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Data rozpoczęcia procedury obiegowej1  12.05.2021 

Data zakończenia procedury obiegowej2 22.05.2021 

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 była konieczność omówienia 16 wniosków  
o zmianę w tym 15 dotyczących wydłużenia terminu realizacji mikroprojektu powyżej 18 
miesięcy lub zmiany sposobu, czy też zakresu realizacji działań kluczowych w związku  
z epidemią COVID-19 oraz 1 zmiana dotycząca zmiany zasadniczej polegającej na rezygnacji 
z trzech działań projektu w związku z epidemią COVID-19.  
 
Zmiany dotyczyły poniższych mikroprojektów: 
 
1) nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975, tytuł projektu „ODRA, Kulturní  

a přírodní stopy na řece Odře / ODRA, Kulturalne i przyrodnicze ślady na rzece Odra”, 
projekt typu C, CZ Wnioskodawca: Moravskoslezský kraj  

 

2) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972, tytuł projektu „Hranice dokořán / 
Granice na oścież”, projekt typu B, CZ Wnioskodawca: Základní škola Hradec nad 
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace 

 

3) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980, tytuł projektu „Hrajeme tenis společně 
/ Gramy razem w tenisa”, projekt typu C, CZ Wnioskodawca: SK JC Sport Opava, z.s. 

                                                
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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4) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002148, tytuł projektu „Opevnění Slezska / 
Fortyfikacje Śląska”, projekt typu C, CZ Wnioskodawca: Turistická oblast Opavské 
Slezsko, z.s. 

5) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969, tytuł projektu „Senioři poznávají 
Ostravu a Ratiboř / Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”, projekt typu B, CZ 
Wnioskodawca: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

6) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001, tytuł projektu „Turystyka i rekreacja 
fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace 
základem rozvoje spolupráce v obcích Lyski a Darkovice”, projekt typu C, PL 
Wnioskodawca: Gmina Lyski 

7) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002136, tytuł projektu „Spotkanie z górnictwem 
/ Setkání s hornictvím”, projekt typu C, PL Wnioskodawca: Gmina Gaszowice/ Jednostka 
realizująca: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach 

8) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002141, tytuł projektu „Nasze tradycje  
i zwyczaje / Naše tradice a zvyky”, projekt typu C, PL Wnioskodawca: Gmina Kornowac / 
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogrzebieniu 

9) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987, tytuł projektu „Wyobraźnia krokiem  
w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem / Představivost jako krok k budoucnosti  
polsko-české dobrodružství s divadlem”, projekt typu C, PL Wnioskodawca: Gmina 
Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli 

10) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001997, tytuł projektu „Kooperacja strażaków na 
pograniczu / Kooperace hasičů na pohraničí”, projekt typu C, PL Wnioskodawca: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanowie 

11) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002159, tytuł projektu „Ciągle w grze / Pořád ve 
hře”, projekt typu C, PL Wnioskodawca: Klub Sportowy NAPRZÓD Borucin 

12) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001994, tytuł projektu „Granice na oścież / 
Hranice dokořán”, projekt typu B, PL Wnioskodawca: Gmina Baborów / Jednostka 
realizująca: Zespół Szkolno-przedszkolny w Baborowie 

13) nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416, tytuł projektu „Parki i rzemiosła naszych 
przodków na pograniczu czesko-polskim / Parky a řemesla našich předků v česko-
polském pohraničí”, projekt typu A, PL Partner Wiodący: Gmina Baborów 

14) nr projektu CZ.11.2.120/0.0/0.0/16_013/0002152, tytuł projektu „Szlak Matki Boskiej po 
obu stronach granicy / Stezka Panny Marie na obou stranách hranice”, projekt typu A, PL 
Partner Wiodący: Gmina Kuźnia Raciborska. 

15) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970, tytuł projektu „Seniorzy poznają 
Ostrawę i Racibórz / Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř”, projekt typu B, PL 
Wnioskodawca: Miasto Racibórz / Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Raciborzu 

16) nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001977, tytuł projektu „Razem możemy więcej / 
Společně dokážeme víc”, projekt typu A, PL Partner Wiodący: Gmina Rudnik / Jednostka 
realizująca: Szkoła Podstawowa w Grzegorzowicach. 

 
Zgodnie z zaktualizowanym Podręcznikiem dla Partnerów FM z dnia 01.08.2020r. realizacja 
mikroprojektu jest możliwa dłużej niż 18 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach 
spowodowanych brakiem możliwości realizacji działań projektowych ze względu na 
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zagrożenie epidemiologiczne. W związku z powyższym Zarządzający FM, po weryfikacji 
wniosków o zmianę w/w mikroprojektach, zarekomendowali ich zatwierdzenie.  
 
ad 1) 
Numer rejestracyjny projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975 
Tytuł projektu:  ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře / ODRA, Kulturalne  
i przyrodnicze ślady na rzece Odra  
Wnioskodawca: Moravskoslezský kraj 
 
Dnia 20.04.2021 Wnioskodawca za pośrednictwem systemu MS2014+ złożył wniosek  
o zmianę.  
 
Zmiana polega na zmianie istotnej działania kluczowego nr 3 „Promocja produktu ODRA”, 
w szczególności na zmianie formy i związanej z tym zmianie treści tego działania kluczowego. 
W ramach tego projektu został utworzony kompleksowy produkt marketingowy o nazwie 
„ODRA” w tym wystawa, broszura i filmy promujące atrakcje turystyczne wokół rzeki Odry po 
obu stronach granicy, następnie produkt ten miał być prezentowany na 4 targach 
turystycznych (w Ostrawie, Opolu, Wrocławiu i Szczecinie) oraz wystawach po obu stronach 
granicy. W trakcie 2020 roku odbyła się prezentacja produktu (bez filmów) na targach 
w Ostrawie i Wrocławiu oraz wystawa w Odrach. Jednak ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią COVID-19 od marca 2020 roku do chwili obecnej nie udało się kontynuować 
prezentacji powstałego produktu (w tym filmów), pomimo zatwierdzonego w czerwcu 
2020 roku przedłużenia projektu do 20 miesięcy. Zakończenie projektu planowane było na 
31 maja 2021 r.  
 
Wnioskodawca wystąpił o zmianę formy promocji kompleksowego produktu na formę promocji 
on-line poprzez portale internetowe, portale społecznościowe i direct mailing prowadzoną do 
czasu zakończenia projektu z tym, że promocja produktu na targach i wystawach byłaby 
przeprowadzona w ramach trwałości projektu w najbliższych możliwych terminach. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
ad 2) 
Numer rejestracyjny projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972 
Tytuł projektu: Hranice dokořán / Granice na oścież 
Wnioskodawca: Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková 
organizace 
 
Dnia 04.05.2021 Wnioskodawca złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek  
o zmianę. 
 
Zmiana polegała na zmianie harmonogramu, w szczególności na wydłużeniu okresu 
rzeczowej realizacji mikroprojektu do 40 miesięcy, tj. do 31.10.2022 i związaną z tym zmianę 
terminów zakończenia kluczowych działań nr 1 i 3 oraz odpowiednich kamieni milowych tych 
działań. Pomimo przedłużenia projektu do 30 czerwca 2021 r., czyli do 24 miesięcy 
zatwierdzonego w czerwcu 2020 r., ze względu na obostrzenia zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się COVID-19, wszystkie działania nie zostały jeszcze zrealizowane. Biorąc 
pod uwagę charakter kluczowego działania nr 3 „Spotkanie po stronie PL”, tj. trzydniowe 
spotkanie uczniów i nauczycieli szkół partnerskich, alternatywna forma, np. online, wydaje się 
niewłaściwa. 
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Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
ad 3) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980 
Tytuł projektu: Hrajeme tenis společně / Gramy razem w tenisa 
Wnioskodawca:  SK JC Sport Opava, z.s. 
 
