
 

 

SZKOLENIE DLA MIKROBENEFICJENTÓW  
W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

TRANSGRANICZNEJ 
INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Targ, 08.07.2016 r. 
 



PROGRAM SZKOLENIA 

9.30-10.00 Rejestracja uczestników 
 
10.00  Powitanie uczestników szkolenia 
  - Antoni Nowak, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”                                                     

  

10.10-10.40 Podstawowe informacje na temat Programu Współpracy  
  Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020  
  - Antoni Nowak, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” 

 
10.40- 11.00 Projekty parasolowe Związku Euroregion „Tatry” w  
  partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i  
  Samorządowym Krajem Żylińskim 
   Miloš Handák, Specjalista ds. Projektu Parasolowego priorytet 1 
 

11.00-11.45 Podstawowe informacje o mikroprojektach 
  Teresa Siaśkiewicz, Menadżer Projektu Parasolowego priorytet 3 

 
11.45-12.00 Przerwa kawowa 
 



PROGRAM SZKOLENIA 

12.00-13.00 Przygotowanie mikroprojektu na formularzu wniosku 
  Michał Stawarski, Kierownik Działu Projektu Parasolowego 
  priorytet 1 

 
13.00-13.45 Budżet zadaniowy i kwalifikujące się wydatki  
  w mikroprojekcie 
  Dominika Różańska, Główny księgowy,  
  Magdalena Batkiewicz, Specjalista ds. Projektu Parasolowego 
  priorytet 1 

 
13.45-15.00 Pytania i odpowiedzi, dyskusja, indywidualne konsultacje. 
 



Powitanie uczestników szkoleń 

 
–  Antoni Nowak  
 

 Dyrektor  Biura Związku Euroregion 
„Tatry” 



Podstawowe informacje na temat Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - 

Słowacja 2014-2020 

– Antoni Nowak 
  Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” 
 



Co to jest INTERREG W KATEGORIACH EUROPEJSKICH 

Europejska Współpraca Terytorialna  (EWT)  
W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest jednym z celów polityki 
spójności Unii Europejskiej służącym wymianie doświadczeń  między podmiotami z 
różnych państw członkowskich, a także podejmowaniu wspólnych działań w celu 
znajdywania wspólnych rozwiązań dla wspólnych problemów.  
 
W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wspierane są trzy typy 
współpracy:  
•współpraca transgraniczna,  
•współpraca transnarodowa,  
•współpraca międzyregionalna.  
 
Cel ten jest kontynuacją programów realizowanych w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006 oraz Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.  
 
 



Polityka spójności EU 2014-2020 

1. Cel  – Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia 
2. Cel  – Europejska współpraca terytorialna 

1. Oś  - Ochrona i rozwój dziedzictwa 
przyrodnicznego i kulturowego 
obszaru pogranicza  

2.  Oś  - Zrównoważony transport 
transgraniczny 

3.  Oś  - Rozwój edukacji 
transgranicznej i uczenia się przez 
całe życie 

INTERREG V-A PL-SK 

Co to jest INTERREG W KATEGORIACH 
EUROPEJSKICH – cd. 



Podział środków przeznaczonych na Europejską 
Współpracę Terytorialną 

EWT 

Współpraca 
transgraniczna 

Współpraca 
transnarodowa 

Współpraca 
międzyregionalna 

• 8,9 mld EUR 

• 6,6 mld EUR 

• 1,8 mld EUR 

• 0,5 mld EUR 



Programy transgraniczne w latach 2014-2020 na 
granicach Polski 

• Interreg V-A Polska-Słowacja  155 mln EUR 

• Interreg V-A Czechy-Polska 226 mln EUR 

• Interreg V-A Polska-Saksonia 70 mln EUR 

• Interreg V-A Branderburgia – Polska 100 mln EUR 



Programy transgraniczne w latach 2014-2020 na 
granicach Polski 

•  Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ 
Brandenburgia/ Polska 134 mln EUR 

•  Interreg V-A Południowy Bałtyk 83 mln EUR 

• Interreg V-A Litwa – Polska 53 mln EUR 

•  Interreg V-A Polska-Białoruś-Ukranina 
 183 mln EUR 



Co konstytuuje ten Program? 

Prawo UE: 
• „rozporządzenie EWT“ -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013;  
• „ rozporządzenie ogólne” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013;  
• „rozporządzenie EFRR” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1301/2013 z 17 grudnia 2013; 
• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014. 

 
Prawo krajowe: 
• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
• Prawo zamówień publicznych 
• Prawo budowlane 
• Ustawa o rachunkowości 
• Ustawa o podatku VAT 

 
 
 
 



Co konstytuuje ten Program? 

Dokumenty programowe: 
 

•Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 
 
•Podręcznik beneficjenta 
 
• Poradnik Mikrobeneficjenta Projektów Parasolowych w 

Programie  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek Euroregion 
„Tatry” w partnerstwie z  Samorządowym Krajem Preszowskim  
i Samorządowym Krajem Żylińskim 

 
 

 



Różnice w realizacji funduszu 
mikroprojektów 

Realizacja Funduszu Mikroprojektów  
w ramach trzech partnerstw 

Zmiana wartości dofinansowania 
mikroprojektów 

Zmiana typów mikroprojektów 

INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 
NOWOŚCI 



Różnice w realizacji funduszu 
mikroprojektów 

Zorientowanie na rezultaty – budżet 
zadaniowy 

Uproszczenia – stawki ryczałtowe, 
generator wniosków 

Możliwość złożenia skargi na błędy 
proceduralne w procesie oceny 

INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 
NOWOŚCI – cd. 



OBSZAR WSPARCIA 

Obszar wsparcia projektów parasolowych określony jest dla siedziby 
wnioskodawcy mikroprojektu i partnera oraz miejsca realizacji 
mikroprojektu 

Na potrzeby wdrażania projektów parasolowych w ramach Funduszu 
Mikroprojektów obszar wsparcia Programu został wydzielony dla 
każdego z trzech partnerstw funkcjonujących na pograniczu. 

