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FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW  
2014-2020 W EUROREGIONIE SILESIA 

 
 
 

Protokół z Procedury obiegowej Euroregionalnego Komitetu Sterującego 
Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia 

Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 
(na podst. art. 12 Regulaminu obrad EKS) 

 
 
 

Numer procedury obiegowej 14 

Procedurę obiegową rozpoczęła 
współprzewodnicząca EKS 

Jana Novotná Galuszková 

Data rozpoczęcia procedury obiegowej1  30.03.2022 

Data zakończenia procedury obiegowej2 09.04.2022 

Adres do nadsyłania opinii polskich 
członków EKS 

info@euroregion-silesia.pl 

Adres do nadsyłania opinii czeskich 
członków EKS 

info@euroregion-silesia.cz 

 
 
Uzasadnienie i przedmiot procedury obiegowej 
Powodem wszczęcia procedury obiegowej było ponowne omówienie dwóch wniosków  
o dofinansowanie typu C:  

1. nr rej. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093 pt. „Podnoszenie wiedzy i umiejętności 

studentów wyższych uczelni w zakresie realizacji polityk publicznych w Czechach  

i Polsce oraz poprawy ich stosowalności na rynku pracy” wnioskodawca CZ: Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. Omawianie projektu 

zostało wstrzymane na mocy uchwały EKS z dnia 10.02.2022. Ponowne omówienie 

wstrzymanego projektu w trybie procedury obiegowej związane są z terminami 

realizacji projektu (harmonogramem rzeczowej realizacji projektu). Realizację projektu 

zaplanowano w okresie od 01/2022 do 12/2022.  

2. nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002991 pt. „Uzupełnienie infrastruktury szlaków 

pieszo-rowerowych w okolicach miast partnerskich Hradec nad Morawicą i Baborów” 

wnioskodawca PL: Gmina Baborów. Omawianie projektu zostało wstrzymane na mocy 

uchwały EKS z dnia 16.12.2021 r. Ponowne omówienie wstrzymanego projektu  

w trybie procedury obiegowej związane jest z terminami realizacji projektu 

(harmonogramem rzeczowej realizacji projektu). Realizację projektu zaplanowano od 

03/2022 do 12/2022. 

 

 

 

                                                
1 Data wysłania pocztą elektroniczną materiałów do procedury obiegowej członkom EKS 
2 Termin, w jakim członkowie EKS z prawem głosu powinni wysłać pocztą elektroniczną właściwe opinie/karty do głosowania 
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ad. 1 
nr projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093 (typ C) 
Wnioskodawca: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 

fakulta 
tytuł projektu: Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti 

implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení 
jejich uplatnitelnosti na trhu práce / Podnoszenie wiedzy i umiejętności 
studentów wyższych uczelni w zakresie realizacji polityk publicznych 
w Czechach i Polsce oraz poprawy ich stosowalności na rynku pracy 

 
Powód wstrzymania: 
Projekt typu C, który wszyscy oceniający rekomendowali do zatwierdzenia, nie mógł zostać 
zatwierdzony ze względu na brak wolnych środków w czeskiej alokacji w OP 3 (2 927,60 EUR). 
Choć obecnie możliwe jest wykorzystanie pozostałych środków w danej osi priorytetowej 
niezależnie od podziału alokacji pomiędzy krajowe części Funduszu, a w alokacji PL w OP 3, 
są wolne środki w wysokości 140 977,27 euro, które były dostępne na 14. posiedzeniu EKS, 
koniecznym było poczekać na zakończenie trwającego 15. naboru wniosków z terminem 
składania do 25.02.2022 r. i dopiero wtedy można było ocenić, czy rzeczywiście pozostały 
wolne środki w alokacji PL w OP 3, z których byłoby możliwe dofinansowanie projektu. 
 
