
SZKOLENIE W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE 

MIKROPROJEKTÓW  ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA                         

W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

RZECZPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION „TATRY”
NOWY TARG,  dnia 9 września 2010 r.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z  budżetu państwa  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita  Polska-Republika Słowacka 2007-2013
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Program szkolenia

10.30-11.00 Rejestracja 
11.00-11.45 Wprowadzenie. 

Specyfika mikroprojektów w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -
Republika Słowacka 2007-2013

– Antoni Nowak, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”

11.45-13.00 Prawidłowe wypełnianie wniosku o dofinansowanie 
mikroprojektu

– Teresa Siaśkiewicz, Kierownik Działu realizacji 
mikroprojektów w ramach PWT PL-SK,                                
Związek Euroregion „Tatry”

13.00-13.15 Dyskusja i pytania
13.15-13.30 Przerwa kawowa
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Program szkolenia c.d.

13.30-14.30  Zasady kwalifikowania wydatków

– Dominika Różańska Główny księgowy, Związek Euroregion 
„Tatry”

14.30- 15.00  Dyskusja i pytania 

15.00            Zakończenie 
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POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2007-2013

Cele - 347 mld EUR Fundusze Strukturalne i Instrumenty

1. KONWERGENCJA –
81,5%

2. KONKURENCYJNOŚĆ 
REGIONÓW I 
ZATRUDNIENIE
-16 %

3. EUROPEJSKA 
WSPÓŁPRACA 
TERYTORIALNA
– 2,5 %

EFRR

EFS

EFS
Fundusz 

Spójności

EFRR

EFRR
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Cel 1. Polityki Spójności Unii Europejskiej 
- KONWERGENCJA -

koncentruje się na wspieraniu zrównoważonego,
zintegrowanego rozwoju gospodarczego 

oraz zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym
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Cel 2. Polityki Spójności Unii Europejskiej

KONKURENCYJNOŚĆ REGIONALNA I ZATRUDNIENIE 

polega na wspieraniu zatrudnienia w kontekście strategii

zróżnicowanego rozwoju w następujących priorytetach:

 innowacja i gospodarka oparta na wiedzy, 

 działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska                          
i zapobieganiu zagrożeniom,

 dostęp do usług transportowych i telekomunikacyjnych pożytku 
ogólnego o charakterze gospodarczym.
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Cel 3. Polityki Spójności Unii Europejskiej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

ukierunkowany jest na wspieranie inicjatyw 

lokalnych, działań regionalnych sprzyjających 

zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu 

wspólnoty oraz na wymianę doświadczeń 

pomiędzy regionami europejskimi.
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EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

alokacja finansowa - 7,75 mld EUR

Współpraca międzyregionalna

5,19%                          0,39 mld EUR

Współpraca transnarodowa

20,95%                        1,58 mld EUR

Współpraca transgraniczna

73,86%                        5,58 mld EUR
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PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

w latach 2007-2013 na granicach Polski

 Polska (woj. zachodniopomorskie) - Niemcy 
(Meklemburgia/Pomorze Wschodnie - Brandenburgia)

 Polska (woj. lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia)

 Polska (woj. lubuskie i dolnośląskie) - Niemcy (Saksonia)

 Polska - Republika Czeska

 Polska - Republika Słowacka

 Polska - Litwa

 Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy (Południowy 
Bałtyk)
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PROGRAM  WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013

PODSTAWY PRAWNE

 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i  uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999

 Rozporządzenie 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

 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka 2007-2013
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PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

RZECZPOSPOLITA POLSKA -REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013

CEL PROGRAMU:

Intensyfikacja opartej na partnerstwie

współpracy polsko-słowackiej,

która sprzyjać będzie trwałemu rozwojowi

obszaru pogranicza
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PROGRAM  WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013

ZASIĘG:

• po polskiej stronie granicy – NTS III (podregiony): bielski, nowosądecki, 
przemyski i krośnieński oraz NTS IV – powiat oświęcimski (podregion 
krakowski), powiat pszczyński (podregion tyski) powiat rzeszowski 
(podregion rzeszowski). W powiatach pszczyńskim, rzeszowskim oraz 
oświęcimskim projekty będą realizowane zgodnie z art. 21 
Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Nr 1080/2006 dopuszczającym możliwość przyznania do 
20% budżetu programu dla obszarów przyległych do zasadniczego 
obszaru wsparcia,

• po słowackiej stronie granicy – NTS III (regiony): Kraj Żyliński oraz Kraj 
Preszowski
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Zasięg Programu
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PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013

BUDŻET

Łączny budżet Programu – 185,2 mln EUR

Dofinansowanie z EFRR – 157,4 mln EUR

Wysokość dofinansowania projektów:
do 85% kosztów kwalifikowalnych

jako refundacja kosztów poniesionych
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PROGRAM  WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013 

PRIORYTETY I TEMATY

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej

(43% całkowitej alokacji - 67.685.338 EUR)

Główny cel priorytetu: 

Rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej 
w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej 
ukierunkowanej na integrację przestrzenną, bezpieczeństwo, 
zwiększenie dostępności komunikacyjnej 
i atrakcyjności regionu dla mieszkańców, inwestorów 
i turystów.