Obszar wsparcia projektów parasolowych, w których partnerem 
wiodącym jest Euroregion „Tatry” zaznaczono na mapie kolorem 
różowym 



OBSZAR WSPARCIA – cd. 



Program nie będzie finansował !!! 

Budowy, modernizacji domów kultury 

Infrastruktury zmierzającej do utworzenia miejsc noclegowych i 
zaplecza gastronomicznego 

Boisk, hal sportowych 

Infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie 
działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej 

Infrastruktury wraz zapleczem sprzętowym w ramach działań 
edukacyjnych 

Działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza 
dydaktycznego np. budowie, modernizacji szkół, sal szkoleniowych  



Projekty parasolowe Związku Euroregion „Tatry”   
  w partnerstwie z Samorządowym 

Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem 
Żylińskim 

– Miloš Handák  
 
Specjalista ds. Projektu Parasolowego priorytet 1 
  
 



 
  

• Komisja Europejska zatwierdziła 
Program Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020 

12.02.2015 

• Komitet Monitorujący Program 
Interreg V-A PL-SK 2014-2020 
zatwierdził Projekty Parasolowe 01.04.2016 

Ważne daty 



Narzędzie służące realizacji i wdrażaniu 
mikroprojektów w ramach Funduszu 

Mikroprojektów w Programie Interreg V-A 
Polska - Słowacja 2014-2020 

Co to jest projekt parasolowy? 



 
  

Brak wyodrębnionego celu tematycznego dla 
Funduszu Mikroprojektów 

Realizacja odrębnych projektów  parasolowych w 
dwóch osiach priorytetowych:  
1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego obszaru pogranicza,   
3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez 
całe życie 
 

Realizacja 6 projektów parasolowych na pograniczu 
polsko-słowackim 

Projekty parasolowe realizowane będą   
w ramach  trzech partnerstw 

Kontynuacja Funduszu 
Mikroprojektów według 

nowych zasad 

Fundusz mikroprojektów 



Obszar wsparcia w podziale na partnerstwa 



Euroregion Beskidy  

3 999 948,96 €     

WJT Żylina 

2 054 107,42 € 

Euroregion „Tatry” 

3 999 948,96 €      

WJT Preszów 

1 511 817,68 € 

WJT Żylina 

1 106 057,84 € 

Euroregion Karpacki  

3 999 948,96 € 

WJT Preszów 

1 926 816,92 € 

Trzy partnerstwa na pograniczu  

polsko-słowackim  (18,60 mln EUR EFRR) 

Fundusz Mikroprojektów 

6 054 056,38 € 6 617 824,48 € 5 926 765,88 € 

Fundusz mikroprojektów 



Oś priorytetowa 1 

Projekt parasolowy pn. Łączy na natura 
i kultura 

5.956.041,96 € 

Oś priorytetowa 3 

Projekt parasolowy pn. Wspólne 
kształcenie zawodowe na pograniczu 

polsko-słowackim 

661.782,38 € 

Wartości zatwierdzonych  projektów Związku 
Euroregion „Tatry” z EFRR I etap 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 3 

3.599.954,04 € 

1.360.635,89 € 

995.452,03 € 

399.994,87 € 

151.181,74 € 

110.605,76 € 



W przypadku spełnienia kryteriów 
śródokresowej ewaluacji Projekty Parasolowe 

otrzymają dodatkowe środki 



Minimum 35% wartości mikroprojektów zakontraktowanych w 
okresie do 2018 stanowić będą mikroprojekty wspólne  

Osiągnięcie określonych wartości wskaźników produktu Programu 
do końca 2018 r.  

Kontraktacja na poziomie min. 40% środków na realizację 
mikroprojektów w Projekcie Parasolowym do końca 2018 roku 

Kryteria śródokresowej ewaluacji  
(dotyczy każdego projektu  parasolowego) 



nas natura i kultura) 

4 nowe transgraniczne produkty turystyczne 

31 km nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych 
szlaków rekreacyjnych 

23 „miękkie” działania transgraniczne promujące dziedzictwo kulturowe 
i przyrodnicze pogranicza 

32 organizacje uczestniczące w transgranicznych projektach 
na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

2 nowe/ zmodernizowane transgraniczne e-produkty  
i e-usługi 

Kryteria śródokresowej ewaluacji - wskaźniki   
 (dotyczy projektu parasolowego pn: Łączy nas natura i kultura) 



97 uczestników wspólnych inicjatyw 
lokalnych na rzecz zatrudnienia i 
wspólnych szkoleń (wskaźnik KE) 

Kryteria śródokresowej ewaluacji - wskaźniki  

 (dotyczy projektu parasolowego pn: Wspólne kształcenie zawodowe na 

pograniczu polsko-słowackim) 



Oś priorytetowa 1 

Oś priorytetowa 3 

5.956.041,96 € 

661.782,38 € 

7.445.052,56 € 

827.228,06 € 

Zatwierdzone 
dofinansowanie z 

EFRR – I etap 

Dofinansowanie z EFRR 
powiększone o 

dodatkowe środki – II 
etap 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 3 

4.499.942,58 € 

1.700.794,91 € 

1.244.315,07 € 

499.993,62 € 

188.977,21 € 

138.257,23 € 

Wartości projektów Związku Euroregion 
„Tatry”  

z EFRR – II etap 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚ 1. 

