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 10 lipca 2012
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji działających na rzecz grup
marginalizowanych społecznie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2 0 0 7 -2 0 1 3

Program szkolenia
10.30-11.00 Rejestracja
11.00-11.15 Powitanie uczestników
– Antoni Nowak, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”

11.15-11.45 Specyfika mikroprojektów w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka 2007-2013
– Antoni Nowak, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”
– Teresa Siaśkiewicz, Kierownik Działu realizacji mikroprojektów w
ramach PWT PL-SK, Związek Euroregion „Tatry”

11.45-12.45

Prawidłowe wypełnianie wniosku o dofinansowanie
mikroprojektu
– Michał Stawarski, Specjalista ds. kontraktowania, Związek
Euroregion „Tatry”
- Anna Sowińska, Specjalista ds. realizacji mikroprojektów, Związek
Euroregion „Tatry”

12.45-13.00 Dyskusja i pytania
13.00-13.15 Przerwa kawowa

Program szkolenia
13.15-14.30 Prawidłowe planowanie budżetu mikroprojektu
– Dominika Różańska Główny księgowy, Związek Euroregion
„Tatry”

14.30- 15.00
Dyskusja i pytania
15.00
Zakończenie

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

– Antoni Nowak,

Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”

POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA
2007-2013
POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2007-2013

Cele - 308 mld EUR

Fundusze Strukturalne i Instrumenty

1. KONWERGENCJA

EFRR

EFS

2. KONKURENCYJNOŚĆ
REGIONÓW I
ZATRUDNIENIE

EFRR

EFS

3. EUROPEJSKA
WSPÓŁPRACA
TERYTORIALNA

EFRR

Fundusz
Spójności

Cel 1. Polityki Spójności Unii Europejskiej
- KONWERGENCJA -

koncentruje się na wspieraniu
zrównoważonego,
zintegrowanego rozwoju gospodarczego
oraz zatrudnienia na poziomie
regionalnym i lokalnym

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.

Cel 3. Polityki Spójności Unii Europejskiej
EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

ukierunkowana jest na wspieranie inicjatyw lokalnych,
działań regionalnych sprzyjających zintegrowanemu
rozwojowi terytorialnemu wspólnoty oraz na wymianę
doświadczeń pomiędzy regionami europejskimi.

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA
alokacja finansowa - 7,75 mld EUR

Współpraca transgraniczna
73,86%

5,58 mld EUR

Współpraca transnarodowa
20,95%

1,58 mld EUR

Współpraca międzyregionalna
5,19%

0,39 mld EUR

PROGRAMY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
w latach 2007-2013 na granicach Polski
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 PolskaRepublika Słowacka 2007-2013

PROGRAMY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
w latach 2007-2013 na granicach Polski

CEL PROGRAMU:

Intensyfikacja opartej na partnerstwie
współpracy polsko-słowackiej,
która sprzyjać będzie trwałemu
rozwojowi
obszaru pogranicza

PROGRAMY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
w latach 2007-2013 na granicach Polski
ZASIĘG:
 po polskiej stronie granicy – NTS III (podregiony): bielsko-bialski,
nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz NTS IV – powiat
oświęcimski (z podregionu krakowsko-tarnowskiego-NTS III),
powiat pszczyński (z podregionu centralnego śląskiego-NTS III),
powiat rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (z podregionu
krakowsko-tarnowskiego-NTS III). 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.

Zasięg Programu

PROGRAMY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
w latach 2007-2013 na granicach Polski
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

PROGRAMY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
w latach 2007-2013 na granicach Polski
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%)

PROGRAMY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
w latach 2007-2013 na granicach Polski
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%)

PROGRAMY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
w latach 2007-2013 na granicach Polski
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.

PROGRAMY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
w latach 2007-2013 na granicach Polski
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.