Temat 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa (24%)

Temat 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska (19%)
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Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy
(34% całkowitej alokacji - 53.518.639 EUR)

Główny cel priorytetu:

Promowanie polsko-słowackiej współpracy partnerskiej 
dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, 
środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów 
przygranicznych Polski i Republiki Słowackiej.

Temat 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie  

turystyki (15%)

Temat 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
(14%)

Temat 2.3: Projekty sieciowe (5%)
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Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych – mikroprojekty
(17% całkowitej alokacji - 26.759.320 EUR)

Główny cel priorytetu: 

 promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązanie kontaktów 
transgranicznych poprzez realizacje mikroprojektów opartych na 
działaniach typu „ludzie dla ludzi”.

Cele szczegółowe:

 nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy 
polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych,

 tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.
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Priorytet 4: Pomoc techniczna
(6% całkowitej alokacji - 9.444.466 EUR)

Główny cel priorytetu:

Zapewnienie  wdrożenia, zarządzania, promocji,
monitoringu i kontroli Programu.

Priorytet ten obejmuje stworzenie i finansowanie wydatków 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Instytucji 
Certyfikującej, Instytucji Audytowej oraz Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego.

Ponadto może obejmować także koszty funkcjonowania 
Punktów Informacyjnych na Słowacji, w tym koszty 
organizacji spotkań roboczych oraz koszty operacyjne.
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Doświadczenie Euroregionu Tatry w realizacji projektów 
współpracy transgranicznej

Sekretariat PHARE CREDO w 1998 r.

Sekretariat Funduszu Małych Projektów  PHARE CBC                    

- dla granicy wschodniej w latach 1999– 2000                                       

- dla granicy Polska-Słowacja w latach 2001-2006

Sekretariat Programu IW INTERREG III A PL-SK: 

17.02.2005 – 31.03.2008

Realizacja mikroprojektów w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej PL-SK 2007-2010                                                     

od października 2008 – 56 mikroprojektów (I nabór)

Łączna ilość małych projektów : 186
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Dobre praktyki Euroregionu „Tatry” w realizacji 
mikroprojektów

1. Kształtowanie relacji partnerskiej z beneficjentem

2. Prowadzenie beneficjenta „krok po kroku”: 
rzetelne szkolenia, konsultacje, informacje           
i wyjaśnienia w trakcie realizacji projektu.

3. Wszystkie sprawy beneficjent załatwia w biurze 
Euroregionu w jednym miejscu.

4. Doświadczony personel.
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Specyfika mikroprojektów 

1. Tzw. polska szkoła – decentralizacja uprawnień  
w zakresie zarządzania do Euroregionu.   

2. Projekty integrujące społeczności lokalne 
pogranicza.

3. Projekty o małej wartości dofinansowania.
4. Łatwiejsza dostępność środków niż w projektach 

dużych.
5. Realizacja projektów „miękkich”.
6. Szybki proces realizacji projektów (do 12 m-cy).
7. Możliwość dofinansowania z budżetu państwa.
8. Dostępność środków dla niedochodowych 

organizacji pozarządowych.
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Podstawowe dokumenty dotyczące mikroprojektów:

 Wytyczne dla wnioskodawców mikroprojektów ,Euroregiony: Beskidy, Karpacki, 
Tatry. Wyższe Jednostki Terytorialne : Prešov, Žilina,

 Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-
Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty,

 Instrukcja wypełniania  wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty,

 Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym / 
kwalifikowalności oraz technicznym wraz z Arkuszem oceny projektu. Ocena formalna i 
kwalifikowalności projektu oraz Arkuszem oceny projektu. Ocena techniczna,

 Regulamin Podkomitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013,

 Podręcznik wdrażania mikroprojektów.
 Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach 

współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z 
udziałem Polski w latach 2007-2013

 Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita  Polska - Republika Słowacka 2007-2013
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Instytucje zarządzające mikroprojektami

 Euroregiony:  Beskidy, Karpacki, Tatry, 

 Wyższe Jednostki Terytorialne: Preszów, Żylina 
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Obszar wsparcia

PWT PL-SK 2007-2013 Euroregion „Tatry”

NTS III NOWOSĄDECKI, 

NTS III BIELSKO-BIALSKI, 

NTS III KROŚNIEŃSKO-PRZEMYSKI

z NTS III Krakowsko-Tarnowskiego   
Powiat oświęcimski

z NTS III Rzeszowsko-
Tarnobrzeskiego: Powiat rzeszowski 

i miasto na prawach powiatu -
Rzeszów.

