwemu Zarządzającemu
FM.
Zmiany istotne
Za istotne uważa się zmiany, które:
 mają wpływ na treść, cele lub czas trwania projektu (np. obniżenie liczby działań
w ramach projektu, przedłużenie czasu trwania projektu itp.),
 przesunięcia środków między liniami budżetowymi o ponad 15% pierwotnej kwoty (na
poziomie całego projektu) którejkolwiek z linii budżetowej w przypadku, gdy nie ma to
wpływu na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wysokość budżetu projektu ani role
partnerów w projekcie.
Istotne zmiany w projekcie wymagają zatwierdzenia przez właściwego Zarządzającego FM oraz
zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu do oryginalnej umowy. Wniosek
o zmianę umowy musi zostać złożony u właściwego Zarządzającego FM z odpowiednim
wyprzedzeniem w czasie. Istotne zmiany zmieniające charakter, strukturę lub zakres projektu
muszą zostać zatwierdzone przez EKS na jego najbliższym posiedzeniu. Właściwy
Zarządzający FM zawiadomi Wnioskodawcę w formie pisemnej o terminie posiedzenia. Bez
zatwierdzenia przez EKS zmiana ta nie może zostać dokonana.
3.6.11. Realizacja projektu
Odbiorca końcowy ponosi odpowiedzialność za realizację projektu. Podpisując umowę
o dofinansowanie Odbiorca końcowy zobowiązuje się realizować projekt zgodnie z opisem
w niej przedstawionym. Odbiorca końcowy realizuje projekt własnymi zasobami, we współpracy
z partnerami lub też może część działań realizować na podstawie umów zawartych
z wykonawcami.
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Odbiorca końcowy powinien powiadomić właściwego Zarządzającego FM z wystarczającym
wyprzedzeniem czasowym o wszystkich terminach działań przeprowadzanych w ramach
realizacji projektu.
Wybór dostawców, zamówienia publiczne
W przypadku, gdy część działań nie będzie świadczona przez Odbiorcę końcowego ani jego
partnera (partnerów), ale będzie realizowana na podstawie jednej lub więcej umów
o dostarczenie towarów, usług czy prac budowlanych, Odbiorca końcowy musi przy zawieraniu
takich umów postępować zgodnie z prawem krajowym.
Sposób wyboru wykonawców zostanie krótko opisany także w Sprawozdaniu końcowym
z realizacji projektu.
Postępowanie na czeskiej stronie Programu:
Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe projektów dofinansowanych z FM, które są niższe niż
ograniczenia określone w decyzji § 12 art. 6 ustawy Dz.U. nr 137/2006, o zamówieniach
publicznych, Odbiorca końcowy postępuje według Procedury udzielania zamówień publicznych
małego zakresu. Procedura ta ma swoje źródło w Metodologii udzielania zamówień publicznych
według ustawy Dz.U. nr 137/2006 o zamówieniach publicznych oraz Metodologii udzielania
zamówień dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, opracowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego RCz. Obie metodologie są do dyspozycji na stronach internetowych
Programu
www.cz-pl.eu
oraz
na
stronach
właściwego
Zarządzającego
FM
(www.euroregion.inforeg.cz).
W trakcie udzielania wszelkich zamówień Odbiorca końcowy powinien respektować
i przestrzegać zasad przejrzystości, zakazu dyskryminacji i równego traktowania. Poniżej
została krótko przedstawiona procedura wyboru wykonawców według planowanej wartości
zamówienia.
1) reguły dla udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 200.000,-Kč bez
VAT w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi, ewentualnie 600.000,-Kč bez VAT
w przypadku zamówień publicznych na prace budowlane.
Procedura :
 zaproszenie jednego wykonawcy do złożenia oferty cenowej (ewentualnie z innymi
warunkami do spełnienia), jeżeli zamawiający nie posiada aktualnej oferty cenowej do
dyspozycji, czy bezpośrednio złożenie zamówienia wykonania, np. drogą elektroniczną,
 decyzja osoby upoważnionej zamawiającego na podstawie złożonej przez dostawcę czy
w jaki inny sposób dostępnej aktualnej oferty (nie trzeba powoływać komisji oceniającej),