Projekt parasolowy pt. Realizacja mikroprojektów na
pograniczu polsko-słowackim
w latach 2007-2013

Całkowita wartość dla Euroregionu „ Tatry” – 5 .7 0 4 .3 8 4 ,2 0 €
Dofinansowanie z EFRR dla Euroregionu „ Tatry” – 4 .8 4 8 .7 2 6 ,5 7 €

O kres realizacji: X 2 0 0 8 – I I I 2 0 1 5

Alokacja EFRR na mikroprojekty
4 137 890 €

Kwota przeznaczona na
mikroprojekty

2 099 890 €

2 038 000 €

Środki wykorzystane w I
i II naborze

Kwota dostęna w III
naborze

Nowości III naboru
ZMIANA FORMULARZA WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE
DODANO NASTĘPUJĄCE POZYCJE:
• 1.3 Tytuł projektu komplementarnego
• 1.4 Nazwa Partnera składającego projekt komplementarny

• 1.5 Instytucja do której został złożony projekt komplementarny
• Realizacja projektu komplementarnego w punkcie 2.5 formularza

ZMIENIONO UNIWERSALNY WSKAŹNIK REZULTATU :
• liczba instytucji współpracujących po zakończeniu projektu (poprzednio
był: Liczba uczestników wspólnych wydarzeń)

Nowości III naboru

PREFEROWANIE
MIKROPROJEKTÓW
KOMPLEMENTARNYCH

Nowości III naboru

PREFEROWANIE MIKROPROJEKTÓW
O WYRAŹNYM WPŁYWIE
TRANSGRANICZNYM,
PRZYNOSZĄCYCH TRWAŁE EFEKTY
ORAZ WYKAZUJĄCYCH
AUTENTYCZNE ZAANGAŻOWANIE
PARTNERA ZAGRANICZNEGO
W REALIZACJI ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

Nowości III naboru

PREFEROWANIE MIKROPROJEKTÓW
REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA
INWESTYCYJNE
Z DZIEDZINY TURYSTYKI I OCHRONY
ŚRODOWISKA (SZLAKI ROWEROWE,
ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ITP.)

Nowości III naboru

PREFEROWANIE
MIKROPROJEKTÓW
WSPIERAJĄCYCH RÓWNE
SZANSE GRUP
MARGINALIZOWANYCH
SPOŁECZNIE

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

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

CZĘŚĆ OBSZARU WSPARCIA PROGRAMU
W KOMPETENCJI EUROREGIONU „TATRY”

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

UWAGA

OBSZAR WSPARCIA PROGRAMU
RÓŻNI SIĘ OD OBSZARU EUROREGIONU TATRY

Podstawowe dokumenty dotyczące
mikroprojektów
Wytyczne dla wnioskodawców mikroprojektów Euroregiony:
Karpacki, Tatry. Wyższe Jednostki Terytorialne : Prešov, Žilina,

Beskidy,

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 wraz Arkuszem oceny projektu. Ocena
techniczna,
Regulamin
Podkomitetu
Monitorującego
Program
Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013,
Podręcznik wdrażania mikroprojektów.

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).

Warunki jakie muszą spełnić partnerzy projektu

•

posiadać
osobowość
prawną
(zgodnie
z
obowiązującym prawem krajowym) i mieć siedziby,
które znajdują się na terenie obszaru wsparcia
Programu,

•

mieć
pełnomocnictwo
jednostki
nadrzędnej
(posiadającej osobowość prawną) w przypadku
nieposiadania osobowości prawnej,

Warunki jakie muszą spełnić partnerzy projektu

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.

Podstawowe informacje
• wysokość wsparcia mikroprojektu z EFRR
max. 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

• budżet
mikroprojektu
planowanie
i rozliczanie w walucie EURO
• partnerstwo
- konieczny partner słowacki
(dla wnioskodawców polskich)
• działania powinny być zaplanowane na
terenach objętych Programem. W wyjątkowych
i uzasadnionych przypadkach mogą być
realizowane poza obszarem Programu.