NTS III KRAJ PRESZOWSKI, 

NTS III KRAJ ŻYLIŃSKi 

NUTS III NOWOSĄDECKI:

-Powiat limanowski z siedzibą w Limanowej

-Powiat myślenicki z siedzibą w Myślenicach 
(z wyłączeniem Gminy Pcim)

-Powiat gorlicki z siedzibą w Gorlicach

-Powiat nowosądecki z siedzibą w Nowym  
Sączu

-Powiat nowotarski z siedzibą w Nowym 
Targu

-Powiat tatrzański z siedzibą w Zakopanem

Miasto na prawach powiatu – Nowy Sącz
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Okres realizacji mikroprojektu
12 m-cy (+ 6 m-cy wyjątkowo)

Dofinansowanie z EFRR
5.000-50.000 EUR

Wysokość wsparcia mikroprojektu                  
z EFRR

max. 85% wydatków kwalifikowalnych
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Okres kwalifikowalności wydatków

Wydatki kwalifikują się od  terminu rozpoczęcia 
realizacji projektu wskazanego we wniosku o 
dofinansowanie, określonego nie wcześniej niż data 
złożenia wniosku o dofinansowanie do biura 
Euroregionu /WJT. Okres kwalifikowalności wydatków 
kończy się zgodnie z termin zakończenia projektu.  
Wyjątek stanowią tzw. koszty przygotowawcze              
(w wysokości do 5% budżetu projektu), które 
kwalifikują się od 01.01.2007 do daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych  

jest możliwa pod warunkiem powiązania z działaniami „miekkimi”  

Waluta budżetu mikroprojektu - planowanie i rozliczanie 

w   EURO 

Współpfinansowanie z budżetu państwa

10% wartości projektu (dotyczy polskich mikrobeneficjentów)
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Partnerstwo  

konieczny partner słowacki (dla wnioskodawców polskich)   

Ocena mikroprojektów

ocena formalna i techniczna Euroregion/WJT
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Różnice pomiędzy mikroprojektami w I  i II naborze                   

PWT PL-SK 2007-2013

1. Inny formularz wniosku o dofinansowanie (dodatkowe rubryki 
dotyczące doświadczenia partnerów we współpracy, wskaźników 
uniwersalnych,  trwałości projektu, oraz zgodności projektu z 
politykami UE i strategiami regionalnymi, budżet w formacie excel
jest załącznikiem do wniosku, nowy załącznik nr 6.9 do wniosku).

2.  Dopuszczenie do składania wniosku tylko podmioty mające siedzibę 
na obszarze wsparcia (inaczej niż w dużych projektach).

3.  Brak formalnej ścieżki realizacji projektów komplementarnych.

4.  Inne procedury dotyczące finansowania z budżetu  państwa  
projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

5.  Stop projektom, które nie są transgraniczne a realizują jedynie 
partykularne imprezy cykliczne wnioskodawcy.
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Wdrażanie mikroprojektów w PWT PL-SK 2007-2013

Oś priorytetowa III. Wsparcie inicjatyw lokalnych – mikroprojekty

Beneficjenci strategiczni (partnerzy projektu parasolowego):

Euroregiony – po polskiej stronie granicy

Wyższe Jednostki Terytorialne – po słowackiej stronie granicy

Mikroprojekty wdrażane są poprzez tzw. Projekt parasolowy 
przygotowany wspólnie przez Euroregiony: Karpacki, „Tatry”                  
i  Beskidy oraz WJT Preszów i WJT Żylina.
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Projekt parasolowy I

Partner wiodący – po stronie polskiej 

Euroregion Karpacki

Partnerzy projektu - Euroregiony: Tatry i Beskidy 

oraz WJT Żylina i WJT Preszów

Alokacja z EFRR na lata 2007-2010 

- 14.823.006,52 EUR

w tym Euroregion „Tatry”  - 2.693.566,76 EUR

I nabór  - zakontraktowano 56 mikroprojektów o łącznym 

dofinansowaniu  z EFRR 1.878.188, 83 EUR

II nabór - dostępna alokacja z EFRR - 419.580 EUR + 

oszczędności z  realizacji mikroprojektów z I naboru
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Projekt parasolowy II