CEL GŁÓWNY:  

Zwiększenie poziomu 
zrównoważonego wykorzystania 

zasobów dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego przez zwiedzających i 

mieszkańców na obszarze projektu 
parasolowego poprzez realizację 

mikroprojektów 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Podnoszenie atrakcyjności i 
konkurencyjności pogranicza polsko-
słowackiego w zakresie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 

Stworzenie wspólnych, trwałych 
produktów opartych o dziedzictwo 

kulturowo-przyrodnicze przyczyniających 
się do jego ochrony, promocji i rozwoju.  

 

OŚ 3. 

CEL GŁÓWNY: 

 Poprawa jakości transgranicznej 
edukacji specjalistycznej i zawodowej 
na obszarze projektu parasolowego 
poprzez realizację mikroprojektów. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
Rozwijanie kompetencji poszukiwanych na rynku 
pracy w regionie i aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych. 
Rozwój współpracy transgranicznej wyższych 
uczelni, szkół zawodowych i innych instytucji 

edukacyjnych. 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracowników polskich i słowackich instytucji 
publicznych i samorządów.  

 

Cele projektów parasolowych 



Grupy docelowe  
Projektów Parasolowych  

Podmioty kwalifikujące się do otrzymania 
dofinansowania 

Mieszkańcy z obszaru wsparcia 

Turyści, internauci i inni korzystający z oferty 
kulturalno-rekreacyjnej pogranicza 

Placówki edukacyjne oraz ich uczniowie, pracodawcy  

Grupy docelowe projektów parasolowych 



• Nabór na mikroprojekty 

• Szkolenie beneficjentów 
Od 30 czerwca do 14 

września 2016 

• Ocena formalna i jakościowa mikroprojektów 
Od 15 września do 

30 listopada 2016 

• Zatwierdzenie mikroprojektów przez Komitet 
ds. mikroprojektów 

Grudzień 2016 

• Kontraktacja mikroprojektów  
Grudzień 2016-

Styczeń 2017 

Projekty Parasolowe  
Harmonogram realizacji  



Podstawowe informacje o mikroprojektach 

 
Teresa Siaśkiewicz 
 Menadżer Projektu Parasolowego priorytet 3 



Typy mikroprojektów 

Mikroprojekt 
Jest to wyodrębnione przedsięwzięcie realizowane  w ramach Projektu Parasolowego przez co najmniej dwa 
podmioty – minimum po jednym z każdej strony granicy za wyjątkiem Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej, które może ubiegać się o dofinansowanie jako tzw. jedyny beneficjent.  
 

Mikroprojekt indywidualny 

Mikroprojekt przygotowany i realizowany z udziałem partnerów z obu stron granicy, ale przy udziale 
finansowym tylko jednego z nich. W mikroprojektach indywidualnych nie obowiązuje zasada partnera 
wiodącego. Limity dofinansowania z EFRR: od 2 tys. do 50 tys. EUR. Maksymalna wartość budżetu  
mikroprojektu 70 tys. EUR. 
 
Mikroprojekt wspólny 

Mikroprojekt charakteryzujący się: wspólnym przygotowaniem, wspólnym personelem, wspólną realizacją i 
wspólnym finansowaniem. W mikroprojektach wspólnych obowiązuje zasada partnera wiodącego lub zasada 
beneficjenta jedynego. Limity dofinansowania z EFRR: od 2 tys. do 100 tys. EUR. Maksymalna wartość 
budżetu  mikroprojektu 140 tys. EUR. 
 

Mikroprojekt własny 

Szczególny rodzaj mikroprojektu wspólnego, w którym uczestniczy Partner Wiodący PP i/lub Partner Projektu 
Parasolowego w charakterze Partnera Wiodącego Mikroprojektu. 



Typy mikroprojektów c.d. 
 

Mikroprojekty 
wspólne  

Mikroprojekty 
indywidualne  Wspólne przygotowanie 

projektu 

Wspólna realizacja 

Wspólny personel 

Wspólne finansowanie 

Udział finansowy 
partnera 

mikroprojektu min. 
10% budżetu 



PL 
5%budżet 
państwa 

85% 

EFRR 

PL 10% 
wkład 
własny 100% 

całkowita 
wartość 
projektu 

Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 

SK 
10% 

budżet 
państwa 

SK 
5% 

wkład 
własny 

Poziom dofinansowania   
mikroprojektów Poziom dofinansowania mikroprojektów 



Kwalifikowalni  mikrobeneficjenci 

 

Mikrobeneficjentami, tj. wnioskodawcami, partnerami zagranicznymi, partnerami krajowymi w 
mikroprojekcie dofinansowanym w ramach projektu parasolowego mogą być instytucje, o charakterze 
niedochodowym, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, 
np.: 
•organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, 
•jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,  
•instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,  
•placówki kształcenia zawodowego, 
•jednostki naukowe,  
•organizacje pozarządowe non-profit,  
•kościoły i związki wyznaniowe, 
•Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 
 

Wnioskodawca i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru wsparcia 
danego projektu parasolowego. W wyjątkowych przypadkach i o ile ma to uzasadnienie z punktu 
widzenia celów projektu parasolowego dopuszczalny jest udział wnioskodawców i partnerów spoza 
obszaru projektu parasolowego. Udział ten może wynieść maksymalnie 20% w stosunku do alokacji 
EFRR na realizację mikroprojektów w  Projekcie Parasolowym. 
 
 
 
 

 



Kwalifikowalni  mikrobeneficjenci 
 
 
 
 

Kwalifikowalny mikrobeneficjent co do zasady powinien posiadać osobowość prawną zgodnie 
z obowiązującym prawem krajowym oraz  siedzibę na terenie działania właściwego partnera 
projektu parasolowego .   
 
Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami 
instytucji mających siedzibę poza obszarem projektu parasolowego lub Programu , ale na 
terenie danego  projektu parasolowego prowadzą działalność. W takim przypadku jednostka 
nadrzędna posiadająca osobowość prawną udziela pełnomocnictwa i przejmuje 
odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt.  
 
