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Statistika z vybraných dosavadních výzev a příjmů žádostí

Statystyki z wybranych dotychczasowych naborów wniosków

- Příjem žádostí na vlajkové projekty – do 30. 9. 2015 bylo v první výzvě předloženo
6 žádostí na více než 17,16 mil. eur z EFRR, z toho 2 projekty v hodnotě 9,03 mil. eur
z EFRR byly Monitorovacím výborem dne 4. 12. 2015 doporučeny k financování. V rámci
druhé výzvy na koncepce vlajkových projektů vyhlášené do 18. 8. 2016 byly předloženy
4 koncepce na částku cca 3,6 mil. eur z EFRR. Všechny koncepce Monitorovací výbor na
svém zasedání 29. 6. 2016 doporučil k dalšímu dopracování.
- Příjem žádostí do PO 3 – do 29. 2. 2016 bylo v rámci první výzvy předloženo 23 projektů na cca 8,60 mil. eur z EFRR. Monitorovací výbor 29. 6. 2016 schválil k financování
2 projekty ve výši cca 500 tis. eur z EFRR (alokace na tuto výzvu: 2,55 mil. eur).
- Příjem žádostí do PO 4 – do 7. 3. 2016. bylo v rámci první výzvy předloženo 71 projektů (na cca 30,36 mil. eur z EFRR). Na Společný panel expertů se pak dostalo 44 projektů
v celkové výši cca 14,7 mil. eur z EFRR (alokace na tuto výzvu: 7,38 mil. eur). Monitorovací výbor na svém letošním prosincovém zasedání schválí seznam projektů k financování.
- Příjem žádostí do PO 2 – do 31. 5. 2016 bylo v rámci první výzvy předloženo
80 projektů na cca 127 mil. eur z EFRR (alokace na tuto výzvu: cca 22,19 mil. eur).
Společný panel expertů bude zasedat v polovině listopadu letošního roku. Monitorovací výbor na svém letošním prosincovém zasedání schválí seznam projektů
k financování.

- Nabór wniosków dla projektów flagowych - do 30.09.2015 r. w pierwszym naborze
złożonych zostało 6 wniosków na ponad 17,16 mln Euro z EFRR, z tego 2 projekty na kwotę
9,03 mln Euro z EFRR zostały rekomendowane przez Komitet Monitorujący 4.12.2015 r. do
dofinansownia. W drugim naborze do 18.08.2016 r. na koncepcje projektów flagowych
złożone zostały 4 koncepcje na kwotę ok. 3,6 mln Euro z EFRR. Wszystkie koncepcje zostały
przez Komitet Monitorujący 29.06.2016 r. rekomendowane do dopracowania.
- Nabór wniosków do Osi 3 – do 29.02.2016 r. w pierwszym naborze złożono 23 projekty na ok. 8,60 mln Euro z EFRR. Komitet Monitorujący 29.06.2016 r. zatwierdził do
dofinansowania 2 projekty na kwotę ok. 500 tys. Euro z EFRR (alokacja dla tego naboru:
2,55 mln Euro).
- Nabór wniosków do Osi 4 - do 7.03.2016 r. w pierwszym naborze złożono 71 projektów (na ok. 30,36 mln Euro z EFRR). Na Wspólny Panel Ekpsertów przedłożonych
zostało 44 projekty na kwotę ok. 14,70 mln Euro z EFRR (alokacja dla tego naboru:
7,38 mln Euro). Komitet Monitorujący na posiedzeniu w grudniu br. rekomenduje listę
projektów do dofinansowania.
- Nabór wniosków do Osi 2 do 31.05.2016 r. w pierwszym naborze złożono 80 projektów (na ok. 127 mln Euro z EFRR, przy alokacji dla tego naboru Osi 2 ok. 22,19 mln
Euro). Wspólny Panel Ekspertów odbędzie się w połowie listopada br. Komitet Monitorujący na posiedzeniu w grudniu br. rekomenduje listę projektów do dofinansowania.
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S ohledem na velké množství nedostatků, které vedou k vyřazení žádostí po kontrole přijatelnosti, upozorňujeme na nejčastěji se opakující problémy

