Realizacja projektu parasolowego pt. „Realizacja mikroprojektów na
pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010”
w okresie od 03.03.2011 r. do 13.03.2012 r.

1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010”
realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita PolskaRepublika Słowacka 2007-2013
 Oś priorytetowa III. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).
Partnerzy projektu:
 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie – Partner Wiodący
 Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu
 Stowarzyszenie Region Beskidy z siedzibą w Bielsku Białej
 Wyższa Jednostka Terytorialna z siedzibą w Preszowie
 Wyższa Jednostka Terytorialna z siedzibą w Żylinie
Okres realizacji projektu:
01.10.2008 - 31.12.2012
Tab. nr 1 Wartość zatwierdzonych wydatków projektu w podziale na partnerów

Partnerzy

EFRR

Współfinansowanie
krajowe

Razem
(2+3)

%
dofinansowania
EFRR

1
Partner Wiodący (PW)
Stowarzyszenie
Euroregion Karpacki
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Partner Projektu 1
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2

3

4

5

2 754 936,76

486 165,31

3 241 102,07

85%

3 340 468,12

589 494,38

3 929 962,50

85%

3 340 468,12

589 494,38

3 929 962,50

85%

2 693 566,76

475 335,31

3 168 902,07

85%

2 693 566,76

475 335,31

3 168 902,07

85%

Partner Projektu 2
Wyższa Jednostka
Terytorialna w Żylinie
Partner Projektu 3
Związek Euroregion
„Tatry”
Partner Projektu 4
Stowarzyszenie Region