Podstawowe informacje
Trzeci nabór mikroprojektów ma charakter
ciągły i trwać będzie do czasu rozdysponowania
środków, którymi zarządzają partnerzy projektu
parasolowego.
Wnioski, które zostaną złożone do biura
Euroregionu Tatry w Nowym Targu w terminie do
31.07.2012
roku
do
godz.
15.00,
będą
rozpatrywane podczas najbliższego posiedzenia
Podkomitetu Monitorującego zaplanowanego
w październiku 2012 roku.

Podstawowe informacje
Ocena for malna – weryfikacja formalna i kwalifikowalności wniosków o
dofinansowanie mikroprojektów realizowana przez właściwy Euroregion.
Ocena techniczna –dokonywana przez ekspertów powołanych przez właściwy
Euroregion.

Mikroprojekt uznaje się za spełniający kryteria oceny technicznej jeśli
w wyniku oceny uzyska minimum 60 punktów w tym minimum 12
punktów za oddziaływanie transgraniczne.
Polsko-słowacki Podkomitet Monitorujący podejmuje ostateczną decyzję w
sprawie przyznania dofinansowania oraz kwoty dofinansowania ze środków
EFRR dla rekomendowanych mikroprojektów.
Decyzja Podkomitetu w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości
jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Okres kwalifikowalności wydatków

5% tzw. kosztów przygotowawczych kwalifikuje się
od 01.01.2007 pozostałe wydatki od chwili złożenia
wniosku o dofinansowanie do biura Euroregionu
pod warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu.

Specyfika mikroprojektów
•Okres realizacji mikroprojektu 12 m-cy (+6 m-cy wyjątkowo)
•Dofinansowanie z EFRR : 5.000-50.000 EUR
•Współfinansowanie z budżetu państwa do 10% wartości projektu
•Realizacja inwestycji jest możliwa pod warunkiem, że:
-jest niezbędna do osiągnięcia celów projektu i została
uwzględniona w celu projektu,
-stanowi produkt projektu,
-jest powiązana z działaniami „miękkimi”,
-w przypadku robót budowlanych jest gotowa do realizacji.

Specyfika mikroprojektów
Mikroprojekty składane są przez jednego
z partnerów projektu (wnioskodawcę) po polskiej
albo słowackiej stronie. W ich przygotowaniu
i realizacji uczestniczy partner zagraniczny.
Dofinansowanie
może
otrzymać
tylko
wnioskodawca.

Specyfika mikroprojektów
Projekty komplementarne, to dwa projekty uzupełniające się
przedmiotowo (zakres rzeczowy) lub przestrzennie (lokalizacja
w przestrzeni) dotyczące działań o podobnym charakterze
i tematyce realizowanych po obu stronach granicy.
Wnioskodawca polski i wnioskodawca słowacki wspólnie
przygotowują i realizują projekty komplementarne. Projektami
komplementarnymi są tylko takie projekty, w których
wnioskodawcy są dla siebie wzajemnie partnerami
(wnioskodawca polskiego projektu komplementarnego jest
jednocześnie partnerem w projekcie złożonym przez
wnioskodawcę słowackiego i vice versa).
Np. projekty dotyczące wytyczenia ścieżek rowerowych
stanowiących części jednego transgranicznego szlaku
rowerowego.

Uwaga
•Mikroprojekt wspierany środkami pochodzącymi z
innego programu unijnego nie
może być
finansowany z tego Programu.
•Mikroprojekty w których występuje ryzyko pomocy
publicznej nie będą dofinansowane.

Prawidłowe wypełnianie wniosku o dofinansowanie
mikroprojektu

– Michał Stawarski

Specjalista ds. kontraktowania,
Związek Euroregion „Tatry”

1. Podstawowe informacje o projekcie

1.1 Wnioskodawca

• Pełna i oficjalna nazwa
wnioskodawcy

1.2
Tytuł projektu

• Krótka jednoznaczna nazwa
identyfikująca projekt
• Nie powinien powielać innych
tytułów

1.3 Tytuł projektu
komplementarnego

• Należy podać tytuł projektu
komplementarnego, w
przeciwnym wypadku należy
wpisać „nie dotyczy”