Kwalifikowalni partnerzy mogą realizować mikroprojekty samodzielnie lub za pośrednictwem 
powołanych przez nich jednostek podległych nieposiadających osobowości prawnej i 
niemogących samodzielnie aplikować o środki z Funduszu Mikroprojektów. W  takiej sytuacji 
we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca 
mikroprojekt i miejsce jego realizacji. 
 
 

 



Miejsce i okres realizacji mikroprojektów 

 
 
 
 
 

 

MIEJSCE REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW 

Co do zasady miejscem realizacji mikroprojektów jest  wyodrębniony obszar wsparcia projektu 
parasolowego . Możliwa jest realizacja działań przewidzianych w mikroprojekcie na terytorium państwa 
trzeciego lub poza obszarem wsparcia –w takim przypadku są to wydatki z tzw. 20% realizowanych poza 
obszarem wsparcia. Mikroprojekt taki lub działania muszą  mieć korzystny wpływ na obszar wsparcia.  
 

OKRES REALIZACJI MIKROPROJEKTU 

Najwcześniejszą datą rozpoczęcia mikroprojektu jest kolejny dzień po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie, natomiast jego zakończenie nie może przekroczyć: 
-  31.12.2019 r. w przypadku mikroprojektu z I osi priorytetowej, 
-  31.05.2018 r. w przypadku mikroprojektu z III osi priorytetowej. 
 

 Okres realizacji mikroprojektu co do zasady nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.  
 

 
Nie mogą zostać 
dofinansowane 

mikroprojekty, które 
zostały zrealizowane przed 

przedłożeniem do 
właściwego 

Euroregionu/SKP/ SKŻ 
wniosku o dofinansowanie. 

.  



Przykładowe typy działań 
finansowanych w ramach Programu 

 
  

  
• Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w powiązaniu z 

ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturowego  

  
• Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i 

przyrodniczemu terenu pogranicza 

• Działania na rzecz edukacji specjalistycznej i zawodowej 

• Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego  

• Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji programów/inicjatyw na 
potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej 

• Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości 

MIKROPROJEKTY, KTÓRE NIE BĘDĄ REALIZOWAĆ WSKAŹNIKÓW PRODUKTU PROGRAMU 
 NIE BĘDĄ MOGŁY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIA 



Oś priorytetowa I – warunki  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  
 
 

• Inwestycje przeznaczone na cele publiczne 
• Pobudzające aktywność gospodarczą 
• Bezpośrednio połączone z ochroną i promocją dziedzictwa (funkcje 

użytkowe, bezpośrednie zastosowanie) 
• Infrastruktura rekreacyjna tylko jako uzupełnienie transgranicznych szlaków 
Nowa infrastruktura, prace konserwatorskie, narzędzia IT 

• Wpisujące się w szerszą strategię instytucji 
• Nie będzie wystarczające spełnienie wskaźnika 1.9 Liczba organizacji 

uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa 
kulturowego i przyrodnicznego – nie może być jedynie współpraca 
organizacji 

• Zakup wyposażenia możliwy jest tylko w przypadku gdy jest to niezbędne do 
realizacji celów projektu. Przy czym może być tylko uzupełniającym 
elementem 

• Infrastruktura NIE. 



Wskaźniki programowe                            
dotyczące mikroprojektów   

 
  

Oś priorytetowa Nr Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

pośrednia  

( 2018 r.) 

Wartość 

końcowa 

1 – Ochrona i rozwój 

dziedzictwa 

przyrodniczego  

i kulturowego obszaru 

pogranicza 

1.1 
Liczba nowych transgranicznych produktów 

turystycznych 

liczba   

produktów 2 5 

1.2 

Długość nowych, zmodernizowanych lub 

udoskonalonych transgranicznych szlaków 

rekreacyjnych 

km 19 47 

1.5 

Liczba „miękkich” działań transgranicznych 

promujących  dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze pogranicza 

liczba  

działań 14 41 

1.9 

Liczba organizacji uczestniczących w 

transgranicznych projektach na rzecz 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  

liczba 

organizacji  32 96 

1.12 
Liczba nowych/zmodernizowanych 

transgranicznych e-produktów i e -usług 

liczba e-

produktów 

 i e-usług 
1 2 

3- Rozwój edukacji 

transgranicznej i uczenia 

się przez całe życie 

C044 

Liczba uczestników wspólnych inicjatyw 

lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych 

szkoleń 

liczba  

osób 97 302 



Definicje – wskaźniki  

„Produkt turystyczny, to gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, oparta o rozproszoną strukturę podmiotów, 
atrakcji, miejsc, punktów obsługi, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący 
wyróżnik (markę) produktu”. Produkt turystyczny stworzony w ramach projektu powinien stanowić wspólną, 
transgraniczną, atrakcyjną ofertę dla odwiedzających z Polski i Słowacji. Elementy wchodzące w skład produktu powinny 
być:  
a) unikalne co najmniej w transgranicznej skali lokalnej,  
b) podstawą dla jednego wspólnego wyróżnika (marki) produktu  
c) oparte na wspólnym potencjale przyrodniczym i historyczno-kulturowym pogranicza.” 
 
„Poprzez transgraniczne szlaki turystyczne rozumiane są wytyczone w terenie trasy służące do odbywania wycieczek, 
wyposażone w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne ich przebycie turyście o każdej porze 
roku i w każdych warunkach pogodowych”. 

  
„… przynajmniej fragment biegnie przez granicę między Polską i Słowacją lub po linii granicy i umożliwia 
przemieszczanie się turystów różnych narodowości (np. dzięki międzynarodowym oznaczeniom).” 
 
