
 

 

 

 

 

ZALECENIE METODOLOGICZNE nr 1 
z dnia: 27.03.2017r. 

 
do Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu – wersja 1 

 
 

 

Cel zmian:  
 
Dostosowanie zapisów w treści Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu  
w Euroregionie Silesia w związku ze zmianami w zasadach rozliczeń w dużym 
programie INTERREG V-A. 

1. Aktualizacja rozdziału 8.1 Zapewnienie poprawności rozliczenia końcowego 
mikroprojektu typu A  

2. Aktualizacja rozdziału 8.2 Zapewnienie poprawności rozliczenia końcowego 
mikroprojektu typu B i C  

3. Usunięcie załącznika nr 5 – Wykaz wydatków 

4. Aktualizacja złącznika nr 7 do Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu - 
Oświadczenie o VAT 

 
 
Podsumowanie zmian w zaleceniach metodologicznych:  

Zalecenie metodologiczne jest formą aktualizacji Podręcznika Beneficjenta 
Mikroprojektu.  

Zalecenie nr 1 wprowadza zmiany w treści poszczególnych rozdziałów oraz  
w załącznikach. 
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1. W związku z informacją opublikowaną na stronach Programu www.cz-pl.eu  
w dniu 09.03.2017r., iż nie ma już obowiązku składania tabeli Excel z nazwą 
„Wykaz wydatków“, ponieważ system MS2014+ dokonuje już przeliczenia na 
euro, jak również posiada inne niezbędne funkcje Zarządzający FM dokonuje 
wprowadzenie tej zasady również na poziom Funduszu Mikroprojektów przy 
rozliczeniach poszczególnych mikroprojektów.  

 
2. W związku z powyższym, od 27.03.2017r. Beneficjenci Mikroprojektów po 

polskiej stronie Euroregionu Silesia nie mają obowiązku składania tego Wykazu 
wydatków w excel – zał. nr 5.  

 
3. Powyższa zmiana wprowadza aktualizację w rozdziałach „8.1 Zapewnienie 

poprawności rozliczenia końcowego mikroprojektu typu A” oraz „8.2 
Zapewnienie poprawności rozliczenia końcowego mikroprojektu typu B i C” 
poprzez usunięcie tego wykazu z obowiązkowych dokumentów jakie należy 
złożyć wraz z „Zestawieniem dokumentów”. 
 

4. „Wykaz wydatków” stanowi załącznik nr 5 do Podręcznika Beneficjenta 
Mikroprojektu i od dnia 27.03.2017r. nie jest już obowiązkowym załącznikiem 
jaki należy składać przy rozliczaniu mikroprojektów.  
 

5. W związku z wyżej wprowadzonymi zmianami następuje aktualizacja 
„Oświadczenia o VAT” – aktualizacja Załącznika nr 7 do Podręcznika. 
 

 
 
 
 
 
 
Załącznik:  
 

1. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o VAT – obowiązujący od 27.03.2017r. 

http://www.cz-pl.eu/