Partner wiodący – po stronie słowackiej 
WJT Preszów

Partnerzy projektu - Euroregiony: Karpacki, Tatry i Beskidy 

oraz WJT Żylina 

Alokacja z EFRR na lata 2011-2013 

– 11.936.313,19 EUR,

w tym Euroregion „Tatry”    – 2.155.669,81 EUR
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Zadania Euroregionu:

udział w polsko-słowackiej grupie roboczej przygotowującej 
program operacyjny,

opracowanie procedur i wytycznych dla beneficjentów.

ogłoszenie naboru projektów,

prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców,

przyjmowanie wniosków projektów,

ocena formalna i techniczna wniosków projektów,

przygotowanie listy rankingowej do zatwierdzenia przez   
Podkomitet Monitorujący,
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Zadania Euroregionu c.d.:

podpisywanie umów z beneficjentami,

monitoring i kontrola projektów,

przyjmowanie i rozliczanie wniosków o płatność sporządzanych   
przez beneficjentów,

dokonywanie płatności dla partnerów w projekcie parasolowym 
i beneficjentów,

kontrola beneficjentów,

sporządzanie sprawozdawczości,

promocja programu.
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Obawy dotyczące  PWT PL-SK 2007-2013

1. Wydłużenie drogi refundacji środków (nawet do 1 roku)

2. Brak zaliczek, chociaż jest  tzw. refundacja bieżąca w 
wysokości 50% kwoty z EFRR.

3. Skomplikowana procedura kontroli I stopnia.

4. Więcej biurokracji (więcej dokumentów, potwierdzeń, 
załączników, np. zapytanie o cenę przy usługach lub 
dostawach poniżej progów Ustawy  Prawo zamówień 
publicznych).



36

SCHEMAT REFUNDACJI  WYDATKÓW MIKROPROJEKTÓW W 

RAMACH  PROGRAMU IW INTERREG III A PL-SK
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SCHEMAT REFUNDACJI  WYDATKÓW MIKROPROJEKTÓW           

W RAMACH  PWT PL-SK 2007-2013

MIKROBENEFICJENT

EUROREGION 
INSTYTUCJA 

KONTROLI 

PIERWSZEGO 

STOPNIA

PARTNER WIODĄCY

PROJEKTU PARASOLOWEGO

INSTYTUCJA 

CERTYFIKUJ

ĄCA

INSTYTUCJA 

ZARZĄDZAJĄ

CA

WST

DEF
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Prawidłowe wypełnianie wniosku o dofinansowanie 
mikroprojektu

– Teresa Siaśkiewicz, Kierownik Działu realizacji      

mikroprojektów w ramach PWT PL-SK, 

Związek Euroregion „Tatry”
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Kwalifikujący się beneficjenci

 Jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia,

 jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub 
jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy 
terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np. 
wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, 
instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, 
ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja 
itp.,

 organizacje pozarządowe o charakterze non-profit           
(np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje 
turystyczne),

 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). 
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Kwalifikujący się beneficjenci c.d.

 Podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z 
obowiązującym prawem krajowym i których siedziby znajdują się 
na terenie obszaru wsparcia Programu,

 podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym 
jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli 
pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za 
realizowany projekt,

 podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których 
jednostka nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z 
określeniem, który podmiot będzie realizował projekt).
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Kwalifikujący się beneficjenci c.d.

Każdy z tych podmiotów musi:

 być podmiotem o charakterze niedochodowym,

 mieć stabilne i wystarczające źródło 
finansowania, tak aby mógł sprostać celom                
i działaniom określonym w projekcie,

 być bezpośrednio odpowiedzialny za 
przygotowanie i zarządzanie projektem.
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Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

Przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym 
(niedochodowym):

 organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów, konkursów 

sztuki, wystaw, festiwali, festynów),  

 ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

 działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w różnych 

dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów),

 przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji (np. zawody 

sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania),

 promowanie walorów przyrodniczych, 

 działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i ulotki 

informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe                            

i telewizyjne,

 ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,

 organizacja konferencji, seminariów i warsztatów, 
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Rodzaje wspieranych przedsięwzięć c.d.

 organizacja targów,

 tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań instytucjonalnych 

między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i innymi, 

 działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia 

zawodowego,

 działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na 

poziomie początkowym, zawodowym i wyższym,

 realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych                                      

z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim” z dziedziny kultury, sportu, 

turystyki i ochrony środowiska.
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Mikroprojekty składane są tylko przez jednego z partnerów

projektu (wnioskodawcę) po polskiej albo słowackiej stronie.

W ich przygotowaniu i realizacji uczestniczy partner zagraniczny.