 zawarcie umowy (przez zawarcie umowy w tym przypadku rozumie się także przekazanie
przez wykonawcę potwierdzonego zamówienia czy bezpośrednie świadczenie żądanego
wykonania przez wykonawcę),
 ewentualna decyzja zamawiającego o nieudzieleniu zamówienia publicznego /odrzucenie
oferty (np. jeżeli oferta cenowa lub inne warunki wykonania nie są do zaakceptowania przez
zamawiającego).
Cały proces może być realizowany przez jedną upoważnioną przez zamawiającego osobę do
podejmowania w imieniu oraz na rachunek zamawiającego tych działań. W przypadku takich
zamówień publicznych można postępować także w formie bezpośrednich zakupów w sklepie,
jednak przy równoczesnym poszanowaniu zasad kwalifikowalności i udokumentowaniu
wydatków.
2) reguły udzielania zamówień publicznych o wartości od 200.000,-Kč bez VAT do 800.000,-Kč
bez VAT w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi, ewentualnie od 600.000,-Kč
bez VAT do 3.000.000,-Kč bez VAT w przypadku zamówień publicznych na prace budowlane.
Procedura:
 zaproszenie trzech wykonawców do złożenia oferty cenowej (z wyznaczeniem żądanego
wymagania i ewentualnie innych warunków wykonania) oraz ewentualnie ogłoszenie
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zaproszenia w odpowiedni sposób, jeżeli zamawiający nie posiada aktualnej oferty cenowej
do dyspozycji, także np. drogą elektroniczną; zaproszenie będzie zawierać także dane na
temat kryteriów, które są konieczne dla udzielenia zamówienia (kryteria oceny), które jednak
nie muszą być określone jako kryteria oceny w myśl ustawy; termin na złożenie ofert przez
wykonawców powinien wynosić minimalnie 7 dni od dnia ogłoszenia zaproszenia
wykonawcom,
 decyzja upoważnionej przez zamawiającego osoby o wyborze najlepszej oferty na podstawie
kryteriów oceny ustanowionych w zaproszeniu oraz przekazanie tej informacji wszystkim
uczestnikom postępowania wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru,
 zawarcie umowy z wybranym wykonawcą (pod pojęciem „zawarcia umowy” rozumie się także
dostarczenie przez wykonawcę potwierdzonego zamówienia),
 w przypadku decyzji zamawiającego o odwołaniu postępowania; powodem odwołania
postępowania może być fakt, że wykonawcy nie złożyli zamawiającemu możliwej do
zaakceptowania oferty, np. oferty spełniającej żądane przez zamawiającego cechy;
zamawiający ma możliwość przedstawienia warunków odwołania postępowania i określić już
przy zaproszeniu wykonawców do składania ofert.
3) reguły udzielania zamówień publicznych o wartości od 800.000,-Kč bez VAT do
2.000.000,-Kč bez VAT w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi.
Procedura:
 zaproszenie co najmniej trzech wykonawców do złożenia oferty w ramach wymagań
zamawiającego (biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zamawiający może rozważyć, czy
nie zaprosić większej liczby wykonawców) oraz ewentualnie upublicznienie zaproszenia
w odpowiedni sposób (np. na stronie internetowej); zaproszenie będzie zawierać także dane
na temat kryteriów, które są konieczne dla ogłoszenia zamówienia (kryteria oceny),
 termin składania ofert przez wykonawców powinien wynosić minimalnie 10 dni od dnia
wysłania zaproszenia wykonawcom,
 powołanie komisji dla rozpatrzenia i oceny ofert, składającej się co najmniej z 3 członków; co
najmniej jeden członek komisji powinien być ekspertem odnośnie żądanego wykonania (np.
w przypadku zamównienia na dostarczenie hardware będzie miał jeden z członków komisji
oceniającej co najmniej średnie wykształcenie w danej dziedzinie),
 uzasadnienie przez zamawiającego (uprawnioną osobę) decyzji (biorąc pod uwagę kryteria
oceny) o zawarciu umowy z wybranym wykonawcą;
 decyzja zamawiającego o wyborze najlepszej oferty oraz przekazanie tej informacji wszystkim
pozostałym uczestnikom postępowania wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru;
 zawarcie umowy z wykonawcą;