Dnia 04.05.2021 Wnioskodawca złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek  
o zmianę. 
Zmiana polegała na zmianie harmonogramu, konkretnie na dalszym tj. już trzecim wydłużeniu 
okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 30 miesięcy, tj. do 31.12.2021  i związaną z tym 
zmianę terminów zakończenia kluczowych działań nr 1 i 7 oraz odpowiednich kamieni 
milowych tych działań. Pomimo przedłużenia projektu na 16 miesięcy zatwierdzone w czerwcu 
2020 r. a następnie przedłużenie do 30.06.2021, tj. na 24 miesiące, zatwierdzone 
w październiku 2020 ze względu na obostrzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-
19, wszystkie działania nie zostały jeszcze zrealizowane. Ze względu na charakter działania 
kluczowego nr 7 „Wyjazd kondycyjny Véska“, tj. trzydniowy obóz sportowy czeskich i polskich 
tenisistów, alternatywna forma, np. online, wydaje się niewłaściwa. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
ad 4) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002148 
Tytuł projektu: Opevnění Slezska / Fortyfikacje Śląska 
Wnioskodawca: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. 
 
Dnia 12.04.2021 Wnioskodawca złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek  
o zmianę. 
Zmiana polegała na zmianie harmonogramu, w szczególności na wydłużeniu okresu 
rzeczowej realizacji mikroprojektu na 21 miesięcy, tj. do 30.09.2022 i związaną z tym zmianę 
terminów zakończenia działań kluczowych oraz odpowiednich kamieni milowych tych działań. 
Pomimo zmiany harmonogramu realizacji projektu zatwierdzoną w lipcu 2020 r., która polegała 
na przesunięciu projektu z roku 2020 na rok 2021 ze względu na obostrzenia zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się COVID-19, komplikuje się realizacja poszczególnych działań 
kluczowych w tym zwłaszcza działania nr 4 „Dzień otwartych bunkrów” które ma być 
wydarzeniem ogólnodostępnym dla szerokiej publiczności z udziałem min. 2000 osób 
i zamykający cały projekt. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
ad 5) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969 
Tytuł projektu: Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř / Seniorzy poznają Ostrawę  
i Racibórz 
Wnioskodawca: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
 
W dniu 10.05.2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek o zmianę za pośrednictwem systemu 
MS2014 +. 
Zmiana polegała na zasadniczej zmianie w kluczowym działaniu nr 4 „Wspólne gotowanie 
potraw regionalnych” i nr 5 „Dwudniowe spotkanie seniorów w Ostrawie”, a konkretnie na 
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zmianie formy i związanej z tym zmianie treści opisów dla tych działań kluczowych. Pomimo 
przedłużenia projektu do 16 miesięcy zatwierdzonego w czerwcu 2020 r. i późniejszego 
przedłużenia do 31.07.2021 r., czyli do 24 miesięcy zatwierdzonych we wrześniu 2020 r., nie 
udało się dotychczas zrealizować wszystkich działań ze względu na obostrzenia związane 
z rozprzestrzenianiem się COVID-19.  
 
Po zweryfikowaniu złożonego wniosku o zmianę i jego uzasadnieniu, Zarządzający FM 
zarekomendował zatwierdzenie zasadniczych zmian w ramach mikroprojektu. W odniesieniu 
do grupy docelowej projektu, jaką są seniorzy, a także biorąc pod uwagę, że dotychczas 
realizowane działania w znacznej części odpowiadały celom projektu, można było zatwierdzić 
zmianę dla działań projektu jeszcze nie realizowanych na alternatywną formę i przy 
uwzględnieniu alternatywnej treści opisowej, tak jak zostało to opisane w załączonym wniosku.  
 
 
ad 6) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001 
Tytuł projektu: Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach 
Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace základem rozvoje spolupráce v obcích Lyski 
a Darkovice 
Wnioskodawca: Gmina Lyski 
 