Dofinansowanie może otrzymać tylko wnioskodawca.
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Ogólne warunki realizacji mikroprojektów

Mikroprojekt jest kwalifikowalny jeżeli: 

 jest zgodny z politykami wspólnotowymi,

 jest zgodny z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,

 jest spójny z zatwierdzonym przez Komisję Europejską 
Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i spełnia 
szczegółowe kryteria określone dla danej osi priorytetowej               
w Podręczniku Programu, 

 jest zgodny z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków 
i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem 
Polski w latach 2007-2013,

 jest zgodny z Wytycznymi dla wnioskodawców mikroprojektów.
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 mieć ewidentny transgraniczny charakter i udokumentowany 
udział partnera zagranicznego,

 być przygotowany do realizacji,
 mieć realistyczny budżet i zapewniony odpowiedni poziom 

współfinansowania krajowego (wynoszący minimum 15% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych w 
budżecie), 

 być zgodny ze strategiami, planami dotyczącymi rozwoju 
miasta, gminy, regionu/euroregionu

 wpisywać się w założenia strategii lizbońskiej i strategii 
goeteborskiej

 mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza.

Mikroprojekt musi:
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 Wnioskodawca mikroprojektu musi należeć do kategorii 
kwalifikujących się  beneficjentów, 

 wnioskodawca mikroprojektu musi pochodzić z terenów 
objętych Programem i określonych w Programie Operacyjnym 
Współpracy Transgranicznej oraz w punkcie 1.3 Wytycznych 
dla wnioskodawców mikroprojektów,

 partnerem zagranicznym wnioskodawcy mikroprojektu musi 
być podmiot wymieniony na liście kwalifikowalnych 
beneficjentów kraju partnerskiego, którą określa załącznik nr 
1 i 2 do Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów oraz 
musi mieć siedzibę- na terytorium SK: w Kraju Żylińskim lub  
w Kraju Preszowskim (partner słowacki) albo  na terytorium 
PL: w części uprawnionych obszarów dla Euroregionów: 
Beskidy, Karpacki, Tatry (partner polski).

Ogólne warunki realizacji mikroprojektów c.d.
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Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego muszą być zgodne z postanowieniami 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z 
instrumentami przyjętymi w ramach Traktatu oraz z 
politykami i działaniami Wspólnoty, a w szczególności                   
w zakresie:

 konkurencji (w szczególności w zakresie zgodności z zasadą 
udzielania pomocy publicznej), 

 udzielania zamówień publicznych,

 ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego,

 równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Ogólne warunki realizacji mikroprojektów c.d.
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 okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy        
(w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach okres realizacji 
może zostać wydłużony do 18 miesięcy),

 wartość dofinansowania ze środków EFRR musi wynosić 
pomiędzy 5.000 a 50.000 EUR,

 działania realizowane jako część mikroprojektu powinny być 
zlokalizowane na terenach objętych Programem. W 
wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach mogą być 
realizowane poza obszarem Programu.

UWAGA: 
projekt wspierany środkami pochodzącymi z innego         
programu unijnego nie  może być finansowany z tego 
Programu.

Ogólne warunki realizacji mikroprojektów c.d.
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Termin naboru mikroprojektów i treść ogłoszenia o naborze są
uzgadniane i koordynowane pomiędzy partnerami projektu
parasolowego.
Termin naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów jest
każdorazowo ogłaszany w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej
Euroregionu „Tatry”:

www.euroregion-tatry.eu
www.pwt.euroregion-tatry.eu

Wniosek- jeden oryginał wraz z załącznikami, jedną kopią z załącznikami  
oraz wersją elektroniczną wniosku należy dostarczyć do właściwego 
Euroregionu lub WJT w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Termin II naboru ogłoszonego  16.08.2010 upływa 15.10.2010                      
o godz.15.00

Składanie wniosków o dofinansowanie 
mikroprojektów

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
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1. Ocena formalna – weryfikacja formalna i kwalifikowalności 

wniosków o dofinansowanie mikroprojektów realizowana   

przez właściwy Euroregion/ WJT.  

2. Ocena techniczna (merytoryczna) – ocena dokonywana przez 

ekspertów powołanych przez właściwy Euroregion/WJT.

Ocena mikroprojektów
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F1. Czy wniosek został złożony do Euroregionu /VUC w odpowiednim 
(określonym) czasie ?

F2. Czy aplikacja jest kompletna (wraz ze wszystkimi załącznikami) i na 
wymaganym formularzu? 

F3. Czy dostarczono wniosek w odpowiedniej ilości egzemplarzy 
(1 oryginał , 1 kopia oraz wersja elektroniczna)?

