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Fond malých projektů

Fundusz Małych Projektów



Programové území / Obszar wsparcia



Fondy malých projektů v Programové období 2021-2027  

Fundusze Małych Projektów w okresie programowania 2021-2027

• Budou i nadále spravovány euroregiony

• Možné zaměření:

▪ PO 1 (pouze životní prostředí)

▪ PO 2 (cestovní ruch)  - důraz na udržitelnost 

cestovního ruchu

▪ PO 4 (spolupráce institucí a obyvatel) – důraz 

na zvyšování efektivnosti veřejné správy a 

odstraňování bariér spolupráce

• Tematické zaměření bude vycházet ze strategií 

jednotlivých euroregionů

• Nadal będą nim zarządzać euroregiony

• Możliwe ukierunkowanie:

▪ OP 1 (tylko środowisko)

▪ OP 2 (turystyka)  - nacisk na zrównoważony 

rozwój turystyki

▪ OP 4 (współpraca instytucji i mieszkańców) -

nacisk na zwiększenie efektywności 

administracji publicznej i usuwanie barier we 

współpracy

• Koncentracja tematyczna będzie wynikała ze 

strategii poszczególnych euroregionów



Cíl 2.1 - Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního 

ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

Cel nr 2.1 - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki 

zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego

Výzva - Cestovní ruch

Nabór - Turystyka



Podporované typy aktivit:

a) Podpora vzniku nových, resp. rozvoj 

stávajících prvků cestovního ruchu

b) Propojování a vytváření produktů cestovního 

ruchu a jejich propagace

c) Podpora doprovodných aktivit souvisejících s 

rozvojem cestovního ruchu

Rodzaje wspieranych działań:

a) Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój 

istniejących elementów turystyki

b) Łączenie i tworzenie produktów turystycznych 

oraz ich promocja

c) Wsparcie działań towarzyszących związanych 

z rozwojem turystyki

Cestovní ruch

Turystyka



Cil 4.1   Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční 

spolupráce v dané tematické oblasti 

Cel 4.1 Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy 

transgranicznej w danym  obszarze tematycznym 

Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí  česko-

polského pohraničí

Cel nr 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji 

pogranicza czesko-polskiego

Spolupráce institucí a obyvatel

Współpraca instytucji i mieszkańców



Podporované typy aktivit:

a) Podpora spolupráce institucí

b) Projekty typu people to people

Rodzaje wspieranych działań:

a) Wsparcie współpracy instytucji

b) Projekty typu people to people

4.2 Spolupráce institucí a obyvatel

4.2 Współpraca instytucji i mieszkańców



Rozdělení alokace Fondu malých projektů ČR - PL pro období 2021 - 2027 

Podział alokacji Funduszu Małych Projektów CZ - PL na okres 2021 - 2027 

CZ+PL
% podíl

% udział

alokace

alokacja

2021 - 2027

Fond malých projektů

Fundusz mikroprojektów

min 80 %

Nisa / Nysa 15,30 5 475 000,00 4 380 000,00

Glacensis / Glacensis 27,37 9 791 000,00 7 832 800,00

Praděd / Pradziad 21,96 7 857 000,00 6 285 600,00

Silesia / Silesia 15,47 5 534 000,00 4 427 200,00

Těšínské Slezsko/ Śląsk Cieszyński 12,46 4 457 000,00 3 565 600,00

Beskydy / Beskidy 7,44 2 660 101,60 2 128 081,28

Celkem / Łącznie CZ + PL 100,00 35 774 101,60 28 619 281,28



Základní parametry Fondu malých projektů

Podstawowe parametry Funduszu Małych Projektów

Finanční rozsah malých projektů

• PO2

2.000 - 40.000,- EUR u samostatného projektu

4.000 - 80.000,- EUR u projektu s vedoucím 

partnerem

• PO4 

1.000 - 30.000,- EUR u samostatného projektu

2.000 - 60.000,- EUR u projektu s vedoucím 

partnerem 

U projektů s vedoucím partnerem nebude stanoveno 

rozdělení poměru financování mezi partnery

• Výše dotace – max. 80% (20% vlastní zdroje 

žadatele)

Zakres finansowy małych projektów

• OP2

2 000 - 40 000 EUR na samodzielny projekt

4 000 - 80 000 EUR na projekt z partnerem 

wiodącym

• OP4

1 000 - 30 000 EUR na samodzielny projekt

2 000 - 60 000 EUR na projekt z partnerem 

wiodącym 

W przypadku projektów z Partnerem Wiodącym nie 

będzie określany podział dofinansowania między 

partnerami

• Wielkość dofinansowania - maks. 80% (20% 

środków własnych wnioskodawcy)



Základní parametry Fondu malých projektů

Podstawowe parametry Funduszu Małych Projektów

WSPARCIE DLA POLSKICH NGO - BENEFICJENTÓW PROGRAMU INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027

Dla polskich beneficjentów małych projektów w przypadku:
- organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (dz. u. z 2022 r. poz.1327, z późn. zm.), 
- stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 
- europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej,

współfinansowanie z budżetu państwa wynosi do 10 % wydatków kwalifikowalnych.



Základní parametry Fondu malých projektů

Podstawowe parametry Funduszu Małych Projektów

WSPARCIE DLA POLSKICH NGO - BENEFICJENTÓW PROGRAMU INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udziela wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych, będących
beneficjentami m.in. Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Wsparcie finansowe może uzyskać:
•polski beneficjent programów Interreg 2021-2027 realizujący projekty inne niż Fundusz Małych Projektów (FMP),
który jest organizacją pozarządową zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskim Ugrupowaniem
Współpracy Terytorialnej - maksymalnie 50% kwoty planowanego dofinansowania z EFRR tego beneficjenta,
zgodnie z zawartą umową albo decyzją o dofinansowanie wskazaną we wniosku o przyznanie wsparcia
finansowego,
•polski beneficjent FMP w programach Interreg 2021-2027, którymi nie zarządza Polska - maksymalnie 10% kwoty
planowanego dofinansowania z EFRR tego beneficjenta na koszty zarządzania w projekcie FMP, zgodnie z zawartą
umową albo decyzją o dofinansowanie wskazaną we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.
Wsparcie finansowe jest przyznawane w EUR w formie nieoprocentowanej płatności zwrotnej.



Harmonogram výzvy / Harmonogram naboru

Výzva / Nabór

Datum ukončení příjmu projektových záměrů / Termin 

końcowy składania propozycji projektowych

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu / Data 

zakończenia przyjmowania wniosków o 

dofinansowanie

Alokace z EFRR / Alokacja z EFRR

Podíl spolufinancování z EFRR / Udział 

dofinansowania z EFRR

28. 2. 2023

Nie dotyczy

31.03.2023 (KM VI.2023), 

16.06.2023 (KM IX.2023),

30.11.2023 (KM II.2024).

35 774 102 EUR 

80 %

Výzva - FMP

Nabór - FMP



Děkuji za pozornost

Dziękuję za uwagę