W dniu 18.03.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Lyski złożył za pośrednictwem systemu 
MS2014+ wniosek o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, 
w szczególności na wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 28 miesięcy, tj. 
do 30.11.2021r. i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań 
projektowych oraz odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Pomimo 
przedłużenia projektu na 23 miesiące zatwierdzone w czerwcu 2020 r. ze względu na 
obostrzenia COVID-19, wszystkie działania nie zostały jeszcze zrealizowane.  
Powodem aktualnej zmiany są trwające restrykcyjne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie z harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
 
ad 7) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002136 
Tytuł projektu: Spotkanie z górnictwem / Setkání s hornictvím 
Wnioskodawca: Gmina Gaszowice / Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa  
im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach 
  
W dniu 31.03.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Gaszowice / Jednostka realizująca: Szkoła 
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach złożył za pośrednictwem systemu 
MS2014+ wniosek o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, 
w szczególności na wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 24 miesięcy, 
tj. do 31.12.2021r. i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań 
projektowych oraz odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Pomimo 
przedłużenia projektu na 18 miesięcy zatwierdzone we wrześniu 2020 r. ze względu na 
obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19, wszystkie działania nie zostały 
jeszcze zrealizowane.  
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Powodem aktualnej zmiany są trwające restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie z harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
 
ad 8) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002141 
Tytuł projektu: Nasze tradycje i zwyczaje / Naše tradice a zvyky 
Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno - 
przedszkolny w Pogrzebieniu 
 
W dniu 16.04.2021 r.  Wnioskodawca, tj. Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół 
Szkolno - przedszkolny w Pogrzebieniu złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek  
o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, 
w szczególności na wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 30 miesięcy, 
tj. do 30.06.2022 r. i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań 
projektowych oraz odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Pomimo 
przedłużenia projektu na 18 miesięcy zatwierdzone w czerwcu  2020 r. ze względu na 
obostrzenia COVID-19, wszystkie działania nie zostały jeszcze zrealizowane.  
Powodem aktualnej zmiany są trwające restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie z harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych w ramach mikroprojektu zmian.   
 
 
ad 9) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987 
Tytuł projektu: Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem / 
Představivost jako krok k budoucnosti  polsko-české dobrodružství s divadlem 
Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Kobyli 
 
W dniu 16.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Kobyli złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, 
w szczególności na wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 27 miesięcy, 
tj. do 30.11.2021 r. i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań 
projektowych oraz odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Pomimo 
przedłużenia projektu na 16 miesięcy zatwierdzone w czerwcu 2020 r., a następnie 
przedłużenie na 22 miesiące w grudniu 2020r. w ze względu na obostrzenia COVID-19, 
wszystkie działania nie zostały jeszcze zrealizowane.  
Powodem aktualnej zmiany są trwające restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie z harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
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ad 10) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001997 
Tytuł projektu: Kooperacja strażaków na pograniczu / Kooperace hasičů na pohraničí 
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanowie 
 
W dniu 20.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanowie złożył  
za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu,  
w szczególności na wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 28 miesięcy,  
tj. do 31.07.2022 r. i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań 
projektowych oraz odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Pomimo 
przedłużenia projektu na 16 miesięcy zatwierdzone w czerwcu 2020 r., w ze względu na 
obostrzenia COVID-19, wszystkie działania nie zostały jeszcze zrealizowane. 
Powodem aktualnej zmiany są trwające restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie z harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
ad 11) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002159 
Tytuł projektu: Ciągle w grze / Pořád ve hře  
Wnioskodawca: Klub Sportowy NAPRZÓD Borucin 
 
W dniu 20.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Klub Sportowy NAPRZÓD Borucin złożył  
za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek o zmianę.  
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu,  
w szczególności na wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 30 miesięcy,  
tj. do 30.06.2022 r. i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań 
projektowych oraz odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Pomimo 
przedłużenia projektu na 18 miesięcy zatwierdzone w czerwcu 2020 r., ze względu na 
obostrzenia COVID-19, wszystkie działania nie zostały jeszcze zrealizowane.  
Powodem aktualnej zmiany są trwające restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie z harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
ad 12) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001994 
Tytuł projektu: Granice na oścież / Hranice dokořán 
Wnioskodawca: Gmina Baborów / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-przedszkolny 
w Baborowie 
 