F4. Czy oryginał wniosku został podpisany przez upoważnioną osobę (osoby)?
F5. Czy wysokość wnioskowanych środków z EFRR nie przekracza ram  

określonych w Programie?
F6.Czy poszczególne rodzaje kosztów zostały odpowiednio przyporządkowane do 

kategorii wydatków?
F7. Czy projekt wpisuje się w cele określone w Programie Operacyjnym –

Priorytet 3 Wsparcie Inicjatyw Lokalnych (mikroprojekty)?
F8. Czy czas trwania projektu nie wykracza poza dopuszczalne ramy czasowe?
F9. Czy wnioskodawca (partnerzy), lokalizacja i działania projektu                                      

kwalifikują się?
F10. Czy koszty kwalifikowalne zostały prawidłowo określone?

Ocena formalna i kwalifikowalności - kryteria 
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Jeśli w wyniku oceny formalnej/kwalifikowalności okaże się, że wniosek 
zawiera  uchybienia dotyczące kryteriów F2, F3, F4, F5, F6, F8, 
F10, to wnioskodawca może dokonać stosownych korekt według 
zaleceń właściwego Euroregionu/ WJT.

W przypadku wykrycia błędów formalnych, właściwy Euroregion/WJT 
informuje o tym fakcie wnioskodawcę na piśmie. Wnioskodawca ma 
obowiązek poprawić wniosek w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
momentu otrzymania zawiadomienia o wymaganych poprawkach. 
Wnioskodawcy mogą poprawiać błędy formalne tylko jeden raz.

Nie wolno poprawiać niczego ponad to, co wskaże Euroregion/WJT               
w piśmie do Wnioskodawcy. 

Jeżeli dostarczona w terminie korekta jest poprawna i zgodna z 
zaleceniami Euroregionu/WJT to wniosek kwalifikuje się do oceny 
merytorycznej.    

Uwaga: Wniosek jest uznany za kompletny jeżeli jest wypełniony  
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku oraz zawiera wszystkie 
wymagane załączniki.

Ocena formalna i kwalifikowalności c.d. 
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Odrzuceniu podlega wniosek, który:

 zawiera uchybienia w zakresie kwalifikowalności 
wnioskodawcy, partnera zagranicznego/krajowego, lokalizacji 
lub działań (bez możliwości poprawy, ponieważ niezbędne 
korekty dotyczyłyby treści merytorycznych mikroprojektu),

 nie zawiera istotnych wymaganych instrukcją informacji, 
których uzupełnienie spowoduje modyfikację zawartości 
merytorycznej wniosku, 

 został dostarczony po terminie lub wnioskodawca                    
nie dotrzymał terminu złożenia wymaganych poprawek 
wniosku, 

 dostarczona korekta wniosku nie zawiera wszystkich, 
określonych w piśmie, niezbędnych poprawek.

Odrzucenie wniosków z przyczyn 
formalnych/kwalifikowalności  
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Skala oceny technicznej mikroprojektów jest bardziej przyjazna 
niż w przypadku dużych projektów

 Punktacja dla każdego z kryteriów przyznawana jest                               
w skali od 1 do 5:
1- bardzo słabo (niedostateczna informacja)

2- słabo

3- dostatecznie 

4- dobrze 

5- bardzo dobrze

 Mikroprojekt uznaje się za spełniający kryteria oceny technicznej 
jeśli w wyniku oceny uzyska minimum 60 punktów                         
w tym minimum 12 punktów za oddziaływanie transgraniczne. 

Ocena techniczna – skala   
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Ocena Strategiczna:

 S1. Odpowiednio szeroki zakres partnerstwa projektu (waga 

2); 

 S2. Realizacja Znowelizowanej Strategii Lizbońskiej i Strategii 

Goeteborskiej (waga 1);

 S3. Zgodność z priorytetem Programu  oraz ze strategiami i 

koncepcjami  regionalnymi i lokalnymi  (waga 2);

 S4. Wykazany wpływ transgraniczny (waga 4);

 S5. Wpływ na sytuację grup docelowych (waga 3).

Ocena techniczna - kryteria   
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Ocena Operacyjna:

 O1. Zdolności administracyjne aplikującego (partnerów) do 

realizacji projektu (waga 2);

 O2. Jakość partnerstwa transgranicznego (waga 2);

 O3. Jakość budżetu (waga 2);

 O4. Logika i jakość przygotowania projektu (waga 2).

Mikroprojekt jest rekomendowany jeżeli uzyska minimum 60 

punktów w wyniku oceny merytorycznej, w tym minimum 

12 punktów w kryterium S4.

. 

Ocena techniczna (merytoryczna) - kryteria  c.d. 
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Mikroprojekty, które uzyskały rekomendację w wyniku oceny 
merytorycznej umieszczane są na listach rankingowych  
sporządzanych przez właściwe Euroregiony i WJT.