Z uwagi na dużą skalę błędów, które powodują dyskalifikację wniosków po kontroli kwalifikowalności, szczególnie zwracamy Państwa
uwagę na najczęściej pojawiające się problemy

Nejčastější chyby v projektové žádosti:
- nesoulad údajů v žádosti a přílohách
- nesoulad jazykových verzí
- nesprávně zvolené, respektive nekvantifikované výsledkové indikátory
- nesprávně zvolené, respektive nekvantifikované výstupové indikátory
- nesprávně zvolené umístění (lokalizace): místo fyzické realizace nebo území dopadu
- nesprávné označení plátce/neplátce DPH

Najczęstsze błędy we wniosku projektowym:
- niezgodność między danymi we wniosku i załącznikach,
- niezgodność wersji językowych,
- niepoprawnie wybrane lub nieskwantyfikowane wskaźniki rezultatu,
- niepoprawnie wybrane lub nieskwantyfikowane wskaźniki produktu,
- niepoprawnie wybrana lokalizacja: miejsce rzeczowej realizacji lub obszar oddziaływania,
- niepoprawnie oznaczony VAT.

Nejčastější chyby v přílohách žádosti:
- nesoulad údajů v Podrobném rozpočtu projektu s projektovou žádostí
- nepřiložené, neúplně vyplněné nebo chybně vyplněné Prohlášení VP/PP
- chybně vyplněné přílohy týkající se příjmů
- nepřiložené, neúplně vyplněné nebo chybně vyplněné přílohy související se stavebními
pracemi
- nesoulad přílohy č. 33 Specifikace nákupů a služeb – příloha povinná POUZE pro polské
partnery předkládána k Podrobnému rozpočtu polských partnerů

Najczęstsze błędy w załącznikach do wniosku
- niezgodność danych ze Szczegółowego budżetu projektu z wnioskiem projetowym,
- nie załączone, niekompletnie wypełnione lub błędnie wypełnione Oświadczenie PW/PP,
- błędnie wypełnione załączniki dotyczące przychodów,
- nie załączone, niekompletnie wypełnione lub błędnie wypełnione załączniki dotyczące
prac budowalnych,
- niezgodność załącznika nr 33 Specyfikacja zakupów i usług (obligatoryjny załącznik
TYLKO dla polskich partnerów) z Budżetem szczegółowym u polskich partnerów.
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Dne 5. 10. 2016 se konalo zasedání Monitorovacího výboru Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko, na kterém byl schválen harmonogram a podmínky výzev do konce roku 2017. Byly také schváleny
navrhované úpravy Programového dokumentu, Příručky pro žadatele
a Metodiky kontroly a hodnocení pro silniční projekty a pro standardní projekty.

Dnia 5.10.2016 r. miał miejsce Komitet Monitorujący Programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska, podczas którego przyjęto
Harmonogram i warunki naboru wniosków do końca roku 2017.
Zatwierdzono również propozycję zmian w Dokumencie Programowym i w Podręczniku wnioskodawcy oraz Metodyce kontroli i oceny
dla projektów drogowych oraz dla projektów standardowych.

Harmonogram výzev do konce roku 2017

Harmonogram naboru wniosków do końca roku 2017

Prioritní osa
1
2
3
4
Vlajkové
Silniční

Projektový
záměr
30.12.2016
30.06.2017
01.04.2017
28.02.2017
X
X

Projektová
žádost
07.03.2017
30.09.2017
15.06.2017
15.05.2017
30.11.2016
30.11.2016

Monitorovací Výbor

Oś priorytetowa

27.06.2017
15.02.2018
25.11.2017
25.11.2017
15.03.2017
15.03.2017

1
2
3
4
Flagowe
Drogowe

Více informací najdete na stránkách Programu: www.cz-pl.eu

Propozycja
projektu
30.12.2016
30.06.2017
01.04.2017
28.02.2017
X
X

Wniosek
projektowy
07.03.2017
30.09.2017
15.06.2017
15.05.2017
30.11.2016
30.11.2016

