Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007 – 2013

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Raport z realizacji 1. etapu

Wrocław, dnia 12. 05. 2011

Euroregion Silesia jako Zarządzający / Administrator
Funduszu Mikroprojektów (FM)

Funkcję Zarządzającego / Administratora FM wykonuje:
 na CZ stronie:
–
–



„Euroregion Silesia – CZ“ = czeska część ER Silesia
Główny manager FM: Jana Novotná Galuszková

na PL stronie:
–

–

„Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry“ = polska część
ER Silesia
Koordynator narodowej części FM: Daria Kardaczyńska

Obszar działalności Euroregionu Silesia
Euroregion Silesia obsługuje Fundusz
Mikroprojektów na następujacym obszarze:


na CZ stronie:
–



Powiaty (okresy) Opava, Ostrava, Nový Jičín

na PL stonie:
–

powiat głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski
(bez gminy Godów), miasta Rybnik i Żory

Podstawowa dokumentacja FM w Euroregionie Silesia

Podręcznik Partnerów FM
 Wytyczne dla Wnioskodawców z załącznikami
 Podręcznik Beneficjenta Mikroprojektu z załącznikami
 Regulamin Obrad Euroregionalnego Komitetu Sterującego
--------------------------------------------------------------------- Kompletna dokumentacja jest do dyspozycji na:
http://www.euroregion-silesia.cz
http://www.euroregion-silesia.pl


Podstawowe struktury FM w Euroregionie Silesia
Podstawowe struktury FM w Euroregionie Silesia tworzą:


Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS)
–
–
–
–



Eksperci Regionalni
–

–
–



łącznie 22 głosujacych członków EKS (11 CZ + 11 PL)
skład EKS podlega zatwierdzeniu przez narodowe organy Euroregionu Silesia
Regulamin Obrad podlega zatwierdzeniu ze strony Instytucji Zarządzającej
i Koordynatora Krajowego
Posiedzenia EKS w trakcie 1. etapu odbywały się 2x w roku
zapewniają ocenę finansową i rzeczową, a także ocenę aspektu transgranicznego
projektu według ustanowionych kryteriów – nie ma wspólnej oceny (wspólnego
panelu ekspertów), ale kryteria oceny są na obu stronach takie same
ekspertów zatwierdzają narodowe organy Euroregionu Silesia
każda strona ma do dyspozycji minimalnie 10 ekspertów

Zarządzający FM
–

czynności Zarządzającego / Administratora FM na obu stronach granicy określa
obowiązujący Podręcznik Partnerów FM

Podstawowa działalność Zarządzającego/Administratora FM














udzielanie informacji o FM
- wnioskodawcom i odbiorcom
końcowym (szkolenia, konsultacje)
przyjmowanie wniosków
kontrola formalna, kontrola kwalifikowalności mikroprojektów
i rejestracja wniosków w systemie MONIT7+
zapewnienie oceny wniosków według ustanowionych kryteriów
przygotowanie materiałów i posiedzeń EKS
zawieranie umów z odbiorcami końcowymi
przyjmowanie i ocena wniosków o zmiany w przebiegu realizacji
mikroprojektów
kontrola realizowanych projektów na miejscu / monitoring
przyjmowanie i kontrola Wniosków o płatność oraz Raportów
Końcowych z realizacji
przekazywanie płatności odbiorcom końcowym
bieżące wprowadzanie danych do MONIT7+
zapewnienie promocji Funduszu

Kontrola działalności Zarządzającego / Administratora FM

Kontrolę działalności Zarządzającego / Administratora FM
prowadzi:
 Instytucja Zarządzająca i Koordynator Krajowy (MMR RCz
i MRR RP) – w trakcie 1. etapu przebiegły:
–
–



2 kontrole na CZ stronie (2009 i 2010) – bez uchybień
1 kontrola na PL stronie (2010) – zalecono dokonanie zmian
w składzie EKS na polskiej stronie, zalecenie wykonano

Kontrole (CRR RCz Oddział w Ostrawie i Śląski Urząd
Wojewódzki) – w trakcie 1. etapu:
–
–
–

Na obu stronach złożono i zatwierdzono 8 Raportów z bieżącej
realizacji FM
złożono i zatwierdzono 3 Raporty Roczne
Przedłożono 1 Raport Etapowy – za 1. etap

