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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 11 

Procedurę obiegową rozpoczęła 
współprzewodnicząca EKS 

Daria Kardaczyńska 

Data rozpoczęcia procedury obiegowej1  10.08.2021 

Data zakończenia procedury obiegowej2 20.08.2021 

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 2 wniosków o zmianę 
dotyczących zmiany formy realizacji działania kluczowego mikroprojektu w związku z epidemią 
COVID-19 i 1 wniosku dotyczącego zmiany miejsca realizacji działania poza obszarem 
wsparcia. 
 
Zmiany dotyczyły poniższych mikroprojektów: 

1) reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002267, s názvem „Směrem k turistice - výstavba 
turistické informační sítě / Kierunek turystyka – budowa sieci informacji turystycznej”, 
projekt typu C,  PL žadatel: Gmina Krzyżanowice 

2) reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002275, s názvem „S výhledem na cestovní ruch - 
dovybavení turistické infrastruktury u rozhledny na Meandrech řeky Odry / Z widokiem na 
turystykę - doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach 
Rzeki Odry”, projekt typu C, PL žadatel: Gmina Krzyżanowice 

3) reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002143, s názvem projektu „Za společnou historií  
i současností národů Evropské unie, za podporu sounáležitosti ERS / Za wspólną historię  
i wspołczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do ERS”, projekt 
typu B, CZ žadatel: Obec Otice 

 

                                                           
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)  
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002267 
Tytuł projektu: Kierunek turystyka – budowa sieci informacji turystycznej 
Wnioskodawca: Gmina Krzyżanowice 

 
W dniu 13.07.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Krzyżanowice złożył za pośrednictwem systemu 
MS2014+ „Wniosek o zmianę” (wniosek stanowił załącznik nr 1).  

 
Zmiana zasadnicza w wyżej wykazanym Mikroprojekcie polegała na zmianie formy realizacji 
działania kluczowego nr 4 tj. zmiany nazwy działania z „Organizacja wspólnego gwieździstego 
rajdu rowerowego” na działanie o nazwie „Organizacja rajdu rowerowego po Gminie 
Krzyżanowice” wraz ze zmianą opisów tego działania kluczowego oraz zmianą opisu 
wskaźnika „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego”. Projekt jest projektem inwestycyjnym w Osi Priorytetowej nr 2 
i Wnioskodawca wyraził chęć zakończenia mikroprojektu w obecnym terminie, tj. do 
31.08.2021r. a działanie kluczowe nr 4 przed zmianą „Organizacja wspólnego gwieździstego 
rajdu rowerowego” po wnioskowanej zmianie „Organizacja rajdu rowerowego po Gminie 
Krzyżanowice” jest niezbędne do osiągnięcia celów i wskaźników projektu, jednakże ze 
względu na obecne obostrzenia i zasady przemieszczania się między Polską a Czechami  
w dobie pandemii COVID-19, działanie kluczowe nr 4 nie było możliwe do zrealizowania  
w pierwotnie zaplanowanej formie tj. po polskiej i czeskiej stronie. Wnioskodawca wnioskuje  
o umożliwienie realizacji działania po stronie polskiej. Powodem aktualnej zmiany są trwające 
restrykcyjne środki zapobiegawcze przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które nie 
pozwoliły na realizację projektu zgodnie z planem. 

 
Po zweryfikowaniu złożonego wniosku o zmianę i jego uzasadnieniu, Zarządzający FM 
zarekomendował zatwierdzenie zasadniczych zmian w ramach mikroprojektu. W odniesieniu 
do grupy docelowej projektu, a także biorąc pod uwagę, że dotychczas realizowane działania 
w znacznej części odpowiadały celom projektu, można było zatwierdzić zmianę dla działania 
projektu na alternatywną formę i przy uwzględnieniu alternatywnej treści opisowej wskaźnika, 
tak jak zostało to opisane w załączonym wniosku.  
 

ad 2)  

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002275 

Tytuł projektu: Z widokiem na turystykę – doposażenie infrastruktury turystycznej przy 

wieży widokowej na Meandrach Rzeki Odry 

Wnioskodawca: Gmina Krzyżanowice 

 

W dniu 13.07.2021 r. Wnioskodawca, tj. Gmina Krzyżanowice złożył za pośrednictwem 

systemu MS2014+ wniosek o zmianę (wniosek stanowił załącznik nr 2).  

Zmiana zasadnicza w wyżej wykazanym Mikroprojekcie polegała na zmianie formy realizacji 

działania kluczowego nr 4 „Promocja utworzonej infrastruktury” mikroprojektu. Projekt jest 

projektem inwestycyjnym w Osi Priorytetowej nr 2 i Wnioskodawca wyraził chęć zakończenia 

mikroprojektu w obecnym terminie, tj. do 31.08.2021 r. a działanie kluczowe nr 4 „Promocja 

utworzonej infrastruktury” jest niezbędne do osiągnięcia celów i wskaźników projektu, 

jednakże ze względu na obecne obostrzenia i zasady przemieszczania się między Polską  

a Czechami w dobie pandemii COVID-19, działanie kluczowe nr 4 nie było możliwe do 

zrealizowania w pierwotnej formie. Pierwotnie trasa nordic walking obejmowała trasę przez 

most graniczny do Bohumina, jednakże ze względu na obecne wymogi, które należy spełnić 

przekraczając granicę trasa ta jest niemożliwa do zrealizowania. Dlatego też Wnioskodawca 

złożył „Wniosek o zmianę” zmieniając trasę marszu tak, aby przebiegała wyłącznie po polskiej 

stronie. Powodem aktualnej zmiany są trwające restrykcyjne środki przeciwko 

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 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które nie pozwoliły na realizację projektu zgodnie  

z planem. 