W dniu 23.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Baborów / Jednostka realizująca: Zespół 
Szkolno-przedszkolny w Baborowie złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek  
o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, 
w szczególności na wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 40 miesięcy, 
tj. do 31.10.2022 r. i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań 
projektowych oraz odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Pomimo 
przedłużenia projektu na 24 miesiące zatwierdzone w czerwcu 2020 r., w ze względu na 
obostrzenia COVID-19, wszystkie działania nie zostały jeszcze zrealizowane.  
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Powodem aktualnej zmiany są trwające restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie z harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
 
ad 13) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416  
Tytuł projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu czesko-polskim / 
Parky a řemesla našich předků v česko-polském pohraničí 
Wnioskodawca: Gmina Baborów 
 
W dniu 27.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Baborów złożył za pośrednictwem systemu 
MS2014+ wniosek o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, 
w szczególności na wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 20,5 miesięcy, 
tj. do 30.11.2021 r. i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań 
projektowych oraz odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. 
Powodem tej zmiany są wprowadzone restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie z pierwotnym 
harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
 
 
ad 14) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.120/0.0/0.0/16_013/0002152 
Tytuł projektu: Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy / Stezka Panny Marie na 
obou stranách hranice 
Wnioskodawca: Gmina Kuźnia Raciborska 
 
W dniu 30.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Kuźnia Raciborska złożył za pośrednictwem 
systemu MS2014+ wniosek o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na zmianie harmonogramu, 
w szczególności na wydłużeniu okresu rzeczowej realizacji mikroprojektu do 20 miesięcy, 
tj. do 31.10.2021 r. i związanej z nią zmianą terminów zakończenia kluczowych działań 
projektowych oraz odpowiednich „osiągnieć/kamieni milowych” tych działań. Zostanie również 
zmieniona forma działania kluczowego numer 5 „Pielgrzymka Maryjna” i związana z tym 
zmiana treści opisowej działania kluczowego, w którym pielgrzymka zostanie zastąpiona 
stworzeniem filmu promocyjnego, promującego powstałą w ten sposób ścieżkę maryjną. 
W związku z tym wnioskowane jest również przesunięcie niewykorzystanych środków na 
utworzenie nowej pozycji budżetowej związanej z przygotowaniem filmu promocyjnego, oraz 
zmiana w zespole realizacyjnym. Pomimo przedłużenia projektu na 15 miesięcy zatwierdzone 
w czerwcu 2020 r., w ze względu na obostrzenia COVID-19, wszystkie działania nie zostały 
jeszcze zrealizowane.  
Powodem aktualnej zmiany są trwające restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie z harmonogramem. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnienia Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. 
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ad 15)  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970 
Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz / Senioři poznávají Ostravu 
a Ratiboř 
Wnioskodawca: Miasto Racibórz / Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Raciborzu 
 
W dniu 28.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Miasto Racibórz / Jednostka realizująca: Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Raciborzu złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek  
o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w wyżej wykazanym Mikroprojekcie polegała na zmianie formy realizacji 
działań kluczowych nr 4 i 5 mikroprojektu wraz ze zmianą opisów tych działań kluczowych. 
Pomimo przedłużenia projektu na 16 miesięcy zatwierdzone w czerwcu 2020 r., a następnie 
przedłużenie na 24 miesiące we wrześniu 2020 r. ze względu na obostrzenia COVID-19, 
wszystkie działania nie zostały jeszcze zrealizowane. Powodem aktualnej zmiany są trwające 
restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które nie pozwoliły na 
realizację projektu zgodnie z harmonogramem. 
 