Harmonogram FM w Euroregionie Silesia



etapy FM w Euroregionie Silesia:
–
–

1. etap: 01.04.2008 – 31.12.2010
2. etap: 01.01.2011 – 30.06.2015



nabór ciągły przedkładania wniosków do FM w Euroregionie
Silesia był na obu stronach granicy ogłoszony 28.04.2008



w trakcie 1. etapu odbyło się 6 posiedzeń EKS i jedna
procedura obiegowa

Terminy FM w ER Silesia na lata 2011 - 2012
Nabór wniosków rozpatrywanych na 7 Posiedzeniu EKS :
do 17.01.2011
7 Posiedzenie EKS:
14.04.2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nabór wniosków rozpatrywanych na 8 Posiedzeniu EKS :
do 13.06.2011
8 Posiedzenie EKS:
22.09.2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nabór wniosków rozpatrywanych na 9 Posiedzeniu EKS :
do 16.01.2012
9 Posiedzenie EKS:
19.04.2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nabór wniosków rozpatrywanych na 10 Posiedzeniu EKS : do 11.06.2012
10 Posiedzenie EKS:
13.09.2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nabór wniosków rozpatrywanych na 11 Posiedzeniu EKS : do 19.11.2012
11 Posiedzenie EKS:
21.02.2013

Środki finansowe FM w ER Silesia –
początkowa alokacja

Euroregion
Silesia

Alokacja z EFRR
(w EUR)

z tego na
mikroprojekty
(w EUR)

z tego na
administrację
(w EUR)

CZ

3 063 000

2 603 550

459 450

PL

3 900 000

3 315 000

585 000

Łącznie

6 963 000

5 918 550

1 044 450

Środki finansowe FM w ER Silesia –
stan na 31.12.2010
CZ

PL

Ilość złożonych projektów

102

188

290

Ilość zarejestrowanych projektów

91

178

269

Ilość zatwierdzonych projektów

74

143

217

1 036 213

1 979 113

3 015 326

39,8

59,7

50,9

1 567 336

1 335 887

2 903 223

60,2

40,3

49,1

Zatwierdzona wysokość dofinansowania z EFRR (w EUR)
Zatwierdzona wysokość dofinansowania z EFRR (w %)
Pozostające środki z całej alokacji na mikroprojekty (w EUR)
Pozostające środki z całej alokacji na mikroprojekty (w %)

Łącznie

Główne problemy z FM w Euroregionu Silesia w trakcie 1. etapu:









Techniczne problemy z Benefit7 i MONIT7+
Opóźnienie płatności za administrację w początkowym okresie
Opóźnienie płatności za mikroprojekty w początkowym okresie
Duża ilość błędów i uchybień we wnioskach projektowych
Duża ilość błędów i uchybień we wnioskach o płatność
Błędy i uchybienia w zasadach promocji
Nierównomierne czerpanie alokacji FM na mikroprojekty na
czeskiej i polskiej stronie ER Silesia (wolniejsze na CZ stronie,
szybsze na PL)

Przykłady realizowanych projektów CZ partnera (1)

Tytuł projektu: Cesta dějinami (Historyczna droga)
CZ partner: Občanské sdružení Pro Gymnasium, Ostrava - Hrabůvka
PL partner: Gmina Strumień (Gimnazjum Strumień)
Projekt CZ partnera
Zatwierdzona dotacja: 15 376,50 EUR
Opis działań projektu:
exkurze (wyjazdy) :
na polskiej stronie – Oświęcim, Kraków, Warszawa
na czeskiej stronie - Terezín, Lidice, Praha
Spotkania w siedzibach partnerów: prezentacje projektu uczestnikom oraz
pozostałym uczniom szkół współpracujących, wystawa prac plastycznych,
wystawa fotografií, wystąpienia muzyczne uczestników, realizacja filmu przez
uczestników,
Cele projektu: wspólne poznawanie tematu 2-giej wojny światowej i holokaustu
w dziejach, kultura i nauka obu narodów, prewencja ksenofobii, rasizmu
i eksterminacja nacjonalizmu

Przykłady realizowanych projektów CZ partnera (2)