1

Beskidy
RAZEM

14 823 006,52

2 615 824,69

17 438 831,21

85%

Cel główny:
Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez
realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.
Cele szczegółowe:
 nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką
społecznością na terenach przygranicznych,
 tworzenie bazy dla kolejnych transgranicznych projektów w przyszłości.
Zaplanowane działania:
Partnerzy projektu i Partner Wiodący wspólnie realizują następujące działania:
 przygotowanie i ogłoszenie naborów mikroprojektów,
 promocja projektu parasolowego w ramach Programu ,
 przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów,
 pośredniczenie w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych mikroprojektów,
 konsultacje (w biurach Partnerów Projektu i Partnera Wiodącego) w zakresie
przygotowywania aplikacji,
 ocena formalna i techniczna złożonych wniosków,
 przygotowanie list rankingowych i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez Podkomitet
Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka 2007-2013,
 organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego,
 zawieranie umów z beneficjentami,
 monitorowanie i kontrola realizacji mikroprojektów,
 rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie
beneficjentom refundacji ze środków EFRR i budżetu państwa,
 przedkładanie raportów z postępu realizacji projektu parasolowego.
Działania te umożliwiają prawidłową realizację mikroprojektów przez beneficjentów na
terenie wsparcia obsługiwanym przez Euroregiony: Karpacki, Tatry i Beskidy oraz Wyższe
Jednostki Terytorialne: Preszów i Żylina.
2 POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTU
Euroregion „Tatry” od 2008 roku jest jednym z pięciu podmiotów wdrażających projekt
parasolowy pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007 –
2010”. Dysponując budżetem w wysokości 3.168.902,07 EUR w tym dofinansowaniem
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.693.566,76 EUR ogłaszał nabory
wniosków o dofinansowanie polsko-słowackich przedsięwzięć transgranicznych typu „ludzie
dla ludzi” z dziedzin: kultury, gospodarki, sportu i rekreacji, edukacji, ochrony środowiska.
Szkolił potencjalnych wnioskodawców. Następnie dokonywał oceny formalnej
i kwalifikowalności złożonych wniosków, a także odpowiadał za organizację oceny
merytorycznej zakwalifikowanych do tego etapu mikroprojektów, które oceniane były przez
niezależnych ekspertów zewnętrznych. Projekty, które w wyniku oceny uzyskały
rekomendację ekspertów (minimum 60 punktów na 100 możliwych w tym minimum 12
punktów w kryterium oddziaływania transgranicznego) były przedmiotem obrad Podkomitetu
Monitorującego, który w oparciu o sporządzone przez euroregion listy rankingowe
podejmował ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania i wysokości wsparcia z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z beneficjentami, dla których przyznane
zostało dofinansowanie Euroregion „Tatry” zawierał umowy. Organizowane były przez
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euroregion także warsztaty szkoleniowe dla beneficjentów z zakresu prawidłowej realizacji
i rozliczania mikroprojektów. Pracownicy euroregionu monitorowali działania realizowane
w ramach tych projektów, przeprowadzali kontrole na miejscu a także weryfikowali raporty
kwartalne i końcowe sporządzane przez beneficjentów.
Do zadań euroregionu należało także poświadczanie wydatków przedkładanych w raportach
do refundacji. Po poświadczeniu wydatków objętych danym raportem Euroregion „Tatry”
sporządzał raport cząstkowy z realizacji projektu parasolowego, który co kwartał składał do
Kontrolera pierwszego stopnia (Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie) w celu uzyskania certyfikatu.
Po otrzymaniu certyfikatu przesyłał zatwierdzony raport cząstkowy wraz z certyfikatem do
Partnera Wiodącego.
Partner Wiodący sporządzał zbiorczy raport z postępu realizacji projektu parasolowego,
w którym umieszczał wydatki z wszystkich raportów cząstkowych, na które partnerzy
projektu parasolowego otrzymali certyfikaty. Zbiorczy raport podlegał weryfikacji
i zatwierdzeniu przez Wspólny Sekretariat Techniczny z siedzibą w Krakowie, po czym