 ewentualna decyzja zamawiającego o odwołaniu postępowania.
Procedurę udzielania zamówienia publicznego zalecamy konsultować z właściwym
Zarządzającym FM. Pracownicy właściwego Zarządzającego FM mają prawo uczestniczyć
we wszystkich procedurach związanych z wyborem wykonawcy oraz mają prawo dostępu do
wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia publicznego. W przypadku wyboru
wykonawcy za pośrednictwem komisji przetargowej (procedura wg części 3) Odbiorca końcowy
powinien powiadomić najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed posiedzeniem właściwego
Zarządzającego FM o posiedzeniu komisji przetargowej. W trakcie postępowania
przetargowego pracownik właściwego Zarządzającego FM ma status obserwatora.
Postępowanie po polskiej stronie Programu:
Odbiorca końcowy w zakresie wynikającym z przepisów o randze ustawowej, dokonując
zamówień odpłatnych usług, dostaw i robót budowlanych jest zobowiązany do stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. 2007 Nr 223 poz.
1655 z późn.zm.
W pozostałym zakresie przedmiotową materię reguluje kodeksy cywilny, który należy stosować
w przypadku braku obowiązku przestrzegania prawa zamówień publicznych, jak i do spraw nie
objętych regulacją szczególną w Prawie zamówień publicznych.
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3.6.12. Zakończenie realizacji oraz Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu
Za zakończenie projektu uważa się udokumentowane zakończenie wszystkich działań
w ramach projektu zgodnie z umową o dofinansowanie mikroprojektu.
Odbiorca końcowy powienien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji projektu
właściwemu Zarządzającemu Raport końcowy z realizacji projektu oraz tabele rozliczeniowe
w wersji drukowanej i elektronicznej na zgodnych z przepisami formularzach.
Chodzi o krótkie sprawozdanie, w którym Odbiorca końcowy wspomni o przebiegu
mikroprojektu a także o jego rezultatach i produktach oraz osiągnieciu celów mikroprojektu.
Częścią Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu jest rozliczenie mikroprojektu. Wraz z
Raportem końcowym z realizacji mikroprojektu Odbiorca końcowy złoży także wniosek o
płatność.
Na realizację zatwierdzonych projektów nie udziela się zaliczek, odbiorca końcowy realizuje
projekt w całości ze środków własnych. Wkład finansowy z FM zostanie zrefundowany odbiorcy
końcowemu dopiero po zakończeniu realizacji projektu na podstawie Wniosku o płatność za
mikroprojekt oraz dołączonych dokumentów (kopii dokumentów księgowych36 oraz innych
uzupełniających dokumentów).
Właściwy Zarządzający FM potwierdzi przyjęcie tych dokumentów oraz przeprowadzi kontrolę
100% wydatków kwalifikowalnych (kontrolę 1. stopnia). Do 60 dni kalendarzowych od
otrzymania Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu przeprowadzi jego kontrolę wraz z
rozliczeniem mikroprojektu. W przypadku nieprawidłowości właściwy Zarządzający FM pisemnie
wezwie (pocztą lub e-mailem) Odbiorcy końcowego o uzupełnienie lub korektę dokumentów,
które Odbiorca końcowy powinien dostarczyć do 30 dni kalendarzowych od daty wysłania
wezwania przez właściwego Zarządzającego FM. Jeżeli Odbiorca końcowy nie dostarczy
wymaganych dokumentów ani po upływie 30 dni kalendarzowych od wysłania
pierwszego wezwania przez właściwego Zarządzającego FM, właściwy Zarządzający FM wyśle
drugie wezwanie o uzupełnienie dokumentów. Jeżeli nawet do 20 dni kalendarzowych od daty
wysłania drugiego wezwania Odbiorca końcowy nie dostarczy wymaganych dokumentów,
w rozliczeniu mikroprojektu zostaną zawarte jedynie koszty kwalifikowane zawarte w złożonych
dokumentach bez dalszej możliwości dostarczenia dokumentów do rozliczenia po tym terminie.
Właściwy Zarządzający FM wystawi Odbiorcy końcowemu po przeprowadzonej kontroli Raportu
końcowego z realizacji mikroprojektu oraz rozliczenia Oświadczenia o kwalifikowalności kosztów
w ramach mikroprojektu.
3.6.13.

