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Lista uzupełnień nr 1  

 

Wytyczne dla Wnioskodawców 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko 

Wydanie 2. z 30 stycznia 2009 

 
 

 
1. str. 19, pkt. 3.2.6 – Zasada Partnera Wiodącego (lead partner projekt – typ A, więcej 

art. 3.2.7.) 

 

 Było:  
Zasada Partnera Wiodącego ma między innymi swoje odzwierciedlenie w konieczności 
spełnienia w ramach każdego projektu, co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów 
określonych w Rozporządzeniu w sprawie EFRR. Kryteria te należy określić już na etapie 
przygotowania projektu i ich spełnienie zaznaczyć we wspólnym wniosku. Minimalne 
wymogi w zakresie spełnienia kryteriów przedstawione są poniżej. Stanowią one jednak 
tylko wskazówkę, w jaki sposób można osiągnąć obowiązkowe kryteria współpracy: (…) 

- wspólne finansowanie projektu przez obie strony 
Wspólne finansowanie uważane jest za spełnione przy założeniu, że udział partnera z 
drugiego kraju wynosi co najmniej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 

 Jest: 

Zasada Partnera Wiodącego ma między innymi swoje odzwierciedlenie w konieczności 
spełnienia w ramach każdego projektu, co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów 
określonych w Rozporządzeniu w sprawie EFRR. Kryteria te należy określić już na etapie 
przygotowania projektu i ich spełnienie zaznaczyć we wspólnym wniosku. Kryterium 
wspólnego finansowania jest kryterium obowiązkowym z czterech określonych kryteriów. 
Minimalne wymogi w zakresie spełnienia kryteriów przedstawione są poniżej. Stanowią 
one jednak tylko wskazówkę, w jaki sposób można osiągnąć obowiązkowe kryteria 
współpracy: (…) 

- wspólne finansowanie projektu przez obie strony 
Wspólne finansowanie uważane jest za spełnione przy założeniu, że udział partnera z 
drugiego kraju wynosi co najmniej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Kryterium to jest kryterium obowiązkowym. 
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2. str. 23, pkt. 3.2.10. – Kwalifikowane działania w ramach FM  

 

 Było: 

 (...) 
 Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. dla potrzeb rozwoju społeczno 

-gospodarczego obszaru pogranicza, 
 Przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów (dokumentacje 

projektowe, plany zagospodarowania przestrzennego), 
 
 
 Jest: 

 (...) 

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

 Przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów (dokumentacje 
projektowe, plany zagospodarowania przestrzennego) – w przypadku projektów, 
których częścią jest dokumentacja techniczna różnych typów potrzeba, aby 
Wnioskodawca lub partner przedstawił, w jaki sposób zamierza wprowadzać w życie 
dokumentację techniczną, następnie należy podać w części wniosku projektowego 
„trwałość” lub w załączniku do wniosku projektowego, z jakich środków oraz w jakim 
terminie zakłada się, że przedmiot dokumentacji będzie realizowany. 

 
 
3. str. 56, pkt. 3.6 – Kontrola, ocena i wybór projektów 

 
 Było: 

W ramach trzeciego etapu projekt podlega ocenie pod kątem jakości technicznej 
i finansowej, specyficznych priorytetów Euroregionu ŚC-TS i długookresowej trwałości. 
Na tym etapie projekt jest także oceniany z punktu widzenia wpływu transgranicznego i 
poziomu współpracy transgranicznej.  

 
Jest: 
W ramach trzeciego etapu projekt podlega ocenie pod kątem jakości technicznej 
i finansowej, specyficznych priorytetów Euroregionu ŚC-TS i długookresowej trwałości (a 
zwłaszcza, jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne i projekty dotyczące opracowania 
dokumentacji technicznych – więcej pkt. 3.2.10 oraz zakup majątku i wyposażenia, w 
przypadku którego będzie oceniane, czy ten majątek i wyposażenie został nabyty w celu 
zapewnienia trwałości działań polsko-czeskich). Na tym etapie projekt jest także 
oceniany z punktu widzenia wpływu transgranicznego i poziomu współpracy 
transgranicznej. 

 

 
4. str. 58, pkt. 3.6.5.1 – Ocena projektu z Partnerem Wiodącym – typ A 

 

 Było: 

Część II: Ocena współpracy transgranicznej 

Ocena współpracy transgranicznej polega na ocenie spełnienia poszczególnych 
kryteriów współpracy określonych w art. 19 Rozporządzenia w sprawie EFRR. Zgodnie z 
tym Rozporządzeniem partnerzy mają obowiązek spełnienia co najmniej dwóch spośród 
czterech  następujących kryteriów (min. wymóg co do spełnienia 2 kryteriów objęty jest 
już kontrolą kwalifikowalności projektu):   

- wspólne przygotowanie projektu, 

- wspólna realizacja projektu, 
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- wspólny personel, 

- wspólne finansowanie projektu.  

 
 Jest: 

Część II: Ocena współpracy transgranicznej 

Ocena współpracy transgranicznej polega na ocenie spełnienia poszczególnych 
kryteriów współpracy określonych w art. 19 Rozporządzenia w sprawie EFRR. Zgodnie z 
tym Rozporządzeniem partnerzy mają obowiązek spełnienia co najmniej dwóch spośród 
czterech  następujących kryteriów (min. wymóg co do spełnienia 2 kryteriów objęty jest 
już kontrolą kwalifikowalności projektu, kryterium wspólnego finansowania projektu 
jest kryterium obowiązkowym) 

- wspólne przygotowanie projektu, 

- wspólna realizacja projektu, 

- wspólny personel, 

- wspólne finansowanie projektu. 