przesyłany był do Instytucji Zarządzającej czyli do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w Warszawie gdzie był sprawdzany przez dwa departamenty. Po zakończeniu tej
długotrwałej procedury i ostatecznym zaakceptowaniu zbiorczego raportu Departament
Ekonomiczno-Finansowy z MRR przekazuje należną refundację z EFRR na konto bankowe
Partnera Wiodącego, który następnie przesyła należne środki każdemu z partnerów projektu
parasolowego. Po otrzymaniu refundacji euroregion przekazuje je beneficjentom
mikroprojektów.
Ponadto Euroregion „Tatry” przekazuje beneficjentom także środki z rezerwy celowej
budżetu państwa w ramach tzw. współfinansowania krajowego. Wniosek o te środki składa
do Wojewody Małopolskiego każdorazowo po uzyskaniu certyfikatu od Kontrolera
pierwszego stopnia, następnie Wojewoda Małopolski występuje z wnioskiem do MRR
w tej sprawie, a ostateczną decyzję podejmuje Minister Finansów.
Do zadań związanych z wdrażaniem projektu parasolowego należy także promocja
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 20072013 w zakresie mikroprojektów, pomoc w znajdowaniu partnerów dla potencjalnych
wnioskodawców oraz współpraca z instytucjami kontrolującymi projekt.
Dotychczas Euroregion „Tatry” ogłosił dwa nabory mikroprojektów: pierwszy w marcu 2009
r., który trwał do końca maja 2009 r. oraz drugi w sierpniu 2010 r., który trwał do połowy
października 2010 r.
Informacje o stanie wdrażania projektu były prezentowane podczas poprzednich
obrad Kongresów, w związku z tym poniższe dane przedstawiają stan realizacji
projektu aktualny na dzień 24.02.2012 r. z uwzględnieniem wydarzeń i zmian, które
miały miejsce od daty obrad XVII Kongresu Związku Euroregion Tatry” (tj. od
02.03.2011).
Pierwszy nabór mikroprojektów
Ze 100 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z obszaru wsparcia należącego do
kompetencji Euroregionu „Tatry”, ostatecznie 56 mikroprojektów uzyskało dofinansowanie
z EFRR na łączną kwotę 1.878.188,83 EUR. Niektórzy beneficjenci działania w ramach
projektów zaczęli na własne ryzyko już w czerwcu 2009 r., nie czekając na decyzję
o dofinansowaniu, która podjęta została przez Podkomitet Monitorujący we wrześniu 2009.
Po uprawomocnieniu się protokołu z posiedzenia PKM Euroregion „Tatry” zawarł umowy
z wszystkimi beneficjentami (od 26 listopada 2009 do 9 marca 2010). Okres realizacji
mikroprojektów trwał około 12 miesięcy. Tylko w kilku uzasadnionych przypadkach, po
zawarciu stosownych aneksów do umów, działania realizowane były w okresie nieco
dłuższym, ale nieprzekraczającym limit 18 miesięcy. Ostatni projekt z pierwszego naboru
realizowany przez Gminę Jodłownik (która na skutek powodzi w 2010 r. zmuszona była
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przesunąć terminy niektórych działań na 2011 r.) zakończył się w czerwcu 2011 r. Do końca
sierpnia 2011 r. poświadczony został ostatni raport końcowy złożony przez tego beneficjenta.
Raportem cząstkowym za trzeci kwartał 2011 sporządzonym przez Euroregion „Tatry”
w listopadzie 2011 zamknięty został proces wnioskowania o refundację wydatków
dotyczących mikroprojektów z pierwszego naboru.
Ogółem poświadczone wydatki, na które Euroregion „Tatry” otrzymał certyfikat kontroli
pierwszego stopnia w ramach pierwszego naboru wynoszą 1.945.594,59 EUR w tym
z EFRR 1.616.578,78 EUR. Poza płatnościami z EFRR w wysokości 1.616.046,18 EUR,
przekazaliśmy również środki z rezerwy celowej budżetu państwa wynoszące
689.311,77 PLN. Do zrefundowania pozostają środki z rezerwy celowej dla Gminy Jodłownik
w wysokości 500,71 PLN, które ujęte zostały we wniosku o uruchomienie rezerwy celowej
złożonym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim na początku lutego 2012 r.
Reasumując, dotychczas całość płatności otrzymali beneficjenci 55 projektów. Zaległe
płatności dla ostatniego z 56 zrealizowanych w pierwszy naborze mikroprojektu wynoszą
532,60 EUR z EFRR oraz 500,71 PLN z budżetu państwa. Po zatwierdzeniu przez MRR
raportu zbiorczego z postępu realizacji projektu parasolowego za trzeci kwartał 2011 r. (który
jest w końcowej fazie weryfikacji w MRR) oraz przekazaniu refundacji zwykłej z EFRR
i rezerwy celowej Gminie Jodłownik zakończone zostaną działania Euroregionu „Tatry”
związane z pierwszym naborem.