Po zweryfikowaniu złożonego wniosku o zmianę i jego uzasadnieniu, Zarządzający FM 
zarekomendował zatwierdzenie zasadniczych zmian w ramach mikroprojekcie. W odniesieniu 
do grupy docelowej projektu, jaką jest seniorzy, a także biorąc pod uwagę, że dotychczas 
realizowane działania w znacznej części odpowiadały celom projektu, można zatwierdzić 
zmianę dla działań projektu jeszcze nie realizowanych na alternatywną formę i przy 
uwzględnieniu alternatywnej treści opisowej, tak jak zostało to opisane w załączonym wniosku.  
 
 
ad 16) 
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001977 
Tytuł projektu: Razem możemy więcej / Společně dokážeme víc 
Wnioskodawca: Gmina Rudnik / Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa  
w Grzegorzowicach 
 
W dniu 14.04.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Rudnik / Jednostka realizująca: Szkoła 
Podstawowa w Grzegorzowicach złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ wniosek  
o zmianę. 
Zmiana zasadnicza w powyższym projekcie polegała na rezygnacji z działań kluczowych 
mikroprojektu nr 6, 7 i 8 oraz zmianie zakresu działania nr 9, a także zmianie w budżecie 
szczegółowym. Powodem tych zmian są wprowadzone środki zapobiegawcze 
rozprzestrzenianiu się COVID-19, które nie pozwalały na realizację projektu zgodnie 
z pierwotnym harmonogramem. Pomimo przedłużenia projektu na 22 miesiące zatwierdzone 
w czerwcu 2020 r., ze względu na obostrzenia COVID-19, wszystkie działania nie zostały 
jeszcze zrealizowane. 
 
Po weryfikacji złożonego wniosku o zmianę oraz jego uzasadnieniu Zarządzający FM zalecił 
zatwierdzenie wnioskowanych zmian w ramach mikroprojektu. Ponieważ cele i wskaźniki 
monitorujące projektu zostały w wystarczającym stopniu spełnione przez bieżącą realizację 
innych działań kluczowych, które się już odbyły, możliwa jest realizacja projektu bez realizacji 
powyższych działań.  
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Przebieg procedury obiegowej 
 
Głosującym członkom oraz obserwatorom EKS strony polskiej i czeskiej w dniu 12.05.2021r. 
przesłano drogą elektroniczną (e-mail) następujące dokumenty dotyczące procedury 
obiegowej nr 10: 

1) dokument wszczynający Procedurę Obiegową nr 10 (uzasadnienie, treść procedury, 
projekt uchwał w sprawie procedury obiegowej); 

2) kartę do głosowania; 
3) dokumenty do omawianych projektów. 

 
Ze względu na wielkość dokumentów do omawianych projektów (dokumentacja dotycząca 
poszczególnych wniosków o zmianę), konieczne było przesłanie tej dokumentacji głosującym 
członkom i obserwatorom EKS za pomocą linku zewnętrznego. Bezpośredni link do przesyłki 
został zawarty w wiadomości e-mail wysłanej 12 maja 2021 r. 
 
 
 
Do pobrania były dostępne następujące załączniki: 
 

 do projektu nr 1975: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 1 

 do projektu nr 1972: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 2 

 do projektu nr 1980: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 3 

 do projektu nr 2148: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 4 

 do projektu nr 1969: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 5 

 do projektu nr 2001: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 6 

 do projektu nr 2136: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 7 

 do projektu nr 2141: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 8 

 do projektu nr 1987: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 9 

 do projektu nr 1997: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 10 

 do projektu nr 2159: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 11 

 do projektu nr 1994: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 12 

 do projektu nr 2416: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 13 

 do projektu nr 2152: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 14 

 do projektu nr 1970: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 15 

 do projektu nr 1977: dokumentacja dot. zmian w projekcie – załącznik nr 16 
 
Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego ustanowiony termin do 22.05.2021r. 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 8 z całkowitej 
ilości 11 głosujących członków. 
 