1. Podstawowe informacje o projekcie
• Jeżeli partner
1.4 Nazwa
zagraniczny składa
Partnera
projekt komplementarny
składającego
należy wpisać pełną i
projekt
oficjalną nazwę
komplementarny
wnioskodawcy

1.5
Instytucja do
której został lub
zostanie złożony
projekt
komplementarny

• Jeżeli partner zagraniczny
składa projekt
komplementarny należy
zaznaczyć poprzez
wstawienie symbolu „X”
odpowiednią instytucję, do
której został lub zostanie on
złożony

Pkt 1.6 Priorytet programu

Priorytet 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych –
mikroprojekty
Numer priorytetu oraz jego nazwa zostały już wpisane na stałe

Pkt 1.7 Wartość kosztów kwalifikowalnych
projektu w EUR

Kolumna 1
EFRR (EUR)

• Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w EUR (max. 50.000 EUR)
• Procent łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych (max 85%)

Kolumna 2
Współfinansowanie
krajowe z budżetu
państwa (EUR)

• Kwota nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu i jednocześnie nie może być wyższa
niż 5 882,35 EUR

Kolumna 3
Wkład własny (EUR)

• W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu ze
środków rezerwy celowej budżetu państwa wynosi minimum
5% wydatków kwalifikowalnych. W przeciwnym wypadku wkład
własny wynosi minimum 15% wydatków kwalifikowalnych

Wartości w punkcie 1.7 muszą być tożsame z budżetem mikroprojektu

Pkt 1.8 Miejsce realizacji działań projektu

W tym punkcie wpisujemy miejsce, w którym
projekt będzie realizowany, określając:
• dla strony polskiej: województwo, podregion,
powiat oraz gminę,
•dla strony słowackiej: kraj, okres oraz obec
/mesto/.
(Pomocna strona internetowa www.e-obce.sk)

Pkt 2.1 Wnioskodawca
• Rubryka służy identyfikacji wnioskodawcy,
który w imieniu własnym oraz partnera/ów
projektu składa wniosek o dofinansowanie.
• Nazwa własna i dane teleadresowe
wpisane we wniosku w ramach punktu 2.1
muszą być zgodne ze stanem faktycznym i
aktualnymi
danymi
dokumentów
rejestrowych.

Pkt 2.1 Wnioskodawca
Pomoc publiczna:

• pomoc
publiczna
uzyskana
przez
wnioskodawcę w ciągu ostatnich 3 lat
(równowartość pomocy publicznej w EUR
ustala się według kursu średniego walut
obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu udzielenia
pomocy).
• Zgodnie
z
zasadą
de
minimis
wnioskodawcy
mogą
uzyskać
dofinansowanie w ramach Programu pod
warunkiem, że nie otrzymali pomocy
publicznej powyżej 200.000 EUR w
okresie ostatnich 3 lat podatkowych

Pkt 2.1.1 Dane personalne osoby
upoważnionej do podpisania umowy o
dofinansowanie projektu
Dane osoby/osób, które są prawnie upoważnione do
reprezentowania
wnioskodawcy
lub
zostały
przez
wnioskodawcę do tego upoważnione. W takiej sytuacji
należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo od osoby
reprezentującej daną instytucję.
W przypadku gmin będzie to dwóch przedstawicieli: wójt i
skarbnik

Pkt 2.1.2 Koordynator projektu

W punkcie tym należy wpisać imię i nazwisko oraz funkcję
zajmowaną w instytucji wnioskodawcy i dane teleadresowe
osoby, która pełnić będzie rolę koordynatora projektu

Pkt 2.2 Partner krajowy (jeżeli występuje)
Tę część wniosku należy wypełnić tylko jeśli
w realizację projektu zaangażowany jest
także inny podmiot krajowy, który pełni rolę
partnera odpowiedzialnego za realizację
części mikroprojektu.