Płatności

Płatności
Właściwy Zarządzający FM gromadzi zweryfikowane i scertyfikowane wnioski
o płatność oraz maksymalnie raz na 3 miesiące składa Oświadczenie o dokonanych wydatkach
za narodową część projektu Fundusz Mikroprojektów właściwemu kontrolerowi – Śląskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu.
Po przeprowadzeniu kontroli kontrolerzy narodowi wystawią Zarządzającym FM Oświadczenie o
kwalifikowalności wydatków za narodową część projektu Fundusz Mikroprojektów. Zarządzający
FM, który pełni funkcję Partnera Wiodącego (tj. Regionální sdružení pro česko-polskou
spolupráci – RSTS, pkt. 3.2.4), złoży następnie wniosek o płatność razem za czeską
i polską stronę. Po zatwierdzeniu wniosku przez CRR RCz a następnie przez MMR RCz,
Instytucja Płatnicza i Certyfikująca (Národní fond Ministerstva financí RCz) przeprowadzi
36

Zarządzający będzie wymagał dołączenia do kopii dokumentów Oświadczenia o zgodności kopii złożonych
dokumentów księgowych z ich originałami zaksięgowanymi analitycznie w księgowości odbiorcy końcowego.
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kontrolę oraz dokona przelewu płatności na rachunek Jednostki Finansującej MMR RCz a ta
dokona przelewu na rachunek Zarządzającego FM, który pełni funkcję Partnera Wiodącego
(RSTS). Ten następnie przekaże do 5 dni roboczych od otrzymania płatności odpowiednią
płatność na rachunek polskiego Zarządzającego FM (Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza“) a zarazem na rachunki czeskich Odbiorców końcowych. Polski
Zarządzający FM również do 5 dni roboczych od otrzymania zbiorczej płatności od czeskiego
Zarządzającego FM przeleje płatności na rachunki polskich Odbiorców końcowych. Refundacja
wypłacana jest w EUR.
3.6.14.