W związku z tym, iż żaden projekt PL w OP 3 nie został złożony w 15. naborze wniosków, 
środki alokacji PL pozostają niewykorzystane w tej osi. W związku z tym, iż zarówno 
Zarządzający Funduszem, jak i EKS uzgodnili możliwość wykorzystania (przesunięcia) 
środków na mikroprojekty z alokacji drugiej krajowej części Funduszu, możliwe jest teraz 
zatwierdzenie danego projektu CZ wnioskodawcy. 
 
ad. 2 
nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002991 (typ C) 

Wnioskodawca: Gmina Baborów 
tytuł projektu: Uzupełnienie infrastruktury szlaków pieszo-rowerowych w okolicach 

miast partnerskich Hradec nad Morawicą i Baborów / Doplnění 
infrastruktury pěších a cyklistických tras v okoli partnerských měst 
Hradec nad Moravicí a Baborów 

 
Powód wstrzymania: 
Projekt typu C, podczas 13. Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, po 
uwzględnianiu rekomendacji PL Zarządzającego FM, został wstrzymany. Wnioskodawca 
otrzymał od PL Zarządzającego FM wezwanie do uzupełninia dokumentacji, jako warunek 
konieczny, aby można było ponownie wniosek przedłożyć do decyzji EKS. 
 
W związku z powyższym Wnioskodawca przedłożył dokumentację niezbędną do ponownego 
rozpatrzenia Wniosku o Dofinansowanie przez EKS, tj.: 

1) Wnioskodawca przedłożył poprawioną dokumentację techniczną w szczególności 
dokumentację techniczną, tj. „Opis techniczny do projektu małej architektury, wiaty, 
placu zabaw oraz utwardzenia terenu - Lokalizacja: Raków, działki nr 394/7, 396, 395”. 
Należało w niej uzupełnić opisy i informacje, ujednolicić dane z wnioskiem 
o dofinansowanie i kosztorysem wraz z odniesieniem do stanu istniejącego. 

2) Wnioskodawca przedłożył też „wymiarowanie” do w/w dokumentacji. 
3) Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnił w piśmie: 

a) gdzie są /gdzie się znajdują/ opisane we wniosku projektowym „parking dla 
autobusów oraz dwa przystanki autobusowe, co czyni ten projekt wszechstronnie 
dostępnym” – wraz z zaznaczeniem na mapie, 
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b) gdzie dokładnie w Rakowie ma być stacja "park&ride" – co przez to rozumie. We 
wniosku opisano to jako: „Miejsce wypoczynkowe w postaci portu rowerowego 
zostanie wyposażone w: stację napraw rowerów wraz z nową wiatą i miejscem 
przepakowania bagażu z samochodu na rower "Park&Ride"… „ – czy to jest cały 
teren wszystkich działek nr 394/7, 396, 395”, czy tylko na jednej działce. 

c) gdzie w ramach inwestycji planowane jest wykonanie miejsca do koszykówki: 
miejsce do rzucania „w kosza” streetball, 

d) dlaczego konieczne jest asfaltowanie ścieżki na terenie miejsca spotkań i jak się 
to ma do bezpieczeństwa i funkcjonalności tego obszaru, czy ta ścieżka będzie 
dostępna do przejazdu aut z drogi, 

e) konieczność utwardzenia tak dużej powierzchni (na planie opisane jako „kostka 
brukowa” przy stacji naprawczej dla rowerów, czy to będzie „parking – tzn. 
miejsce przepakowania bagażu z samochodu na rower” o którym mowa we 
wniosku, 

f) co będzie z budynkiem przy tej stacji rowerowej. 
g) Wnioskodawca dostarczył dokumentację fotograficzną/wizualizacje stanu 

obecnego i tego projektowanego. 
 
W związku z powyższym Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty i wyjaśnienia, które 
zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez PL Zarządzającego FM, dlatego też projekt 
został przedłożony do omówienia  przez członków EKS w formie procedury obiegowej. 
  
Przebieg procedury obiegowej 
Głosującym członkom oraz obserwatorom EKS strony polskiej i czeskiej w dniu 30.03.2022r. 
przesłano drogą elektroniczną (e-mail) następujące dokumenty dotyczące procedury 
obiegowej nr 14: 

1) dokument wszczynający Procedurę Obiegową nr 14 (uzasadnienie, treść procedury, 
projekt uchwały w sprawie procedury obiegowej); 

2) dokumenty do projektu *3093 (karta projektu nr 2, Wniosek o dofinansowanie, 
szczegółowy budżet mikroprojektu); 

3) dokumenty do projektu *2991 (karta projektu nr 2, Wniosek o dofinansowanie, 
szczegółowy budżet mikroprojektu); 