W ustalonym terminie polskiej współprzewodniczącej EKS przesłało swój głos 7 z całkowitej 
ilości 11 głosujących członków. 
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Wynik głosowania przedstawia poniższa tabela: 

  
Tak 

„zatwierdzam” 

Nie „nie 

zatwierdzam” 

wstrzymał 

się 

nie 

głosował 

Uchwała nr 1:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „ODRA, Kulturalne i przyrodnicze ślady 

na rzece Odra“, numer rejestracyjny: 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975, 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:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Granice na oścież“, numer 

rejestracyjny: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972, zgodnie z 

przedstawioną propozycją Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 3:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Gramy razem w tenisa“, numer 

rejestracyjny: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980, zgodnie z 

przedstawioną propozycją Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 4:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Fortyfikacje Śląska“,  numer 

rejestracyjny: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002148, zgodnie z 

przedstawioną propozycją Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 5:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Seniorzy poznają Ostrawę 

i Racibórz“, numer rejestracyjny: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969, zgodnie z 

przedstawioną propozycją Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 6:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Turystyka i rekreacja fundamentem 

rozwoju współpracy w gminach Lyski i 

Darkovice “, numer rejestracyjny: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001, zgodnie z 

przedstawioną propozycją Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

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


EUROREGION SILESIA 

 Horní náměstí 69, 746 01 Opava  Česká republika 

 Tel. : +420 607 772 647   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 nr 7:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Spotkanie z górnictwem“, numer 

rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002

136, zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

10 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

1 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 8:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Nasze tradycje i zwyczaje “, numer 

rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002

141, zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

10 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

1 PL 

0 CZ 

0 PL  

Uchwała nr 9:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Wyobraźnia krokiem w przyszłość 

Polsko-Czeska przygoda z teatrem “, numer 

rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001

987, zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

10 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

1 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 10:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Kooperacja strażaków na 

pograniczu“,  numer 

rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001

997, zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 11:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Ciągle w grze “,  numer 

rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002

159, zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 12:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Granice na oścież “,  numer 

rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001

994, zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

10 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

1 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 13:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Parki i rzemiosła naszych przodków na 

pograniczu czesko-polskim “,  numer 

rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/00024

11 CZ 

10 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

1 PL 

0 CZ 

0 PL 
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16, zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

Uchwała nr 14:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Szlak Matki Boskiej po obu stronach 

granicy “,  numer 

rejestracyjny: CZ.11.2.120/0.0/0.0/16_013/0002

152, zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

10 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

1 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 15:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Seniorzy poznają Ostrawę i 

Racibórz“,  numer 

rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001

970, zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 16:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w projekcie pod 

tytułem: „Razem możemy więcej “,  numer 

rejestracyjny: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001977, zgodnie z 

przedstawioną propozycją Zarządzającego FM 

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

 
Uchwała nr 1 EKS  
Numer rejestracyjny projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975 
Tytuł projektu:  ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře / ODRA, Kulturalne 
i przyrodnicze ślady na rzece Odra  
Wnioskodawca: Moravskoslezský kraj 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę istotną działania kluczowego nr 3 „Promocja produktu ODRA” w szczególności zmiana 
formy promocji produktu na formę on-line za pośrednictwem portali internetowych, sieci 
społecznościowych i direct mailingu prowadzoną do czasu zakończenia projektu z tym, że 
promocja produktu na targach i wystawach byłaby przeprowadzona w ramach trwałości 
projektu w najbliższych możliwych terminach. 
 
Uchwała nr 2 EKS  
Numer rejestracyjny projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972 
Tytuł projektu: Hranice dokořán / Granice na oścież 
Wnioskodawca: Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková 
organizace 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 40 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 3 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001980 
Tytuł projektu: Hrajeme tenis společně / Gramy razem w tenisa 
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Wnioskodawca:  SK JC Sport Opava, z.s. 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 30 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 4 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002148 
Tytuł projektu: Opevnění Slezska / Fortyfikacje Śląska 
Wnioskodawca: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 21 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 5 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969 
Tytuł projektu: Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř / Seniorzy poznają Ostrawę 
i Racibórz 
Wnioskodawca: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
 
EKS zatwierdza:  
Istotną zmianę w działaniu kluczowym nr 4 i 5 polegającą na zmianie formy i związanej z tym 
zmianie treści opisowej w tych działaniach kluczowych. 
 