Polsko-słowacki Podkomitet Monitorujący podejmuje ostateczną 
decyzję w sprawie przyznania dofinansowania oraz kwoty 
dofinansowania ze środków EFRR dla rekomendowanych 
mikroprojektów.

Skład i zasady działania Podkomitetu Monitorującego określa 
Regulamin Podkomitetu Monitorującego Program Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-
2013

Decyzja Podkomitetu w sprawie przyznania dofinansowania                   
i jego wysokości jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Podkomitet Monitorujący
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Zasady kwalifikowania wydatków

– Dominika Różańska, Główny księgowy,

Związek Euroregion „Tatry”
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Przykłady wydatków kwalifikujących się 

w ramach mikroprojektów

 Koszt pracy związanej z realizacją projektu, wyrażony jako 
wynagrodzenie oraz wszelkie składki na ubezpieczenie 
społeczne oraz pozostałe koszty związane z wynagrodzeniem,

 koszty podróży oraz przewidziane prawem diety dla personelu 
zaangażowanego w realizację projektu,

 koszty zakupu sprzętu (nowego i używanego) związanego z 
realizacją projektu, jeśli koszt ten nie odbiega od wartości 
rynkowej,

 koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem projektu (np. 
rozpowszechnianie informacji, wydanie publikacji, organizacji 
spotkań, konferencji, opracowanie i utrzymanie strony 
internetowej projektu, tłumaczenia), 
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Wydatki kwalifikujące się:

 koszty towarów konsumpcyjnych i dostaw związanych z 

realizacją projektu,

 uwzględnione w budżecie projektu odpisy amortyzacyjne 

sprzętu dokonywane tylko dla okresu realizacji projektu i  pod 

warunkiem, że zakup tego sprzętu nie został sfinansowany z 

dotacji krajowych lub wspólnotowych,

 zaplanowany w budżecie projektu i udokumentowany wkład 

rzeczowy, nie powodujący powstania faktycznego wydatku 

pieniężnego (nieodpłatna, dobrowolna praca na zasadzie 

wolontariatu); przy czym należna refundacja z EFRR zostanie 

pomniejszona o koszty kwalifikowalne wkładu niepieniężnego,
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Wydatki kwalifikujące się c.d.

 wydatki związane z podwykonawstwem jeśli 
specyfika projektu tego wymaga i pod warunkiem, 
że nie prowadzi to do zwiększenia całkowitych 
wydatków na projekt, 

 koszty ogólne  pod warunkiem, że oparte są na 
kosztach rzeczywistych z tytułu realizacji danej 
operacji lub na średnich rzeczywistych kosztach z 
tytułu operacji tego samego rodzaju. Stawki 
ryczałtowe oparte na średnich kosztach nie mogą 
przekroczyć 15 % całkowitych wydatków 
kwalifikowanych w projekcie. 
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Wydatki kwalifikujące się c.d.

 wydatki dotyczące realizacji inwestycji niezbędnych do wdrożenia 
mikroprojektów i powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim”                  
z dziedziny kultury, sportu, turystyki  i ochrony środowiska.                                  
W kategorii tej należy określić rodzaj inwestycji planowanej w projekcie                 
z podziałem na:
1. roboty: 

 prace budowlano-montażowe, 
 prace wykończeniowe, w tym instalacyjne, montażowe, adaptacyjne,
 prace rozbiórkowe,
 nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji 

inwestycji i nadzór konserwatorski,
2. dostawy:

 zakup sprzętu i wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem 
inwestycji,
3. usługi:

 nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji i nadzór konserwatorski

 opracowanie dokumentacji technicznej

 koszty związane z przygotowaniem postępowania przetargowego
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Wydatki kwalifikujące się c.d.

podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko 
wtedy gdy:

 został faktycznie poniesiony przez beneficjenta i beneficjent
nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.
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Wydatki niekwalifikujące się 

Podstawowe dokumenty:

 Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków  i projektów….

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - od strony 30 do strony 33

 Wytyczne dla wnioskodawców mikroprojektów – strona 15

Wydatkami niekwalifikowalnymi są takie:

 które nie mają bezpośredniego znaczenia dla osiągnięcia celów projektu

 przy ponoszeniu których nie respektowano zasady efektywnego i racjonalnego 
gospodarowania środkami publicznymi, a sfinansowane zadania nie zostały 
wykonane w sposób oszczędny i terminowy

 poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym przez Instytucję 
Zarządzającą,

 poniesione niezgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych
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Wydatki niekwalifikujące się cd.