Drugi nabór mikroprojektów
W połowie października 2010 r. zakończony został drugi nabór mikroprojektów. Ze złożonych
do biura Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu 68 wniosków o wsparcie finansowe, 46
mikroprojektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i kwalifikowalności oraz uzyskało
rekomendację ekspertów zewnętrznych. Jednakże decyzją Podkomitetu Monitorującego z 17
marca 2011 r. tylko 15 mikroprojektów otrzymało dofinansowanie z EFRR, a kolejnych 10
projektów znalazło się na liście rezerwowej. Powodem tego było wykorzystanie całej
dostępnej kwoty wsparcia jaką dysponował Euroregion „Tatry”. Ostatecznie po
przeanalizowaniu oszczędności jakie przyniosła realizacja i rozliczenie mikroprojektów z
pierwszego naboru, Związek Euroregion „Tatry” podjął decyzję o dofinansowaniu dodatkowo
4 mikroprojektów (z najwyższymi rangami punktowymi), które znalazły się na liście
rezerwowej. Od 16 czerwca do 26 lipca 2011 roku trwał proces zawierania umów z
beneficjentami mikroprojektów. W czerwcu 2011 r. Euroregion „Tatry” przeszkolił
beneficjentów w zakresie prawidłowego wdrażania i rozliczania projektów.
Od początku lipca 2011 składane były raporty z postępu realizacji mikroprojektów
z drugiego naboru (w sumie wpłynęło 40 raportów z wnioskami o płatność). Euroregion
zweryfikował raporty i poświadczył wydatki na łączną kwotę 323.319,78 EUR w tym
dofinansowanie z EFRR wynoszące 274.821,82 EUR.
W dniu 19 sierpnia 2011 Euroregion „Tatry” sporządził raport cząstkowy z projektu
parasolowego za drugi kwartał 2011 r., w którym ujęto wydatki poniesione w ramach
6 mikroprojektów z drugiego naboru. Certyfikat z kontroli pierwszego stopnia dla
ww. raportu euroregion otrzymał w dniu 26 września 2011 r. Następnie uzyskany certyfikat
Euroregion „Tatry” niezwłocznie przekazał Partnerowi Wiodącemu, który sporządził zbiorczy
raport i złożył w dniu 7 października 2011 r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego
Krakowie. W dniu 25 styczna 2012 r. Euroregion „Tatry” otrzymał refundację środków
z EFRR i niezwłocznie przekazał płatności należne beneficjentom.
Raport cząstkowy z projektu parasolowego za trzeci kwartał 2011 r. Euroregion „Tatry”
sporządził w dniu 24 listopada 2011 r. Ujęto w nim wydatki poniesione w ramach
17 mikroprojektów z drugiego naboru. Certyfikat z kontroli pierwszego stopnia dla
ww. raportu euroregion otrzymał w dniu 27 grudnia 2011 r. Uzyskany certyfikat Euroregion
„Tatry” niezwłocznie przekazał Partnerowi Wiodącemu, który sporządził zbiorczy raport
i złożył go w dniu 5 stycznia 2012 r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie.
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Raport ten jest w końcowej fazie weryfikacji wykonywanej przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego a jego refundację spodziewamy się otrzymać w marcu 2012 r.
W dniu 24 lutego 2012 r. sporządzony został kolejny raport cząstkowy z postępu realizacji
projektu parasolowego za IV kwartał 2011 obejmujący wydatki z 16 mikroprojektów r. na
kwotę 131.920,81 EUR, w tym z EFFR 112.132,69 EUR, który jest weryfikowany przez
Kontrolera pierwszego stopnia.
Na dzień 24 lutego 2012 r., 5 mikroprojektów jest zakończonych natomiast
14 mikroprojektów jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia rzeczowego ostatniego
z mikroprojektów planowany jest na lipiec 2012 r.
Euroregion „Tatry” przekazał refundację z EFRR dla mikroprojektów z drugiego naboru
w wysokości 160.450,14 EUR oraz środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości
21.548,37 PLN. Podsumowując zaległe płatności wynoszą one 114.371,68 EUR z EFRR
oraz 42.575,29 PLN z budżetu państwa i dotyczą raportów z postępu realizacji projektu
parasolowego cząstkowych za III i IV kwartał 2011 roku, które nie zostały jeszcze
zatwierdzone i zrefundowane przez MRR.