Uchwała nr 6 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002001 
Tytuł projektu: Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach 
Lyski i Darkovice / Turistika a rekreace základem rozvoje spolupráce v obcích Lyski 
a Darkovice 
Wnioskodawca: Gmina Lyski 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 28 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 7 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002136 
Tytuł projektu: Spotkanie z górnictwem / Setkání s hornictvím 
Wnioskodawca: Gmina Gaszowice / Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa  
im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 24 miesiące, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 8 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002141 
Tytuł projektu: Nasze tradycje i zwyczaje / Naše tradice a zvyky 
Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno - 
przedszkolny w Pogrzebieniu 
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EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 30 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 9 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001987 
Tytuł projektu: Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem / 
Představivost jako krok k budoucnosti  polsko-české dobrodružství s divadlem  
Wnioskodawca: Gmina Kornowac / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Kobyli 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 27 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 10 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001997 
Tytuł projektu: Kooperacja strażaków na pograniczu / Kooperace hasičů na pohraničí 
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanowie 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 28 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 11 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002159 
Tytuł projektu: Ciągle w grze / Pořád ve hře  
Wnioskodawca: Klub Sportowy NAPRZÓD Borucin 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 30 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 12 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001994 
Tytuł projektu: Granice na oścież / Hranice dokořán 
Wnioskodawca: Gmina Baborów / Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-przedszkolny 
w Baborowie 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 40 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
 
Uchwała nr 13 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416  
Tytuł projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu czesko-polskim / 
Parky a řemesla našich předků v česko-polském pohraničí 
Wnioskodawca: Gmina Baborów 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 20,5 miesięcy wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie. 
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Uchwała nr 14 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.120/0.0/0.0/16_013/0002152 
Tytuł projektu: Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy / Stezka Panny Marie na 
obou stranách hranice 
Wnioskodawca: Gmina Kuźnia Raciborska 
 
EKS zatwierdza:  
− zmianę terminu rzeczowej realizacji mikroprojektu na 20 miesięcy, wraz ze zmianami 
odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie,  

zmianę formy realizacji oraz opisu działania kluczowego nr 5 „Pielgrzymka Maryjna”,  

w którym pielgrzymka zostanie zastąpiona stworzeniem filmu promującego powstałą w ten 
sposób ścieżkę maryjną z uwzględnieniem odrestaurowanych kolumn Maryjnych na obu 
stronach granicy,  

− przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych na utworzenie nowej pozycji 
budżetowej związanej z powstaniem filmu promocyjnego.  
 
Uchwała nr 15 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001970 
Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz / Senioři poznávají Ostravu 
a Ratiboř 
Wnioskodawca: Miasto Racibórz / Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Raciborzu 
 
EKS zatwierdza:  
Istotną zmianę w działaniu kluczowym nr 4 i 5 polegającą na zmianie formy i związanej z tym 
zmianie treści opisowej w tych działaniach kluczowych. 
 
Uchwała nr 16 EKS  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001977 
Tytuł projektu: Razem możemy więcej / Společně dokážeme víc 
Wnioskodawca: Gmina Rudnik / Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa  
w Grzegorzowicach 
 
EKS zatwierdza:  
Zmianę zasadniczą polegającą na rezygnacji z realizacji działań kluczowych nr 6, 7 i 8 oraz 
zmiana zakresu działania nr 9 w mikroprojekcie, a także zmiana w budżecie szczegółowym 
wraz ze zmianami odpowiednich zakładek wniosku o dofinansowanie, która pozwoli na 
zakończenie mikroprojektu w terminie. 
 
 
 

 
za polską stronę EKS: 
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