Nie kwalifikują się do dofinansowania m. in.:

 kary finansowe i grzywny,

 odsetki karne, odsetki od zadłużenia, odsetki od debetów,

 podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT). Podatek od 
towarów i usług (VAT), gdy wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik 
VAT i tym samym ma możliwość jego odzyskania lub VAT nie był wpisany w 
budżecie;

 część kosztów ogólnych, która dotyczy działalności statutowej beneficjenta, 
ale nie ma bezpośredniego związku z realizowaniem przez niego projektu

 wynagrodzenie członków organów statutowych beneficjenta projektu 
wynikające z tytułu pełnienia tych funkcji, np. kierownik jednostki, członek 
zarządu, prezes,

 nagrody w konkursach o wartości wyższej niż 200 zł oraz nagrody pieniężne

Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacja 
mikroprojektu ponosi beneficjent.
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Budżet projektu

 Wszystkie wydatki umieszczone w poszczególnych 

kategoriach budżetu muszą wynikać z zaplanowanych 

działań, opisanych w formularzu wniosku. Wnioskodawca 

powinien zaplanować realne i faktyczne wydatki, które są

niezbędne do realizacji projektu. 

 Tylko wydatki faktycznie poniesione w trakcie trwania 

realizacji projektu i udokumentowane mogą zostać uznane za 

kwalifikujące się do refundacji.

UWAGA:

 Budżet projektu sporządza się w walucie EUR według 

przyjętego przez wnioskodawcę kursu. Ryzyko 

zastosowania kursu przeliczeniowego PLN/EUR przy 

planowaniu budżetu ponosi wnioskodawca.
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Budżet projektu c.d.

W ramach realizacji projektu dopuszczalne są zmiany                         

w budżecie projektu, które nie przekraczają 20% wartości 

kosztów kwalifikowanych w ramach głównych kategorii 

budżetowych projektu. O tym fakcie należy poinformować 

właściwy Euroregion/VUC.

Natomiast zmiany powyżej 20% wartości kosztów kwalifikowanych 

w ramach głównych kategorii budżetowych projektu oraz 

zmiany dotyczące podniesienia o więcej niż 10% wartości 

wydatków związanych z wynagrodzeniem personelu (tzn. koszty 

osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych na potrzeby 

realizacji projektu) w ramach projektu mogą być dokonane tylko 

w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Euroregionu/VUC.
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Budżet projektu c.d.

Obecnie polski beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia 
procedur przetargowych dla usług, dostaw i robot, których wartość 
przekroczy kwotę 14.000 EUR (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759). 
Należy pamiętać również o konieczności stosowania procedury 
przetargowej dla personelu zewnętrznego zatrudnionego na 
podstawie umowy zlecenia / o dzieło w przypadku, gdy koszty usługi 
przekraczają 14.000 EUR. 

W przypadku wydatków równych lub wyższych niż 30 000,00 PLN, 
polscy beneficjenci będą zobowiązani do dostarczenia 2 ofert lub 
innych dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku, w celu 
udokumentowania racjonalności i efektywności poniesionych 
wydatków.
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 Przy opracowywaniu budżetu ważne jest precyzyjne określenie 
poszczególnych rodzajów wydatków. 

 W załączniku 6.1. Budżet projektu należy podać kolejno:

 w kolumnie 1 – precyzyjną nazwę wydatku, 

 w kolumnie 2 – koszty kwalifikowane wnioskodawcy w EUR, 

 w kolumnie 3 – koszty kwalifikowane partnera projektu                
w EUR, 

 w kolumnie 4 – całkowite koszty kwalifikowane projektu              
w EUR, stanowiące sumę kosztów kwalifikowanych 
wnioskodawcy i partnera projektu,
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 w kolumnie 5 – krótkie uzasadnienie planowanych wydatków 
w powiązaniu z określonymi działaniami. Należy szczegółowo 
opisać i podać znaczenie wydatków w stosunku do działań 
wypełniając kolumnę 5. Zasadność planowanych kosztów           
w powiązaniu z określonymi działaniami. Niedopuszczalne jest 
wypełnienie tabeli budżetu bez szczegółowego podania, na co 
środki będą przeznaczone. 

 Sugeruje się dodawanie wierszy w poszczególnych 
kategoriach budżetowych dla poszczególnych wydatków. 
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 Podatek VAT od towarów i usług może zostać uwzględniony  
w zaplanowanych kwotach wydatków kwalifikowanych pod 
warunkiem, że wnioskodawca/partner krajowy nie ma prawnej 
możliwości odzyskania tego podatku. W przeciwnym 
przypadku wydatki planowane w budżecie powinny być 
podawane w kwotach netto, tzn. w wysokości nie 
uwzględniającej podatku VAT. 

 Oświadczenie wnioskodawcy/partnera dotyczące podatku od 
towarów i usług (VAT) składane jest jako załącznik 6.9 
formularza wniosku.