3 KONTYNUACJA PROJEKTU PARASOLOWEGO W LATACH 2012-2015
Zgodnie z Podręcznikiem Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013, wsparcie dla mikroprojektów wyodrębnione w ramach III
osi priorytetowej programu miało być udzielane poprzez realizację dwóch projektów
parasolowych. Euroregion Karpacki został Partnerem Wiodącym pierwszego projektu
parasolowego obejmującego środki z EFRR zaplanowane na lata 2007-2010 w wysokości
14.823.006,52 EUR. Natomiast Partnerem Wiodącym drugiego projektu parasolowego miała
być Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie, a budżet tego projektu miał zawierać
środki EFRR z alokacji na lata 2011-2013 wynoszące 11.936.313,19 EUR. Jednakże
Wyższa Jednostka Terytorialna zrzekła się funkcji Partnera Wiodącego w drugim projekcie
parasolowym, a kontynuacji roli Partnera Wiodącego podjął się Euroregion Karpacki.
Wnioski formalne w tej sprawie zostały przedstawione na posiedzeniu Podkomitetu
Monitorującego. Podkomitet w dniu 18 marca 2011 podjął Uchwałę nr 4/2011 w sprawie
pełnienia roli Partnera Wiodącego w projekcie parasolowym, w całym okresie programowym
przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
Następnie w dniu 16 sierpnia 2011 Komitet Monitorujący podjął uchwałę nr 6/2011
w sprawie modyfikacji sposobu realizacji projektu parasolowego i zatwierdzenia aktualizacji
zapisów Podręcznika Programu.
Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Euroregion Karpacki sporządził aktualizację
wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego i złożył go na początku października 2011
do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie. Aktualizacja dotyczyła zwiększenia
budżetu projektu parasolowego: dofinansowanie z EFRR wynosi 26.759.319,71 EUR (w tym
dofinansowanie dla Związku Euroregion „Tatry” to 4.848.726,57 EUR), wydłużenia okresu
realizacji projektu parasolowego do końca marca 2015 roku oraz zwiększenia i urealnienia
wartości wskaźników produktu i rezultatu.
WST zakończył ocenę formalną i kwalifikowalności aktualizacji wniosku o dofinansowanie
projektu parasolowego w grudniu 2011 i dokumentację przesłał do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (23 grudnia 2011). MRR podjęło decyzję o uruchomieniu procedury
zatwierdzenia zmian projektu parasolowego, którą przesłało do Wspólnego Sekretariatu
Technicznego w dniu 14 lutego 2012 r. Nadal oczekujemy na uruchomienie przez WST
procedury zatwierdzenia zmian projektu parasolowego przez Komitet Monitorujący.
Po zatwierdzeniu zmian w projekcie parasolowym przez Komitet Monitorujący konieczne
będzie zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego pomiędzy
Instytucją Zarządzającą (MRR w Warszawie) a Partnerem Wiodącym (Euroregionem
Karpackim).
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Równolegle do tych prac od listopada 2011 partnerzy projektu parasolowego przystąpili do
aktualizowania i wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentach regulujących wdrażanie
mikroprojektów. Aktualizacja zwłaszcza Podręcznika wdrażania mikroprojektów, Wytycznych
dla wnioskodawców mikroprojektów oraz Wytycznych dla oceniających mikroprojekty pod
względem formalnym, kwalifikowalności i technicznym a także zatwierdzenie zmian w tych
dokumentach przez
Komitet Monitorujący warunkuje ogłoszenie kolejnego naboru
mikroprojektów.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w realizacji
mikroprojektów, podczas dwóch spotkań partnerów projektu parasolowego ( w listopadzie
2011 w Malatinach oraz w lutym 2012 w Będziemyślu) ustalono, że:
 kolejny nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w sposób ciągły.
 Istnieje potrzeba realizacji projektów o charakterze komplementarnym, działań
zmierzających do zwiększenia w programie projektów wspierających równe szanse dla
grup marginalizowanych społecznie oraz projektów pozostawiających trwałe efekty na
pograniczu polsko-słowackim (szczególnie w dziedzinie turystyki i ochrony
środowiska).
Zakończenie tych prac i ogłoszenie trzeciego, ciągłego naboru mikroprojektów
planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2012 roku. Pula środków
dostępnych w Euroregionie „Tatry” na dofinansowanie wynosić będzie 1.840.122,33
EUR plus oszczędności pozostałe z realizacji dotychczas dofinansowanych
mikroprojektów (na dzień 24.02.2012 r., kwota oszczędności z pierwszego naboru
z EFRR wynosi 157.969,98 EUR ) czyli ogółem 1.998.092,31 EUR.