Pkt 2.3 Partner zagraniczny
• Brak partnera zagranicznego
dyskwalifikuje projekt już na etapie oceny
formalnej.
• Rolę partnera w procesie realizacji projektu
oraz zakres zadań precyzuje Porozumienie
Partnerskie

Pkt 2.4 Doświadczenia partnerów w
realizacji projektów finansowanych ze
środków UE

W punkcie tym wpisuje się doświadczenie
wnioskodawcy
i
partnerów
projektu
(oddzielnie dla każdego z nich) w realizacji
projektów zakończonych w ostatnich pięciu
latach.

Pkt 2.5 Jakość partnerstwa
transgranicznego
doświadczenie
partnerów we
współpracy
wspólne przygotowanie
projektu
wspólna realizacja
projektu
realizacja projektu
komplementarnego przez
partnera zagranicznego

• dotychczasowe doświadczenie partnerów w
realizacji wspólnych przedsięwzięć

• zaangażowanie wnioskodawcy i partnera
zagranicznego w przygotowanie projektu

• udział partnerów w realizowanych
przedsięwzięciach oraz podział poszczególnych
zadań między partnerami, zgodnie z zapisami
zawartymi w Porozumieniu Partnerskim

• najważniejsze działania zaplanowane w projekcie
komplementarnym oraz czas jego realizacji

Pkt 3.1 Uzasadnienie projektu

Uzasadnienie projektu powinno stanowić krótką analizę
istniejącego problemu i jego negatywnych skutków.
Przy formułowaniu uzasadnienia należy odpowiedzieć na
pytania:
•Czemu projekt ma służyć?
•Z jakim problemem pogranicza polsko-słowackiego jest on
związany? W jaki sposób, dzięki współpracy z partnerem
zagranicznym, zostanie on rozwiązany?
•Jakich długoterminowych zmian można spodziewać się po
osiągnięciu transgranicznych rezultatów projektu?

Pkt 3.2 Cele projektu oraz sposób w jaki
projekt przyczynia się do realizacji celów
określonych dla III osi priorytetowej

Cel projektu, to odpowiedź na pytania:
•Co chcemy osiągnąć poprzez realizację
projektu?
•Czemu ma służyć projekt?

Pkt 3.3 Grupy docelowe i wpływ projektu
na grupy docelowe
W punkcie tym należy opisać podmioty lub
grupy podmiotów z obszaru pogranicza, do
których adresowany jest projekt, a także
wpływ projektu na grupy docelowe.
Uwaga:
• korzyści z oddziaływania projektu powinny
odnosić się do mieszkańców obu krajów,
co wzmocni efekt transgraniczny projektu.
• W pkt 3.3 należy również wskazać, czy
uczestnikami działań będą przedstawiciele
grup marginalizowanych społecznie.

Pkt 3.4 Okres realizacji projektu

W punkcie tym należy okreslić planowany termin
rozpoczęcia i zakończenia projektu, podając rok i
miesiąc oraz długość trwania projektu w
miesiącach (max. 12 miesięcy)
Realizacja projektu nie może się rozpocząć
przed złożeniem wniosku.

Pkt 3.5 Opis działań
W punkcie 3.5 należy podać nazwę i opisać
zaplanowane w projekcie działania, które
doprowadzą do osiągnięcia założonych celów
i rezultatów.
Uwaga:
• Opis działań powinien być ogólny
(syntetyczny)
• Opis musi być spójny z punktem 3.6
wniosku oraz logicznie powiązany z
produktami projektu, które są opisane w
punkcie 3.8.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

•

•
•
•
•
•
•

Przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym
(niedochodowym):
realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych
z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim” z dziedziny turystyki,
ochrony środowiska, sportu i kultury,
rozbudowa, modernizacja infrastruktury turystycznej,
rozwój transgranicznych systemów informacyjnych i
komunikacyjnych (m.in. infokioski, wspólne bazy danych),
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,
działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet i grup
marginalizowanych społecznie,
tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań
instytucjonalnych między organizacjami społecznymi,
gospodarczymi, kulturalnymi i innymi,

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
•
•
•
•
•

•

•
•

ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,
promowanie walorów przyrodniczych,
przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji (np. zawody
sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania),
ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w
różnych dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub
katalogów),
działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i
ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje
radiowe i telewizyjne,
organizacja targów, konferencji, seminariów i warsztatów,
organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów,
konkursów sztuki, wystaw, festiwali).