Komitet
Monitorujący
27.06.2017
15.02.2018
25.11.2017
25.11.2017
15.03.2017
15.03.2017

Więcej informacji dostępnych jest na stonie Programu www.cz-pl.eu.
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Rozhovor s paní Dariou Kardaczyńskou – ředitelkou sekretariátu Sdružení obcí povodí Horní Odry, polské strany Euroregionu
Silesia

Rozmowa z Panią Darią Kardaczyńską - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, Polska strona Euroregionu
Silesia

1. Euroregion Silesia vyhlásil jako jeden z prvních euroregionů příjem žádostí
do Fondu mikroprojektů. Můžete tuto výzvu vyhodnotit?
Euroregion Silesia již od října 2015 intenzivně propagoval nový Fond mikroprojektů v rámci programu INTERREG V-A ČR-PR pro období 2014–2020. Konala se
řada školení a setkání a také byly konzultovány projektové záměry. 1. 4. 2016 byla
vyhlášena výzva na mikroprojekty. Žádosti o dotaci bylo možné podávat prostřednictvím aplikace MS2014+ do 16. 5. 2016. V prvním kole bylo na oba sekretariáty Euroregionu podáno celkem 40 žádostí. 2 mikroprojekty neprošly kontrolou
přijatelnosti. Následně se 4. 8. 2016 v Ratiboři konalo 1. zasedání společného
česko-polského Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), který z 38 projednávaných mikroprojektů schválil k financování 32 mikroprojektů v celkové výši 630
331,38 eur z EFRR. 3 mikroprojekty podpořeny nebyly a další tři byly pozastaveny
do doby doplnění dokumentace. Většinu mikroprojektů žadatelé předložili v prioritní ose č. 4 a co stojí za zmínku je, že až 17 schválených mikroprojektů bylo typu
A.

1. Euroregion Silesia jako jeden z pierwszych euroregionów ogłosił nabór do
Funduszu Mikroprojektów, czy może Pani podsumować wyniki?
Już od października 2015 r. Euroregion Silesia prowadził intensywną promocję nowego
Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP na lata 2014-2020.
Odbyło się wiele szkoleń i spotkań oraz konsultacji propozycji projektowych. 01.04.2016 r.
nastąpiło otwarcie naboru wniosków na mikroprojekty. Wnioski o dofinansowanie były
przyjmowane za pomocą aplikacji MS2014+ do dnia 16.05.2016 r. W 1. naborze do obu
Sekretariatów Euroregionu wpłynęło łącznie 40 wniosków. 2 mikroprojekty nie spełniły wymagań kontroli kwalifikowalności. W dniu 04.08.2016 r. w Raciborzu odbyło się 1. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), który ostatecznie z 38 omawianych mikroprojektów zatwierdził do dofinansowania 32 mikroprojekty
na kwotę 630 331,38 € z EFRR. 3 mikroprojekty nie uzyskały dofinansowania, a omawianie
3 zostało wstrzymane do czasu uzupełnienia dokumentacji. Większość mikroprojektów
przedłożonych przez Wnioskodawców dotyczyła Osi priorytetowej nr 4, i co warto zauważyć,
że aż 17 zatwierdzonych mikroprojektów było Typu A.

2. Jaké byly nejčastější dotazy potenciálních žadatelů v době přípravy a předkládání žádostí?
Nejčastěji se dotazy týkaly fungování aplikace MS2014+, se kterou žadatelé pracovali
při zpracovávání projektů. Dotazy se týkaly technické stránky systému: tj. elektronických podpisů a překladů do polštiny. Stejně tak se hodně dotazů týkalo samotné
konstrukce žádosti a rozpočtu, který je jiný oproti tomu předkládanému v rámci OPPS
ČR-PR 2007–2013, např. zde máme nově paušální výdaje. Objevily se i otázky týkající
se konkrétních prioritních os a vhodných aktivit, které lze v jednotlivých osách realizovat.