4 PROMOCJA PROJEKTU
Istotnym elementem wdrażania projektu parasolowego są działania dotyczące promocji
i informacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika
Słowacka 2007-2013 w zakresie trzecie osi priorytetowej. Podstawowym narzędziem
promocji i informacji jest podstrona internetowa Euroregionu „Tatry”: www.pwt.euroregiontatry.eu , która funkcjonuje od czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym strona ta była
na bieżąco aktualizowana o realizowane wydarzenia w ramach mikroprojektów i stan
wdrażania projektu parasolowego.
Ponadto Euroregion „Tatry” promował efekty realizacji mikroprojektów poprzez
przygotowanie wystawy, która prezentowana była podczas obrad XVII Kongresu
Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” dnia 16 marca 2011 r. w Zakopanem, a od
połowy marca do 22 listopada 2011 r. wystawę można było obejrzeć w Ośrodku Współpracy
Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.
W dniu 11 października 2011 r. w Brukseli Związek Euroregion „Tatry” prezentował trzy
mikroprojekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podczas
warsztatów zorganizowanych w ramach Open Days. Szczegółowe informacje na ten temat
oraz pozostałych działań promocyjnych zawarte są w załączniku nr 1.

5 DZIAŁANIA PLANOWANE W 2012 ROKU


Ogłoszenie trzeciego, ciągłego naboru mikroprojektów na przełomie pierwszego
i drugiego kwartału 2012 r., którego termin zakończenia zależeć będzie od
wykorzystania środków (nie później jednak niż do końca 2012 roku). W Euroregionie
„Tatry” dostępna kwota wsparcia z EFRR to ok. 2 mln EUR.
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Pomoc w znalezieniu partnerów zagranicznych dla potencjalnych wnioskodawców
mikroprojektów i udzielanie konsultacji wnioskodawcom.
Przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców mikroprojektów
Ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów złożonych w trzecim naborze.
Ocena techniczna mikroprojektów zakwalifikowanych po ocenie formalnej
i kwalifikowalności.
Przygotowanie list rankingowych mikroprojektów, rekomendowanych przez ekspertów
zewnętrznych w wyniku oceny technicznej, do decyzji Podkomitetu Monitorującego PWT
PL-SK 2007-2013.
Zawieranie umów z beneficjentami mikroprojektów, dla których zostało przyznane
dofinansowanie przez Podkomitet Monitorujący.
Szkolenie beneficjentów mikroprojektów dofinansowanych w ramach trzeciego naboru.
Monitorowanie działań w realizowanych mikroprojektach, prowadzenie kontroli u
beneficjentów mikroprojektów.
Weryfikacja raportów składanych przez beneficjentów mikroprojektów z drugiego
i trzeciego naboru, poświadczanie wydatków poniesionych w ramach mikroprojektów
oraz przekazywanie refundacji.
Sporządzanie raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu parasolowego za
pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2012 r. oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z
budżetu państwa na rok 2012.
Promocja Programu w zakresie mikroprojektów m.in. poprzez aktualizację
i rozbudowę strony internetowej www.pwt.euroregion-tatry.eu oraz wydanie publikacji
dotyczącej rezultatów zakończonych mikroprojektów.