Kontrole

Przedmiotem kontroli realizowanej na podstawie art. 16 Rozp. nr 1080/2006 jest proces
stwierdzenia stanu faktycznego i sprawdzenia przestrzegania określonych przepisów i zasad,
porównanie stanu faktycznego ze stanem deklarowanym i wymaganym. Ten stopień kontroli
finansowej, czyli kontrola merytoryczna, formalna i finansowa będzie w ramach FM
przeprowadzana przez Zarządzających FM, kontrolerów części narodowych i IZ/KK.
Zarządzający FM sprawdzają, czy zobowiązania, które stanowią element umowy
o finansowanie mikroprojektu, zostały spełnione.
Zarządzający FM
Przeprowadza kontrolę Oświadczenie o dokonanych wydatkach za narodową część projektu,
Raportu z realizacji części projektu, wniosku o płatność za projekt. Przeprowadzą bieżącą
kontrolę (monitoring rzeczowy) mikroprojektów na miejscu i z każdej przeprowadzonej kontroli
sporządzają Raport z przeprowadzonej kontroli, który wprowadzają do MONIT 7 +. Raporty
z przeprowadzonych kontroli zawierają ocenę zgodności z umową o finansowaniu mikroprojektu
i działania zaproponowane w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. Właściwy
Zarządzający FM prowadzi następnie kontrolę dokumentacji związanej z projektem oraz
kontrolę Raportu końcowego z realizacji projektu wraz z załącznikami (wniosek o płatność,
dokumenty księgowe).
Kontroler
Będzie w szczególności przeprowadzał kontrole na miejscu, wynikające z analizy ryzyk (próbka
5%) i kontrole nadzwyczajne. Przeprowadza przede wszystkim kontrole wyrywkowe
i nadzwyczajne oraz potwierdza prawidłowość zbiorczych wniosków o płatność przygotowanych
przez Zarządzającego FM a także wszystkich związanych z nim załączników.
Odbiorca końcowy
Przed dokonaniem zapłaty Odbiorca końcowy ma obowiązek przeprowadzenia rzeczowej
i formalnej kontroli każdej faktury.
Audytorzy, inne organy kontrolne
Odbiorca końcowy i jego partnerzy mają obowiązek umożliwić audytorom oraz organom
kontrolnym dostęp do wszelkiej dokumentacji związanej z projektem.
3.6.15.

Promocja

Promocja
Przyznanie dofinansowania z EFRR powinno być w wystarczający sposób uwidocznione.
Odbiorca końcowy ma obowiązek zapewnić wystraczającą promocję projektu oraz informować
społeczeństwo w odpowiedni sposób o tym, że dany projekt uzyskał wsparcie w ramach POWT
2007-2013 i był dofinansowany z EFRR. Zasady w zakresie promocji projektów finansowanych
w ramach Programu określone są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 (dostępne jest
na stronach internetowych Programu www.cz-pl.eu). Sposób prowadzenia działań
promocyjnych zależny jest od rodzaju projektu.
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Obowiązki Odbiorcy końcowego odnoszące się do zapewnienia promocji, zostaną ściśle
określone w umowie o dofinansowanie. Obowiązki zawarte w umowie są dla Odbiorcy
końcowego obowiązujące a następstwem ich niespełnienia mogłoby być wcześniejsze
zakończenie umowy o dofinansowanie (więcej pkt. 3.6.8.1. Wcześniejsze zakończenie umowy
o dofinansowanie).
Działania informacyjne i promocyjne powinny zawierać następujące informacje:

logo Programu (logo Programu jest umieszczone na stronach internetowych Programu):

 wymogi według art. Rozporządzenia Wykonawczego (logo UE obejmujące te wymogi
umieszczone jest na stronach internetowych Programu):
 symbol Unii Europejskiej (zgodnie z normami graficznymi określonymi w załączniku I
Rozporządzenia Wykonawczego) oraz powołanie się na Unię Europejską (tekst: „Unia
Europejska”);
 powołanie się na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR);
 hasło „Przekraczamy granice”



logo Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

W przypadku małych przedmiotów promocyjnych nie ma obowiązku umieszczania powołania się
na EFRR i hasła „Przekraczamy granice”. Na tych przedmiotach należy umieścić logo Programu
oraz symbol i powołanie się na Unię Europejską.
Wydatki na promocję są kwalifikowalne do dofinansowania z FM, jeśli zostały one ujęte
w budżecie projektu.
Co do zasady wydatki związane z produktami projektu, które nie będą prawidłowo oznaczone
zgodnie z regułami zasad Unii Europejskiej dotyczących wizualnego oznaczenia projektów nie
będą uważane za koszt kwalifikowalny projektu. Produkty zatwierdzone w budżecie, dla których
realizacja tych zasad nie jest możliwa, podlegają uzgodnieniu z właściwym Zarządzającym FM.
3.6.16.