Tytuł projektu: Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi
CZ partner: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
PL partner: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zatwierdzona dotacja : 22 814,00 EUR
Opis działań projektu:
• modernizacja pomieszczeń dla współpracy transgranicznej składająca się
z jednego wspólnego policyjnego pomieszczenia biurowego i jednej wspólnej
sali konferencyjnej,
• wspólne szkolenia dotyczące problematyki transgranicznego ścigania
przestępczości z możliwością międzynarodowej współpracy policji,
Cele projektu: zwiększenie bezpieczeństwa na polsko-czeskim pograniczu,
efektywność współpracy policji obu krajów

Przykłady realizowanych projektów PL partnera (1)
Tytuł projektu: Turysta na trasie
PL partner: Gmina Baborów
CZ partner: Město Hradec nad Moravicí
Zatwierdzona dotacja: 29.580,00 EUR
Opis działań projektu:
1. Dostawa i montaż 20 gablot aluminiowych,
2. Opracowanie graficzne i wydruk map w dużym formacie – (mapy zamieszczone
w gablotach) mapy dotyczą atrakcji turystycznych każdego sołectwa Gminy Baborów i są
informacjami dla podróżnych po drogach Baborowa,
3. Wizyta gości z Hradca nad Morawicą - w ramach wizyty nastąpił przejazd po trasie wraz
z możliwością zapoznania Partnerów z walorami turystycznymi i atrakcji gminy Baborów
oraz zapoznanie się z efektami projektu.
Cel projektu:
Głównym celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju kontaktów transgranicznych
mieszkańców na pograniczu polsko-czeskim oraz rozwój turysktyki jednodniowej
i weekendowej na terenach wiejskich gminy Baborów poprzez dostawę i montaż 20 gablot
aluminiowych z mapami o atrakcjach turystycznych Gminy.

Przykłady realizowanych projektów PL partnera (2)

Tytuł projektu: Poznaj nasze Miasta
PL partner: Miasto Racibórz
CZ partner: Statutární město Opava
Zatwierdzona dotacja: 14.185,48 EUR
Opis działań projektu:
Projekt zakładał wydanie 4000 szt. układanki w 4 wersjach językowych (pl, cz, de, uk).
Gra składa się z 40 par kart oraz mapy poglądowej zawierającej lokalizację obiektów
z kart na planie miasta wraz z opisami. Jest to gra logiczna, która z zasady wyrabia
spostrzegawczość, ćwiczy pamięć, uczy skupienia i kojarzenia, a dodatkowo zwiększa
świadomość regionalizmu wśród społeczeństwa. Regionalizacja w edukacji to nie tylko
uświadomienie dziecku korzeni, ale trwałe włączenie go w całokształt dziedzictwa
kulturowego i tworzenie postaw utożsamiania się społeczności z określoną wspólnotą
etniczną, oraz wykorzystanie tych atrybutów w celu zintegrowania się z innymi
społecznościami i kulturami.

Projekty własne Zarządzającego FM


Zasady realizacji projektów własnych Zarządzającego FM:
– Przed złożeniem projektu na EKS projekt musi ocenić:



–

na PL stronie dodatkowo obowiązują zasady:



–

partnerem projektu może być jedynie druga strona odpowiedniego euroregionu
projekt musi otrzymać min. 75 punktów

po zatwierdzeniu projektu przez EKS:





na CZ stronie odpowiedni Kontroler (CRR ČR)
na PL stronie Koordynator Krajowy (MRR PR)

na CZ stronie zawierana jest umowa podlegająca zatwierdzeniu ze strony IZ
na PL stronie Decyzję wydaje Koordynator Krajowy

W trakcie 1. etapu każda strona Euroregionu Silesia przedłożyła tylko
1 własny projekt – wspólny z tytułem „10 lat współpracy transgranicznej
w Euroregionie Silesia”.

„10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”
Wydanie publikacji podsumowującej 10-cio lecie Euroregionu Silesia
Uruchomienie strony internetowej www.euroregion-silesia.eu

Dziękujemy za uwagę
Jana Novotná Galuszková
Euroregion Silesia – CZ
e-mail: jana.galuszkova@opava-city.cz
www.euroregion-silesia.cz

Daria Kardaczyńska
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
e-mail: d.kardaczynska@euroregion-silesia.pl
www.euroregion-silesia.pl