Pkt 3.6 Harmonogram działań
•
•
•

•

chronologiczne zestawienie zaplanowanych
działań.
Należy unikać wpisywania konkretnych dat,
podając jedynie miesiące liczbowo.
W przypadku, jeśli projekt realizowany jest na
jakiejś trasie należy wpisać miejscowość
początkową i końcową .
Opis musi być spójny z punktem 3.5 wniosku oraz
logicznie powiązany z produktami i rezultatami
projektu, które są opisane w punkcie 3.8.

Pkt 3.7 Wpływ transgraniczny

Znaczenie projektu dla obszaru pogranicza po
polskiej i słowackiej stronie, wyrażone w:
zamierzonych rezultatach,
oddziaływaniach na grupy docelowe.
Uwaga: Przedsięwzięcia o niewielkim wpływie transgranicznym,
znikomym zaangażowaniu partnera zagranicznego nie zostaną
dofinansowane.

Pkt 3.7 Wpływ transgraniczny

Działania

Partnerstwo

Możliwość dalszej
współpracy

• publikacje powinny
zawierać informacje dot.
polskiej i słowackiej części
pogranicza,

• partner zagraniczny jest
zaangażowany w
przygotowanie projektu,

• wydawnictwa, strony
internetowe powinny być
w polskiej i słowackiej
wersji językowej,

• partner zagraniczny
uczestniczy w realizacji
projektu,

• poprzez ułatwienia
społeczno-ekonomiczne
(przełamywanie barier
językowych, mentalnych,
informowanie o
sąsiadach),

• realizacja projektu po obu
stronach granicy,

• inwestycje muszą
wykazywać transgraniczne
oddziaływanie,

• uczestnicy działań z obu
krajów

• partner zagraniczny
składa projekt
komplementarny

• stworzenie trwałych
struktur współpracy (na
podstawie zawartej
umowy)

Pkt 3.8 Wskaźniki produktu i rezultatu

Produkty
projektu

Rezultaty
projektu

• Bezpośrednie, materialne
efekty działań zrealizowanych
w trakcie trwania projektu.

• Bezpośrednie korzyści
wynikające z realizacji
projektu.

Pkt 3.8 Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki
uniwersalne
(pkt 3.8.2)

Wskaźniki
własne
(pkt 3.8.1)

• W pierwszej kolejności
określamy wskaźniki
uniwersalne
• Wskaźniki własne
wykazujemy w punkcie
3.8.1 tylko wtedy, gdy nie
zostały ujęte jako wskaźniki
uniwersalne w punkcie
3.8.2
• Wskaźniki uniwersalne
powinny zostać
uszczegółowione

3.8 Wskaźniki produktu i rezultatu
3.8.2 Wskaźniki uniwersalne
Nazwa poszczególnych wskaźników

Wartość
końcowa

Jednostka

Produkt(y)

liczba wspólnych imprez/spotkań
organizowanych po raz pierwszy (np.
otwarcie Transgranicznego Centrum
Promocji Turystyki)

Liczba

1

Rezultat(y)

1. Liczba uczestników kursów, którzy
podnieśli swoje kwalifikacje (w tym)
- kobiety
- mężczyźni
(np. kurs języka słowackiego)

a)Osoba

a)50
-30
-20

b) Liczba

b) 2

2. Liczba instytucji współpracujących po
zakończeniu projektu (np.
wnioskodawca i partner zagraniczny)

Pkt 3.8 Wskaźniki produktu i rezultatu
3.8 Wskaźniki produktu i rezultatu
3.8.1 Wskaźniki własne
Nazwa poszczególnych wskaźników

Produkt(y)

Rezultat(y)