Archiwizacja dokumentów

Odbiorca końcowy oraz Zarządzający FM mają obowiązek archiwizacji całej dokumentacji
związanej z projektem do 31 grudnia 2026 r. (10 lat od zakończenia Programu). O ile inne
prawo przewiduje dla określonych dokumentów dłuższy czas, Odbiorca końcowy archiwizuje
dokumenty do terminu przewidzianego w tym prawie.
Dokumentacja projektu jest prowadzona w osobnej teczce oznaczonej numerem rejestracyjnym
oraz tytułem projektu. Archiwizacja dokumentacji oraz odpowiedzialność za jej prowadzenie
podlega kontrolom przeprowadzanym przez organy włączone we wdrażanie Programu.
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W polskim brzmieniu Wytycznych dla Wnioskodawców przyjęte zostało warunkowo nazewnictwo
Zarządzający FM, a nie Partner FM, co wynikałoby z terminologii przyjętej dla Programu, z uwagi na
realizację mikroprojektów opartych o zasadę Partnera Wiodącego

4. Wykaz załączników
Formularz wniosku projektowego dla projektu z Partnerem Wiodącym
(lead partner projekt – typ A)
2(B,C)/2.1
Formularz wniosku projektowego dla projektu bez Partnera Wiodącego
– typ B oraz projektu realizowanego samodzielnie – typ C
3(A)/1.2
Oświadczenie Partnera Wiodącego
4(A)/1.3
Oświadczenie partnera dla projektu z Partnerem Wiodącym
5(B,C)/2.2
Oświadczenie partnera projektu
6(A,B,C)/1.4/2.3
Uszczegółowienie budżetu projektu
7(A,B,C)/1.5/2.4
Metodologia opracowania uszczegółowienia budżetu
8(A)/1.6
Umowa partnerska
9(B,C)/2.5
Oświadczenie o partnerstwie
10(A)/1.7
Materiały dokumentujące kryteria współpracy partnerów
11(B,C)/2.6
Krótki opis projektu w języku partnera
12(A,B,C)/1.8/2.7
Oświadczenie o niezłożeni projektu równocześnie do Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Beskidy
13(A,B,C)/1.9/2.8
Wykaz kontrolny kontroli wymogów formalnych
14(A)/1.10
Wykaz kontrolny kontroli kwalifikowalności dla projektu z Partnerem
Wiodącym (lead partner projekt – typ A)
15(B,C)/2.9
Wykaz kontrolny kontroli kwalifikowalności dla projektu partnerskiego bez
Partnera Wiodącego – typ B oraz projektu realizowanego samodzielnie
– typ C
16(A)/1.11
Siatka oceny jakości projektu jako całości
17(A)/1.12
Siatka oceny jakości czeskiej części projektu
18(A)/1.13
Siatka oceny jakości polskiej części projektu
19(A)/1.14
Siatka oceny współpracy transgranicznej
20(A)/1.15
Siatka oceny efektu transgranicznego
21(B,C)/2.10
Siatka oceny dla projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B
oraz projektu realizowanego samodzielnie – typ C
22(A)/1.16
Umowa o dofinansowanie projektu z Partnerem Wiodącym (lead partner
projektów – typ A)
23(B,C)/2.11
Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego
– typ B oraz projektu realizowanego samodzielnie – typ C
24(A,B,C)/1.17/2.12 Możliwi beneficjanci wsparcia dla programów współpracy transgranicznej
25(A)/1.18
Oświadczenie Partnera Wiodącego o nieuzupełnieniu wniosku
projektowego (lead partner projekt – typ A)
26 (B,C)/2.13
Oświadczenie Partnera o nieuzupełnieniu wniosku projektowego (w
przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego - typ B oraz
projektu samodzielnie realizowanego - typ C)
1(A)/1.1
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27 (A,B,C)/1.19/2.14 Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ
28 (A,B,C)/1.20/2.15 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000
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