 
Inne materiały uzupełniające dla projektu *2991 (tj. uzupełniona dokumentacja techniczna  
i dodatkowe wyjaśnienia), które nie mogły zostać wysłane jako załącznik e-mail z powodu ich 
wielkości, były dostępne do pobrania pod linkiem https://we.tl/t-ApThnwP7wD 
 
Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego ustanowiony termin do 09.04.2022 r. na przesłanie swojego głosowania 
„zatwierdzam – nie zatwierdzam” (w przypadku konfliktu interesów powinni wskazać dla 
danego projektu „wstrzymuję się z powodu konfliktu interesów”). Według Regulaminu obrad 
EKS o ile w danym terminie któryś z członków z prawem głosu nie nadeśle opinii, uważa się, 
że z propozycją lub z propozycjami się zgadza. Propozycja nie jest przyjęta, o ile absolutna 
większość wszystkich regularnych członków z prawem głosu w określonym terminie prześle 
opinię z adnotacją: „nie zatwierdzam”. 
 
W ustalonym terminie czeskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 9 z całkowitej 
ilości 11 głosujących członków. 
 
W ustalonym terminie polskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 6 z całkowitej 
ilości 11 głosujących członków. 
 
Wynik głosowania przedstawia poniższa tabela: 
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Tak 

„zatwierdzam” 

Nie 

„nie zatwierdzam” 

wstrzymał 

się 

nie 

głosował 

Uchwała nr 1:  

EKS zatwierdza projekt pod tytułem: 

„Zvýšení znalostí a dovedností 

vysokoškolských studentů v oblasti 

implementace veřejných politik v České 

republice a Polsku a zlepšení jejich 

uplatnitelnosti na trhu práce / 

Podnoszenie wiedzy i umiejętności 

studentów wyższych uczelni w zakresie 

realizacji polityk publicznych w 

Czechach i Polsce oraz poprawy ich 

stosowalności na rynku pracy” numer 

rejestracyjny: 

CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

10 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

1 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 2: 

EKS zatwierdza projekt pod tytułem: 

„Uzupełnienie infrastruktury szlaków 

pieszo-rowerowych w okolicach miast 

partnerskich Hradec nad Morawicą i 

Baborów / Doplnění infrastruktury 

pěších a cyklistických tras v okoli 

partnerských měst Hradec nad Moravicí 

a Baborów” numer rejestracyjny: 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002991 

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

10 CZ 

10 PL 

1 CZ 

0 PL 

0 CZ 

1 PL 

0 CZ 

0 PL 

 
 
Uchwała EKS nr 1: 
 
nr projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093 (typ C) 
Wnioskodawca: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 

fakulta 
tytuł projektu: Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti 

implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení 
jejich uplatnitelnosti na trhu práce / Podnoszenie wiedzy i umiejętności 
studentów wyższych uczelni w zakresie realizacji polityk publicznych 
w Czechach i Polsce oraz poprawy ich stosowalności na rynku pracy 

 
EKS zatwierdza projekt do dofinansowania. 
Wysokość zatwierdzonego dofinansowania z EFRR: 19 737,62 EUR (85 %). 
 
 
 
 

http://www.euroregion-silesia.cz/
http://www.euroregion-silesia.pl/


EUROREGION SILESIA 

 Horní náměstí 69, 746 01 Opava • Česká republika 

Tel.: +420 606 732 270 •  e-mail: info@euroregion-silesia.cz •  www.euroregion-silesia.cz  

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz • Rzeczpospolita Polska 

 Tel. : +48 32 415 64 94 •  e-mail : info@euroregion-silesia.pl •  www.euroregion-silesia.pl  

Uchwała EKS nr 2: 
 
nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002991 (typ C) 

Wnioskodawca: Gmina Baborów 
tytuł projektu: Uzupełnienie infrastruktury szlaków pieszo-rowerowych w okolicach 

miast partnerskich Hradec nad Morawicą i Baborów / Doplnění 
infrastruktury pěších a cyklistických tras v okoli partnerských měst 
Hradec nad Moravicí a Baborów 

 
EKS zatwierdza projekt do dofinansowania. 
Wysokość zatwierdzonego dofinansowania z EFRR: 30 000,00 EUR (56,10 %). 
 
 
 
 

 
za czeską stronę EKS: 

 
 
 
 
 

Jana Novotná Galuszková 

 
za polską stronę EKS: 

 
 
 
 
 

Daria Kardaczyńska 
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