Jednostka

Wartość
końcowa

1. Transgraniczne Centrum Promocji
Turystyki
2. Ścieżka rowerowa
3. Strona internetowa

a)Liczba

a) 1

b)Km
c)Liczba

b) 10
c) 1

1.Osoby uczestniczące w otwarciu
Transgranicznego Centrum Promocji
Turystyki
2.Rowerzyści biorący udział w rajdzie
otwierającym wytyczoną ścieżkę
rowerową
3.Wejścia na stronę internetową

a) Osoba
b) Osoba
c)Liczba/mi
esiąc

a)200
b)300
c)500

Pkt 3.9 Powiązania projektu z innymi
projektami
Logiczne i tematyczne powiązania projektu z innymi
projektami finansowanymi ze środków wspólnotowych

Przedstawiamy krótki opis projektu: tytuł, datę złożenia, cel,
okres realizacji, wartość projektu

Punkt ten wypełniamy obowiązkowo w przypadku składania
przez partnera zagranicznego projektu komplementarnego

Pkt 3.10 Działania informacyjne i
promocyjne

Wydarzenia
projektu
(seminaria,
zawody,
festyny)

.

Cel: rozpowszechnianie informacji na temat projektu
i jego rezultatów

Pkt 3.11 Trwałość projektu
W ciągu 5 lat od zakończenia projektu zabronione
jest wprowadzenie jakichkolwiek znaczących
modyfikacji, w szczególności mających wpływ na:

-charakter
projektu,
-warunki jego
realizacji

-przychody nie
ujęte we
wniosku o
dofinansowanie

-własność
produktów
projektu,
-wstrzymanie
działalności

Innowacyjność

Transfer wiedzy

Tworzenie nowych
miejsc pracy
Zrównoważony
rozwój

Polityki horyzontalne

Strategia Lizbońska i
Goeteborska

Pkt 4.1 Zgodność projektu z politykami UE

Ochrona
środowiska
Równość szans
Społeczeństwo
informacyjne

Pkt 4.2 Zgodność projektu ze strategiami i
koncepcjami regionalnymi i lokalnymi
Strategie
regionalne,
euroregionalne i
lokalne

Cele III osi
priorytetowej

Realizacja celów w
zakresie poprawy
sytuacji kobiet i
grup
marginalizowanych
społecznie

Pkt 5 Oświadczenia wnioskodawcy
5.1 Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
projektu ze środków UE
5.2 Oświadczenie o gotowości projektu do realizacji
i jego zgodności z prawodawstwem UE i krajowym
5.3 Oświadczenie o zgodności z prawdą informacji
podanych we wniosku
5.4 Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie
i publikowanie danych osobowych

Pkt 6 Załączniki
Punkt ten wypełnia się poprzez wstawienie
znaku „X” w stosownej rubryce.
Do każdego wniosku należy obowiązkowo załączyć:
budżet projektu, streszczenie projektu w języku
słowackim oraz porozumienie partnerskie.
Wnioskodawcy i partnerzy krajowi z sektora
finansów publicznych nie są zobowiązani do
dostarczania: bilansu, rachunku zysków i strat,
wypisu ze stosownego rejestru i statutu.
Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi
uczestniczący finansowo w projekcie są
zobligowani do dostarczenia Załącznika
6.9 Deklaracja.

Pkt 6 Załączniki
Załączniki takie jak: budżet projektu, streszczenie
projektu, porozumienie pomiędzy partnerami,
deklaracja przygotowujemy na wzorach załączonych
do wniosku.
Załączniki do Wniosku o przyznanie dofinansowania
powinny być: ponumerowane i podpisane w
oznaczonych miejscach (uwaga: budżet także
powinien był podpisany przez upoważnione osoby)
Należy zwrócić uwagę, aby źródła finansowania
projektu wpisywane w załącznikach były identyczne z
tymi wynikającymi z budżetu projektu i
z kwotami z punktu 1.7 wniosku