6 PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W okresie sprawozdawczym biuro Związku Euroregion „Tatry” zrealizowało w zakresie
wdrażania projektu parasolowego następujące zadania:
 zakontraktowało 19 mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach
drugiego naboru,
 przeszkoliło beneficjentów 19 mikroprojektów z drugiego naboru w zakresie prawidłowej
realizacji mikroprojektów,
 zakończyło rozliczanie mikroprojektów zrealizowanych w ramach pierwszego naboru,
przeprowadziło kontrole mikroprojektów po zakończeniu ich realizacji (czerwiec, lipiec
2011) i przekazywało należne refundacje z EFRR (maj 2011, sierpień 2011, listopad
2011, styczeń 2012 – refundacje zwykłe i zaległe bieżące) oraz ze środków z rezerwy
z budżetu państwa (lipiec , październik i grudzień 2011),
 przygotowało zmiany w projekcie parasolowym przedłożone do zatwierdzenia przez IZ.
Na podstawie tego projektu będą realizowane mikroprojekty w latach 2012-2014.
Dostępne środki z EFRR wynoszą 2.155.159,81 EUR, z czego 1.840.122,33 EUR na
dofinansowanie mikroprojektów, a 315.037,48 EUR na koszty zarządzania
mikroprojektami.
 aktualizowało dokumenty dotyczące wdrażania mikroprojektów przed ogłoszeniem
kolejnego ciągłego naboru wniosków.
Działania związane z zarządzaniem mikroprojektami w Euroregionie „Tatry” realizowane były
przez Dział realizacji mikroprojektów (6 pracowników) i Księgowość (1 pracownik) (razem 7
etatów w 100% refundowanych z Programu) pod nadzorem dyrektora biura i głównej
księgowej.
Ogólny stan wdrażania całego projektu parasolowego przez pięciu partnerów tj.: Euroregion
Karpacki, Euroregion „Tatry”, Euroregion Beskidy oraz Wyższą Jednostkę Terytorialną w
Preszowie i Wyższą Jednostkę Terytorialną w Żylinie (na dzień 31.01.2012) przedstawia
załącznik nr 2.
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Euroregion „Tatry” jest najbardziej zaawansowany w realizacji projektu parasolowego w
porównaniu z pozostałymi partnerami, ponieważ:
 ma największą liczbę zakończonych projektów - 55, co stanowi 73% wszystkich
dofinansowanych w euroregionie mikroprojektów,
 ma największą kwotę scertyfikowanych wydatków poniesionych w ramach
mikroprojektów – 2.136.993,56 EUR
 przekazał najwięcej refundacji z EFRR beneficjentom – 1.736.041,32EUR,
co stanowi blisko 76% Funduszu Mikroprojektów, którym dysponuje.
Należy stwierdzić, że:
1) Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” wpłynęła pozytywnie na rozwój polskosłowackiej współpracy transgranicznej. Szczególną aktywność wykazali członkowie
Związku Euroregion „Tatry” i instytucje działające w miastach, gminach i powiatach
należących do euroregionu, którzy na ogólną liczbę 75 mikroprojektów realizowali 50.
2) Środki z EFRR przeznaczone dla Euroregionu „Tatry” w latach 2007-2010 na wsparcie
inicjatyw lokalnych w formie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej PL-SK 2007-2013 były znaczne i wynosiły 2.297.768,25 EUR.
3) Po raz pierwszy w ramach mikroprojektów możliwa była realizacja małych inwestycji.
4) W lipcu 2011 roku weszło w życie uproszczenie procedur weryfikacji wydatków
dot. mikroprojektów. Poprawiła się znacząco sytuacja dotycząca skali dokonanych
refundacji zarówno na zarządzanie, jak i dla mikrobeneficjentów oraz stanu środków,
jakimi dysponuje euroregion na przekazywanie tzw. refundacji bieżących dla
mikroprojektów. Po raz pierwszy od początku wdrażania projektu parasolowego tj. od
2008 roku biuro Związku Euroregion „Tatry” na przełomie roku 2011/2012 posiadało
płynność finansową.
Nie oznacza to, że wdrażanie projektu parasolowego przebiegało bezproblemowo. W
dalszym ciągu uważamy bowiem, że skomplikowane i zbiurokratyzowane wdrażanie
oraz wielostopniowe rozliczanie mikroprojektów jest nieadekwatne do skali wydatkowanych
pieniędzy. Proces rozliczenia i refundacji mikroprojektów trwa dłużej niż dużych projektów
realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu i wynosi minimum 6 miesięcy.
Powoduje to problemy z płynnością finansową mikrobeneficjentów i euroregionu. (Zaległości
w refundacji środków z EFRR dla: beneficjentów mikroprojektów wynoszą 114.904,28 EUR a
dla Euroregionu „Tatry”: 64.929,94 EUR).
Należy jednak zaznaczyć, że wyżej wymienione problemy nie stanowią zagrożenia dla
terminowej realizacji projektu parasolowego w Euroregionie „Tatry” i osiągnięcia zakładanych
wskaźników produktu i rezultatu.
Ogółem w Euroregionie „Tatry” zakończono realizację 61 mikroprojektów i całkowicie
rozliczono 55 mikroprojektów, co prezentuje załącznik nr 3.
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