„Pod pojęciem obiektu dziedzictwa kulturowego rozumie się integralną część tego obiektu trwale z nim powiązaną 
fizycznie lub funkcjonalnie, której utrata lub zniszczenie dewaluuje kulturową wartość obiektu. Do elementów takich 
zalicza się np. małą architekturę towarzyszącą obiektom kulturowym, elementy detalu architektonicznego, wyposażenie 
obiektów nawiązujące do kultury, tradycji lub historii, części zabytków ruchomych, zagospodarowanie otoczenia 
nawiązujące do tradycji, kultury lub historii itp.” 

 



Pomoc publiczna 

Pomocą publiczną jest każda forma przewagi, która w sposób selektywny zostanie 
przyznana przedsiębiorstwu przez państwo. Nie musi być to działalność gospodarcza, ale 
działania, które mają cechy działalności gospodarczej.  
 
Pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki:  
1) jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych,  
2) ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje rozwój określonych przedsiębiorstw lub określonych produktów,  
3) udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,  
4) zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji i może wpływać na wymianę handlową na terenie Unii Europejskiej. 
 
Wśród głównych kategorii pomocy, które mogą być udzielane w ramach programu znajdują się:  
- pomoc de minimis, limit 200 tys. euro (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013),  
- regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),  
- pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),  
- pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (art. 55 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014),  
- pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną (art. 56 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).  
- pomoc szkoleniowa 



Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 

I. Ocena formalna: 

a) wstępna, 
b) pogłębiona 

2.Ocena jakościowa: 
-techniczna* 

-merytoryczna 

Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 

Etapy oceny mikroprojektów 

*projekty z elementami 
infrastruktury oraz projektów 
z zakresu technologii 
informacyjnych 



Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 
Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 

Kryteria oceny formalnej 

W1 

• Czy wniosek został złożony w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu 
o naborze ?  

W2 

• Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu i w odpowiedniej 
formie, tj. za pomocą generatora wniosków oraz w wersji papierowej ?  

W3 
• Czy wniosek został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy?  

W4 
• Czy wersja papierowa wniosku jest zgodna z wersją elektroniczną?  

W5 

•  Czy niosek został podpisany przez upoważnioną osobę/y  w miejscu do 
tego wyznaczonym?   



Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 
Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 

Kryteria oceny formalnej c.d. 

W6 

• Czy wnioskodawca, partnerzy, lokalizacja i działania 
mikroprojektu kwalifikują się?  

W7 

• Czy mikroprojekt spełnia wymagane minimum w 
zakresie kryteriów współpracy ?  

P1 

• Czy wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją 
wypełniania wniosku w generatorze?   

P2 

• Czy wysokość wnioskowanych środków z EFRR oraz z budżetu 
państwa jest zgodna z ramami określonymi w Programie?  

P3 

• Czy każde zadanie merytoryczne w mikroprojekcie realizuje co 
najmniej jeden wskaźnik Programu?  

P4 

• Czy wydatki stanowią koszty kwalifikowalne zgodnie z 
Poradnikiem mikrobeneficjenta?  

P5 
• Czy wydatki przyporządkowano do odpowiednich kategorii?  



Kryteria oceny formalnej c.d. 

P6 
•  Czy załączono wszystkie niezbędne załączniki?   

                                              Wnioskodawca przedkłada: 
•Porozumienie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze wzorem) 
•Bilans za rok ubiegły* 
•Rachunek zysków i strat za ubiegły rok* 
•Wypis z rejestru właściwego organu rejestrowego zgodnie ze statutem* (np. po stronie polskiej z 
Krajowego Rejestru Sądowego)  
•Statut* 
•Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT 
•Decyzje administracyjne, prawo dysponowania nieruchomością, dokumentacja techniczna, 
zgłoszenia** 
•Oświadczenie dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w mikroprojekcie, 
•Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu, 
•Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce, 
Opis wpływu mikroprojektu na środowisko.  

 *-  nie dotyczy wnioskodawcy/partnera/ów z sektora finansów publicznych 

**-dotyczy tylko mikroprojektów z elementami infrastruktury 

 



Ocena formalna c.d. 

Mikroprojekt podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w sytuacji gdy:  
•Nie spełnia któregokolwiek  z kryteriów określonych w ocenie wstępnej.  
•Wnioskodawca nie dotrzymał terminu złożenia wymaganych poprawek.  
•Dostarczona korekta wniosku nie zawiera wszystkich, określonych w piśmie, niezbędnych 
poprawek. 
•Wprowadzono niedozwolone modyfikacje w treści wniosku. 
•Wniosek nie zawiera istotnych informacji wymaganych instrukcją wypełniania wniosku, 
których uzupełnienie spowoduje modyfikację zawartości merytorycznej wniosku np. 
zmiana zakresu rzeczowego zadania, zmiana wskaźników produktu, celów mikroprojektu, 
partnerów.  
 
 

W przypadku gdy mikroprojekt nie spełnia kryteriów oceny pogłębionej może zostać 
dopuszczony do dalszej oceny warunkowo, jeżeli wnioskodawca dokona stosownych 
poprawek/ uzupełnień w terminie (10 dni kalendarzowych) wskazanym przez Euroregion 
w zawiadomieniu o wymaganych poprawkach. Ww. uchybienia formalne mogą zostać 
poprawione w czasie jedynej  dopuszczalnej poprawy wniosku.  
 
 



Ocena techniczna  

Mikroprojekty z elementami infrastruktury oraz z zakresu technologii 
informacyjnych (IT) są dopuszczane do etapu oceny merytorycznej pod 
warunkiem, że uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny technicznej.  