2. Jakie były najczęstsze pytania potencjalnych wnioskodawców na etapie
przygotowania i składania wniosków?

3. Už plánujete další kolo výzvy. Co můžete potenciálním žadatelům poradit po
zkušenostech s prvním sběrem žádostí?
Na 1. zasedání EŘV byl schválen harmonogram výzev do konce roku 2017. V tomto
období plánujeme 5 příjmů žádostí do FM. Termín 2. zasedání EŘV je stanoven na 20.
12. 2016. Další termíny jsou uvedené na našich webových stránkách www.euroregion-silesia.cz a www.euroregion-silesia.pl v záložce „Výzvy, termíny FM“.

3. Planujecie już Państwo kolejny nabór, jakie rady może Pani dać potencjalnym wnioskodawcom po doświadczeniach z pierwszego naboru?
Na 1. Posiedzeniu EKS zatwierdzono harmonogram naborów do końca 2017 roku. W tym
okresie planujemy 5 naborów wniosków do FM. Termin 2. posiedzenia EKS planuje się na
20.12.2016 r. Z kolejnymi terminami Wnioskodawcy mogą zapoznać się na naszej stronie internetowej www.euroregion-silesia.cz oraz www.euroregion-silesia.pl w zakładce „Terminy
naborów“.

Najczęstsze pytania dotyczyły funkcjonowania aplikacji MS2014+, z którą Wnioskodawcy
pracowali przy pisaniu projektów. Pytania dotyczyły strony technicznej systemu: tj. podpisów elektronicznych oraz tłumaczeń na język polski. Równie dużo pytań dotyczyło samej
konstrukcji wniosku i budżetu, który obecnie różni się od tego przygotowywanego w POWT
RCZ-RP 2007-2013 np. koszty ryczałtowe. Pojawiły się również pytania dotyczące konkretnych osi priorytetowych i rodzaju przedsięwzięć jakie można w danej osi realizować.

Potenciálním žadatelům doporučujeme, aby se účastnili veškerých školení
a workshopů pořádaných Euroregionem Silesia, a zejména aby na sekretariátu
průběžně konzultovali připravovaný mikroprojekt. Také bychom doporučovali, aby
nenechávali psaní projektu na poslední chvíli. Dobrá příprava žádosti a společné
konzultace s partnerem z druhé strany hranice pak umožní bezproblémovou realizaci aktivit.
Seznamte se s Fondem mikroprojektů v Euroregionu Silesia
EUROREGION SILESIA
ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz
Polská republika
Tel. : +48 32 415 64 94
e-mail : info@euroregion-silesia.pl
www.euroregion-silesia.pl

Horní náměstí 69, 746 01 Opava
Česká republika
Tel. : +420 553 756 220
e-mail: euroregion.silesia@opava-city.cz
www.euroregion-silesia.cz

Główne nasze rady dla potencjalnych wnioskodawców dotyczą udziału w realizowanych przez Euroregion Silesia wszelkiego typu szkoleniach czy warsztatach, ale przede
wszystkim by przychodzili do Sekretariatu konsultować na bieżąco przygotowywany
mikroprojekt. Zalecamy również, aby nie zostawiać sobie pisania projektu na ostatni
moment. Dobre przygotowanie wniosku i wspólne konsultacje z Partnerem z drugiej
strony granicy pozwolą później na sprawną realizację działań.
Zapraszamy do zapoznania się z Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Daria Kardaczyńska
Dyrektor Sekretariatu
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
Polska strona Euroregionu Silesia

Staň se našim fanouškem na Facebooku / Polub profil Programu na Facebooku: www.facebook.com/InterregCZPL
Veškeré informace o Programu najdete na webové stránce Programu www.cz-pl.eu. / Wszystkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Programu www.cz-pl.eu.
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