Sposób składania wniosku
PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANA DOKUMENTACJA POWINNA
ZAWIERAĆ:
 1 oryginał wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wraz
z załącznikami 6.1 – 6.3 oraz 6.9,

 1 uwierzytelnioną kopię wniosku o dofinansowanie mikroprojektu
(pieczątka i podpis statutowego
przedstawiciela) wraz
z załącznikami 6.1 – 6.3 oraz 6.9,

 załączniki 6.4 – 6.8
(jeżeli dotyczą) należy złożyć w kopii
uwierzytelnionej przez statutowego przedstawiciela organizacji.
Załączniki należy dołączyć do oryginału i kopii wniosku.
 CD/DVD (zawierające Wniosek o przyznanie dofinansowania,
Załącznik 6.1.Budżet, Załącznik 6.2.Streszczenie projektu),

Prawidłowe planowanie budżetu mikroprojektu

– Dominika Róźańska

Główny księgowy, Związek
Euroregion „Tatry”

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.

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.

Wydatki kwalifikujące się c.d.
ŚRODKI TRWAŁE
Definicja środka trwałego
Definicja środka trwałego w prawie podatkowym:
Art. 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. 2011 nr 74 poz. 397 z późn. zm.) - co do zasady za środki
trwałe należy uważać takie składniki majątku, których okres użytkowania jest
dłuższy niż rok. Jednakże ustawodawca określił również katalog składników
majątku podlegających amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu
użytkowania, co znaczy, że okres ten może de facto być krótszy.

Definicja środka trwałego w prawie bilansowym:
Art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - przez środki trwałe należy rozumieć
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i
przeznaczone na potrzeby jednostki.
Ponadto zgodnie z polityką rachunkowości jednostki środkiem trwałym
mogą być również zakupy o wartości początkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku
zalicza się do środków trwałych tj. 3500 zł

Wydatki kwalifikujące się c.d.
ŚRODKI TRWAŁE
Zasady kwalifikowania środków trwałych
Zakup środka trwałego jest kwalifikowalny jeśli:

jest na stałe zainstalowany w projekcie (czyli środek trwały wykorzystany jest
bezpośrednio do celów realizacji projektu i którego użycie do innych zadań poza
projektem grozi niezrealizowaniem tego celu, np. zakup skutera śnieżnego w
przedsięwzięciu służącym zagospodarowaniu turystycznych tras narciarskich,
zakup sprzętu nagłośnieniowego w wyremontowanym centrum konferencyjnym
lub sprzętu komputerowego w założonej kafejce internetowej),

środek ten będzie włączony w rejestr środków trwałych beneficjenta
z uwzględnieniem wymogów przepisów krajowych,

środek trwały nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani
wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego
środka trwałego przez beneficjenta. Dokumentem poświadczającym ten fakt może
być oświadczenie sprzedawcy,

dany zakup stanowi produkt projektu lub jego ekonomiczne wykorzystanie ma
miejsce w trakcie realizacji projektu,

wydatek został poniesiony zgodnie z zasadami właściwego zarządzania finansami,
w szczególności gospodarności i efektywności kosztów, tzn. w oparciu o zasadę
dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku.

Budżet projektu c.d.

• 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 w Załączniku 6.9 do
formularza wniosku.

Budżet projektu c.d.

• Przy opracowywaniu budżetu ważne jest precyzyjne
określenie poszczególnych rodzajów wydatków.
• W tabeli 6.1. Wydatki i plan finansowy projektu w EUR 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.

Budżet projektu c.d.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (część druga tabeli BUDŻET PROJEKTU)
• W kolumnach 2, 3 i 4 tej części tabeli należy przedstawić podział
całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu według następujących
źródeł finansowania:
• EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który nie może
przekroczyć 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych,
• Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, które nie może
przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
• Wkład własny, który w przypadku ubiegania się o dofinansowanie
projektu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa wynosi
minimum 5% wydatków kwalifikowanych. W przeciwnym wypadku
wkład własny wynosi minimum 15% wydatków kwalifikowanych.
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