T1. Gotowość inwestycji do realizacji i zasadność jej wykonania 

Mikroprojekt nie spełnia tego kryterium, gdy: 
•zakres dokumentacji technicznej łącznie z decyzją administracyjną jest niezgodny z 
działaniami zaplanowanymi w mikroprojekcie lub/i,  
•inwestycja jest nierealna do zrealizowania przy założonym budżecie lub/i 
•kosztorys jest nieaktualny/niespójny z dokumentacją techniczną lub/i,  
•brakuje pozwoleń na realizację inwestycji lub/i,  
•opis techniczny mikroprojektu IT jest niejasny i niezrozumiały opisana tj. nie 
sprecyzowano parametrów technicznych urządzeń i oprogramowania niezbędnego do 
realizacji mikroprojektu;  

•inwestycja ma negatywny wpływ na politykę horyzontalną zrównoważonego rozwoju w 
zakresie ochrony środowiska oraz obszary chronione.  



Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 
Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 

Kryteria oceny merytorycznej 

W ocenie merytorycznej każde z kryteriów oceniane jest w skali od 1 do 5 i posiada odpowiednią 
wagę: 1 – bardzo słaby (niedostateczny) , 2 – słaby, 3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry  

M1. Zgodność projektu z wybranymi celem tematycznym Programu - w jaki 
sposób cel ogólny mikroprojektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego i 
priorytetów projektu parasolowego 

 Waga: 3 

Uwaga – w tym kryterium projekt indywidualny może uzyskać maksymalnie 4 punkty 

M3. Wpływ na sytuację grup docelowych Waga: 3 

M2. Wykazany wpływ transgraniczny Waga: 4 

Uwaga – w tym kryterium projekt indywidualny może uzyskać maksymalnie 4 punkty 

 

M4. Jakość partnerstwa transgranicznego Waga: 3 

Uwaga – w tym kryterium projekt indywidualny może uzyskać maksymalnie 4 punkty 

 



Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 
Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 

Kryteria oceny merytorycznej c.d. 

M5. Jakość budżetu zadaniowego  Waga: 3 

M6. Logika i jakość przygotowania mikroprojektu Waga: 2 

M7. Zdolności administracyjne wnioskodawcy i partnerów 
projektu do realizacji mikroprojektu 

Waga: 1 

M8. Zgodność mikroprojektu z Politykami horyzontalnymi Waga: 1 

Warunkiem rekomendacji mikroprojektu jest uzyskanie pozytywnego  wyniku oceny 
jakościowej tzn. minimum 60 punktów. 



Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 
Poziom dofinansowania   
mikroprojektów 

Wybór mikroprojektów i procedura skargowa 

Euroregion w porozumieniu z SKP i SKŻ powołuje Komitet ds. mikroprojektów w celu 
wyboru mikroprojektów i realizacji innych zadań  określonych w Regulaminie Komitetu. 
Komitet ds. mikroprojektów rozpatruje wszystkie wnioski złożone w terminie określonym 
w warunkach naboru i podejmuje decyzję o ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu.  
 

Skarga może być wniesiona jeżeli w opinii wnioskodawcy ocena i/lub wybór 
mikroprojektu nie przebiegała  zgodnie z procedurami oceny zawartymi w 
dokumentach dotyczących naboru mikroprojektów. Nie jest możliwe złożenie skargi 
na rezultat oceny poszczególnych kryteriów. 

Komitet ds. mikroprojektów powołuje wspólny polsko-słowacki Zespół ds. Skarg, którego 
zadaniem jest rozpatrywanie skarg wnioskodawców mikroprojektów.  
•Skarga co do zasady rozpatrywana jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od jej 
otrzymania przez Zespół ds. Skarg.  
•Skarga na decyzję Komitetu ds. mikroprojektów wstrzymuje proces kontraktacji 
mikroprojektów zatwierdzonych do realizacji. 
 
 
 



Uproszczenia – generator wniosków, 
obligatoryjne stawki ryczałtowe 



Aplikowanie – wniosek  
o dofinansowanie mikroprojektu 

1. 

2. 
Wersja elektroniczna 
wniosku – wysłana do 
rejestracji za pomocą 

generatora 

Wersja papierowa wniosku 
w 2 egzemplarzach 

(wydrukowany wniosek 
wraz z załącznikami)  

– złożone do dnia  
14.09.2016 r. do 

godz.15.30 do biura 
Euroregionu Tatry 

Złożony kompletny 
wniosek o dofinansowanie 

Wniosek z załącznikami 

Wersja elektroniczna – 
lista załączników 

Wersja papierowa –
załączniki 



Przygotowanie mikroprojektu na formularzu 
wniosku 

 
Michał Stawarski  
         Kierownik Działu Projektu Parasolowego priorytet 1 
 



Budżet zadaniowy i kwalifikujące się wydatki  
w mikroprojekcie 

 
Dominika Różańska –  Główny księgowy,  
Magdalena Batkiewicz – Specjalista ds. Projektu Parasolowego 
           priorytet 1 



Zadanie 
Wskaźnik 
programu 

Refundacja 

Budżet zadaniowy 



Wydatki 

Kategoria 

Zadanie 

Co to jest budżet zadaniowy? 



• sporządzenie budżetu, ma zapewnić prawidłową 
realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Planując 
budżet należy uwzględnić wydatki związane z 
realizacją głównego celu mikroprojektu,  wydatki 
związane z zarządzaniem i koordynacją projektu (tj. 
koszty personelu, koszty administracyjne i biurowe) 
oraz wydatki związane z obowiązkami promocyjnymi. 
Budżet powinien być realistyczny i wykonalny, zaś 
wydatki należycie oszacowane na podstawie stawek 
rynkowych 

Jak prawidłowo sporządzić budżet zadaniowy 



• Mikroprojekt może zawierać maksymalnie 5 zadań 
merytorycznych (bezpośrednio związanych z 
realizacją celu projektu) oraz zadania tzw. 
dodatkowe:  zarządzanie mikroprojektem oraz 
informacja i promocja. 

Szczegółowe kategorie wydatków: 

• koszty personelu, 

• wydatki biurowe i administracyjne,  

• koszty podróży i zakwaterowania, 

 

Jak planować budżet zadaniowy 



• koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług 
zewnętrznych,  

• wydatki na wyposażenie, 

• wydatki na infrastrukturę i roboty budowalne. 