Po zweryfikowaniu złożonego wniosku o zmianę i jego uzasadnieniu, Zarządzający FM 

zarekomendował zatwierdzenie zasadniczej zmiany w ramach mikroprojektu. Biorąc pod 

uwagę, że dotychczas realizowane działania w znacznej części odpowiadały celom projektu, 

można było zatwierdzić zmianę dla działania projektu na alternatywną formę i przy 

uwzględnieniu alternatywnej treści opisowej, tak jak zostało to opisane w załączonym wniosku.  

 

ad 3)  

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002143 

Tytuł projektu: Za wspólną historię i wspołczesność narodów Unii Europejskiej, za 

wsparcie przynależności do ERS 

Wnioskodawca: Obec Otice 

 

Dnia 30.07.2021 Wnioskodawca, tj. Gmina Otice złożył za pośrednictwem systemu MS2014+ 

„Wniosek o zmianę” (wniosek stanowił załącznik nr 3). 

 

Zmiana zasadnicza dotyczyła zmiany miejsca realizacji działania kluczowego nr 3, który 

zgodnie z pierwotnym wnioskiem projektowym został zaplanowany w miejscowości Modrá na 

Słowacji i tym samym został zatwierdzony przez EKS. Później okazało się, że jest to pomyłka, 

poprawnie powinna zostać wpisana gmina Modrá w Czechach, w województwie zlińskim. 

Ponieważ miejsce to znajduje się również poza obszarem wsparcia a zatwierdzenie przez EKS 

wydatków na działania poza obszarem wsparcia jest podstawowym warunkiem 

kwalifikowalności tych wydatków, zmiana musiała zostać zatwierdzona przez EKS. Z racji 

tego, iż działanie numer 3 ma się odbyć również w innych dwóch miejscach poza obszarem 

wsparcia i koszty zostały zaplanowane na całe działanie, tzn. nie było możliwe rozbicie na 

konkretne miejsca, tj. wyłącznie na działanie w gminie Modrá, została więc zaproponowana 

uchwała EKS wymieniająca wszystkie trzy miejsca poza obszarem wsparcia związane z tym 

działaniem kluczowym. 

Przebieg procedury obiegowej 

Głosującym członkom oraz obserwatorom EKS strony polskiej i czeskiej w dniu 10.08.2021r. 

przesłano drogą elektroniczną (e-mail) następujące dokumenty dotyczące procedury 

obiegowej nr 11: 

1) dokument wszczynający Procedurę Obiegową nr 11 (uzasadnienie, treść procedury, 
projekt uchwał w sprawie procedury obiegowej); 

2) dokumenty do omawianych projektów: 
- zał. nr 1 - do projektu 2267 
- zał. nr 2 - do projektu 2275 
- zał. nr 3 - do projektu 2143 

 
Głosujący członkowie EKS mieli zgodnie z Regulaminem obrad Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego ustanowiony termin do 20.08.2021 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”. 
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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 4 z całkowitej 

ilości 11 głosujących członków. 

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 „Kierunek 

turystyka – budowa sieci informacji 

turystycznej“, numer rejestracyjny: 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002267,  

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM.  

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

Uchwała nr 2:  

Zatwierdzić wniosek o zmianę w 

projekcie pod tytułem: „Z widokiem na 

turystykę – doposażenie infrastruktury 

turystycznej przy wieży widokowej na 

Meandrach Rzeki Odry“, numer 

rejestracyjny: 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/000227,  

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: „Za wspólną 

historię i współczesność narodów Unii 

Europejskiej, za wsparcie 

przynależności do ERS” numer 

rejestracyjny: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002143,  

zgodnie z przedstawioną propozycją 

Zarządzającego FM.  

11 CZ 

11 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 

0 CZ 

0 PL 
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Uchwała nr 1 EKS  

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002267 

Tytuł projektu: Kierunek turystyka – budowa sieci informacji turystycznej / Směrem  

k turistice - výstavba turistické informační sítě  

Wnioskodawca: Gmina Krzyżanowice 

 

EKS zatwierdza:  
Istotną zmianę w działaniu kluczowym nr 4 polegającą na zmianie formy i związanej z tym 

zmianie treści opisowej tego działania kluczowego oraz zmianę opisu wskaźnika. 

 

Uchwała nr 2 EKS  

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002275  
Tytuł projektu: Z widokiem na turystykę – doposażenie infrastruktury turystycznej przy 
wieży widokowej na Meandrach Rzeki Odry / S výhledem na cestovní ruch - dovybavení 
turistické infrastruktury u rozhledny na Meandrech řeky Odry 
Wnioskodawca: Gmina Krzyżanowice 

 

EKS zatwierdza:  

Istotną zmianę w działaniu kluczowym nr 4 polegającą na zmianie formy i związanej z tym 

zmianie treści opisowej tego działania kluczowego. 

 

Uchwała nr 3 EKS  

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002143  
Tytuł projektu: Za wspólną historię i wspołczesność narodów Unii Europejskiej, za 
wsparcie przynależności do ERS / Za společnou historií i současností národů Evropské 
unie, za podporu sounáležitosti ERS 
Wnioskodawca: Obec Otice 

 

EKS zatwierdza:  
EKS zatwierdza wydatki poza obszarem wsparcia na realizację warsztatów edukacyjno-

historycznych na Welehradzie, w Slavkovie u Brna i w gminie Modrá (CZ, województwo 

zlínskie) w ramach działania kluczowego nr 3 z zaplanowaną kwotą 4.256,00 EUR, co stanowi 

17,97% całkowitych wydatków projektu. 

 

 

za czeską stronę EKS: 

 

 

 

 

 

Jana Novotná Galuszková 

 

za polską stronę EKS: 

 

 

 

 

 

Daria Kardaczyńska 
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