 

Każde zadanie powinno być scharakteryzowane 
następującymi elementami: 

• ma określony początek i koniec w harmonogramie 
rzeczowym realizacji mikroprojektu, 

 

Jak planować budżet zadaniowy – cd. 



• ma wyznaczonego partnera mikroprojektu 
odpowiedzialnego za realizację zadania i partnerów 
mikroprojektu którzy będą niezbędni do jego 
realizacji, 

• ma określoną kwotę środków w podziale na 
kategorie i pozycje wydatków, 

• jest przypisany do konkretnego celu szczegółowego 
mikroprojektu, 

 

Jak planować budżet zadaniowy – cd. 



• ma zdefiniowany wskaźnik, który odpowie na pytanie 
w jakim stopniu udało się zrealizować zakładane 
zadanie (nie dotyczy zadań dodatkowych). Podziału 
na pozycje wydatków nie stosuje się w przypadku 
kategorii rozliczanych za pomocą metod 
uproszczonych. 

Uwaga! 

W ramach Programu nie przewiduje się ponoszenia kosztów 
dzielonych, niemożliwe jest również zawieranie zleceń na 
działania projektowe między partnerami mikroprojektu. 

 

Jak planować budżet zadaniowy – cd. 



W odniesieniu do wszystkich wydatków w budżecie 
mikroprojektu należy uwzględnić następujące 
informacje szczegółowe: 

• uzasadnienie danego wydatku, 

• wydatki ogółem - należy wskazać wysokość 
wydatków ogółem (łącznie kwalifikowalne i 
niekwalifikowane) dla danej kategorii i pozycji 
kosztów w ramach danego zadania,  

Jak wypełnić budżet zadaniowy 



• wydatki kwalifikowalne - należy wskazać wysokość 
wydatków kwalifikowalnych dla danej kategorii i 
pozycji kosztów w ramach danego zadania,  

• nazwa jednostki - należy wybrać jednostkę np.: 
sztuka, kilometr.  

• cena jednostkowa - należy podać jednostkową cenę 
produktu lub usługi, 

• ilość jednostek - należy podać ilość jednostek 
planowaną do realizacji w projekcie, 

 

 

Jak wypełnić budżet zadaniowy – cd. 



W mikroprojektach obowiązują dwie metody rozliczania 
wydatków: 

na zasadach rzeczywiście poniesionych wydatków:  

Metoda ta ma zastosowanie do wydatków w 
następujących kategoriach: 

• Koszty podróży i zakwaterowania 

• Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych 

• Wydatki na wyposażenie 

• Infrastruktura i roboty budowlane. 

 

 

Sposoby rozliczania 



Do kosztów bezpośrednich ponoszonych w ramach 
realizacji zadań mikroprojektów należą: koszty 
personelu, koszty podróży i zakwaterowania, koszty 
ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, 
wydatki na wyposażenie oraz wydatki  na infrastrukturę 
i roboty budowalne. Koszty te z wyjątkiem kosztów 
personelu podlegają refundacji jako koszty rzeczywiście 
poniesione i udokumentowane. 

 

Koszty pośrednie i bezpośrednie 



Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji 
mikroprojektu, ale nie dotyczące bezpośrednio 
głównego przedmiotu mikroprojektu. Do kosztów 
pośrednich w mikroprojektach należą tylko wydatki 
biurowe i administracyjne. 

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty 
pośrednie zostaną wykazane w ramach kosztów 
bezpośrednich. 

 

 

Koszty pośrednie i bezpośrednie – cd. 



Personel  
20% wydatków bezpośrednich 

Koszty biurowe  
15% kosztów personelu 

Obligatoryjne stawki ryczałtowe 



• Kwota dofinansowania z EFRR przyznana 
mikroprojektowi w drodze umowy zawartej z 
właściwym Partnerem Projektu Parasolowego 
wyrażona jest w euro, podobnie jak szacunkowa 
wartość mikroprojektu, określona na etapie 
aplikowania o środki. Ryzyko kursowe spoczywa na 
partnerach mikroprojektu. Partnerzy mikroprojektu 
muszą dokonać przeliczenia kwot planowanych 
wydatków, które zostaną poniesione w walucie innej 
niż euro na euro 

Kurs euro 



KWALIFIKUJĄCY SIĘ WYDATEK TO TAKI, KTÓRY: 

• został zaplanowany w budżecie mikroprojektu, 

• był niezbędny do realizacji mikroprojektu, 

• był faktycznie poniesione i należycie 
udokumentowany (nie dotyczy kosztów rozliczanych 
w sposób uproszczony) 

• został poniesiony zgodnie z przepisami prawa 
wspólnotowego i prawa krajowego, 

 

Kwalifikowalność wydatków  



• został poniesiony zgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami jednostki realizującej mikroprojekt. 

Uznanie kwalifikowalności danego wydatku, 
wskazanego przez mikrobeneficjenta w raporcie, jest 
uzależnione przede wszystkim od celu mikroprojektu i 
charakteru działań podjętych w jego ramach oraz 
spełnienia ogólnych zasad kwalifikowalności.  

 

Kwalifikowalność wydatków  - cd. 



Przypominamy również, że ocena kwalifikowalności 
wydatków dokonywana jest zarówno na etapie oceny 
wniosku o dofinansowanie mikroprojektu jak również 
w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu. 

 

Kwalifikowalność wydatków  - cd. 



• 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 
nieuwzględniającej podatku VAT.  

• Oświadczenie wnioskodawcy/partnera dotyczące podatku od 
towarów i usług (VAT) składane jest jako Załącznik do 
formularza wniosku. 

 

Wydatki kwalifikowalne VAT 



Przy zastosowaniu uproszczonej metody rozliczania 
kosztów personelu, partnerów obowiązują następujące 
zasady kwalifikowalności: 

koszty personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że 
pracownicy są zatrudnieni bezpośrednio przy realizacji 
mikroprojektu oraz kiedy można wykazać, że ich udział  
w realizacji mikroprojektu jest niezbędny i w sposób 
zasadniczy przyczynia się do osiągnięcia jego celu.  

 

Opis kategorii wydatków 



Kwalifikowalne wydatki biurowe i administracyjne są ograniczone do 
następujących elementów: 

– czynsz za biuro, 
– ubezpieczenie i podatki związane z budynkami, w których znajduje się personel, 

oraz z wyposażeniem biura (np. ubezpieczenie od pożaru, kradzieży), 
– rachunki (np. za elektryczność, ogrzewanie, wodę), 
– materiały biurowe, 
– ogólna księgowość prowadzona w obrębie instytucji będącej beneficjentem 

projektu, 
– archiwa, 
– konserwacja, sprzątanie (w tym środki czystości) i naprawy,  
– ochrona, 
– Systemy informatyczne 
– komunikacja (np. telefon, faks, internet, usługi pocztowe, wizytówki), 
– opłaty bankowe za otwarcie konta projektowego i zarządzanie nim, 
– opłaty z tytułu transnarodowych transakcji finansowych, 
– Koszty reprezentacyjne  (kawa, herbata itp.)  na spotkania partnerów projektu 

 
 

Opis kategorii wydatków – cd. 



Koszty podróży i zakwaterowania: 

Kwalifikowalne są wydatki na podróże (krajowe i 
zagraniczne), które są niezbędne do osiągnięcia celu 
mikroprojektu, odbyte przez osoby bezpośrednio 
zaangażowane w jego realizację. Podróże poza obszar 
wsparcia programu są kwalifikowalne, o ile są one 
zasadne oraz przynoszą korzyść obszarowi wsparcia 
programu. 

Do odbycia podróży służbowej należy wykorzystać najbardziej 
ekonomiczne środki transportu. 

Opis pozostałych kategorii wydatków 



Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych: 

 

W tej kategorii należy ująć wynagrodzenia za 
wykonanie usług przez podmioty zewnętrzne, w tym: 

• wynagrodzenia dla osób fizycznych, na podstawie 
umów o dzieło/zlecenia, przy czym charakter zadań 
uzasadnia zawarcie umowy o dzieło/zlecenia; 

Opis pozostałych kategorii wydatków – cd. 



• wynagrodzenia dla osób fizycznych prowadzących 
własną działalność gospodarczą, wykonujących 
osobiście zadania w ramach mikroprojektu. 

Wybór eksperta-wykonawcy usługi zewnętrznej 
powinien zostać dokonany z uwzględnieniem zapisów 
w rozdziale dot. udzielania zamówień. 

 

 

Opis pozostałych kategorii wydatków – cd. 



Wydatki na wyposażenie: 

kategoria budżetowa przeznaczona jest do 
przedstawienia zakupu wyposażenia niezbędnego do 
realizacji mikroprojektu. Przedstawiać w ramach tej 
kategorii należy również koszty amortyzacji,  wynajmu, 
dzierżawy niezbędnego wyposażenia używanego w 
okresie wdrażania mikroprojektu. 

Opis pozostałych kategorii wydatków – cd. 



W przypadku gdy planowane są w ramach jednej 
umowy z wykonawcą zarówno koszty inwestycji jak i 
koszty jej wyposażenia, a z dokumentacji można w 
klarowny sposób wydzielić koszty na wyposażenie i 
oddzielnie koszty na infrastrukturę, wówczas wydatki 
należy w odpowiedniej części przyporządkować do 
dwóch kategorii – kat. Infrastruktura i roboty 
budowalne oraz kat. wyposażenie. 

 

Opis pozostałych kategorii wydatków – cd. 



Infrastruktura i roboty budowlane: 

Kategoria budżetowa przeznaczona do przedstawienia 
kosztów związanych z realizacją inwestycji 
infrastrukturalnych  powiązanych z przedsięwzięciami o 
charakterze miękkim. W ramach tej kategorii 
raportowane są koszty robót, usług i dostaw 
budowlanych, przy tym wszelkie wydatki muszą być 
wyraźnie motywowane działaniami mikroprojektu i być 
niezbędne dla skutecznego jego wdrażania.  

Opis pozostałych kategorii wydatków – cd. 



Wybór wykonawców prac musi być dokonany zgodnie z 
prawem zamówień publicznych. 

Zakup lub amortyzacja środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych: 

• Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w 
ramach i na rzecz mikroprojektu dzielą się na: środki trwałe 
bezpośrednio powiązane z przedmiotem mikroprojektu - takie 
środki trwałe, a także koszty ich montażu i uruchomienia 
mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w całości lub części 
swojej wartości zgodnie ze wskazaniem mikrobeneficjenta 
opartym o 

Opis pozostałych kategorii wydatków – cd. 



     faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby 
mikroprojektu oraz jeżeli jego ekonomiczne wykorzystanie  
nie będzie wykraczało poza okres realizacji mikroprojektu. 

• Środki trwałe wykorzystywane także do innych zadań niż te 
założone w mikroprojekcie: takie środki trwałe mogą stanowić 
wydatek kwalifikowany wyłącznie w wysokości 
odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym 
były one wykorzystywane na rzecz mikroprojektu 
proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji 
mikroprojektu.   

 

Opis pozostałych kategorii wydatków – cd. 



Należy pamiętać, iż istnieje możliwość wynajmu 
sprzętu, jeśli jest to najbardziej ekonomiczny sposób 
pozyskania sprzętu dla osiągnięcia celów w 
mikroprojekcie.  

 

Opis pozostałych kategorii wydatków – cd. 


