Seminář pro potenciální žadatele o dotaci
Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia
INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Nový Jičín, 2. 10. 2019

5 programů přeshraniční spolupráce v ČR
v období 2014-2020
INTERREG V-A Česká republika – Polsko
INTERREG V-A Slovenská republika – Česká
republika
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát
Sasko – Česká republika 2014-2020
subjektů z Moravskoslezského kraje se týkají
první 2 programy

Struktura programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Podporované území programu INTERREG V-A ČR - Polsko

Základní implementační struktura programu
INTERREG V-A ČR - Polsko
Řídící orgán programu (ŘO): Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (odbor evropské územní spolupráce)
Národní orgán programu (NO): Ministerstvo investic a rozvoje PR
Monitorovací výbor (MV):
–
tvoří jej zástupce ŘO, NO, 5 CZ příhraničních krajů, 3 PL příhraničních vojvodství,
6 CZ + 6 PL euroregionů, …
–
hlavní úkol: výběr/schvalování projektů a monitorování programu
Společný sekretariát (JS):
–
1 CZ-PL sekretariát - v Olomouci
–
hlavní úkol: administrativní podpora a publicita programu
Regionální subjekty:
–
krajské a maršálkovské úřady
–
hlavní úkol: školící a propagační aktivity
Kontroloři:
–
CRR ČR a vojvodské úřady
–
hlavní úkol: kontrola výdajů při realizaci projektu

Základní aspekty programu INTERREG V-A ČR - Polsko
max. dotace z prostředků EU: 85 % - bez záloh!
účast přeshraničního partnera v projektu
nutno splnit min. 3 ze 4
kritérií přeshraniční spolupráce:
–
společná příprava
–
společná realizace
–
společný personál
–
společné financování – min. 10 % z druhé strany hranice
princip Vedoucího partnera = Vedoucí partner jménem obou/všech
partnerů předkládá žádost o dotaci, zodpovídá za realizaci projektu,
přijímá platby za oba/všechny partnery
přeshraniční dopad projektu = dopad projektu na obě strany
z programu lze financovat jak projekty většího rozsahu (standardní,
vlajkové, silniční), tak menší projekty – tzv. mikroprojekty
financované v rámci Fondu mikroprojektů

Fond mikroprojektů 2014 - 2020
Fond mikroprojektů = pružný nástroj pro realizaci projektů menšího
rozsahu, zaměřený na realizaci jak neinvestičních, tak drobných
investičních projektů
finanční alokace pro FM: 20 % z celkové alokace programu
45 244 345 EUR
největší FM v Evropě
specifikum Fondu mikroprojektů:
Fond mikroprojektů je spravován euroregiony
konzultace projektových záměrů, příjem žádostí o dotaci,
jejich hodnocení a schvalování, uzavírání smluv, kontroly
projektů v průběhu realizace, kontroly vyúčtování,
proplácení dotací, kontroly udržitelnosti … provádějí
euroregiony, a to dle vymezeného území
6 euroregionů
= 6 Správců FM
Euroregionální řídící výbory = česko-polské orgány zřízené pro
každý Fond, jehož úkolem je schvalování mikroprojektů

Finanční prostředky na mikroprojekty ve FM 2014 - 2020

Územní vymezení Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v ER Silesia
na české straně:
– území NUTS III kraj Moravskoslezský – území okresů Opava,
Ostrava, Nový Jičín
na polské straně:
– část území NUTS III podregion Opolski – vojvodství Opolskie –
okres (powiat) głubczycki
– část území NUTS III podregion Rybnicki – vojvodství Śląskie –
okres (powiat) raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez Gminy
Godów), město (powiat grodzki) Rybnik a Żory
Výjimkou jsou organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami
subjektů se sídlem mimo území příslušného Správce, ale na území příslušného
Správce působí. Tyto subjekty jsou také způsobilými žadateli (např. Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Praze pro mikroprojekt realizovaný
pracovištěm Správa CHKO Poodří se sídlem v Ostravě).

Způsobilí žadatelé v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení (organizační složka státu,
svazek obcí, obec/město nebo městská část, kraj, zájmová sdružení
právnických osob, státní organizace, veřejnoprávní instituce – ČT, ČRo, ČTK)
organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy (spol. s r.o., a.s.,
státní podnik, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce)
nestátní neziskové organizace (o. p. s., ústav, spolek, pobočný spolek,
nadace, nadační fond, sdružení, společnost, organizační jednotka sdružení)
evropské seskupení pro územní spolupráci
církve a náboženské spolky (církevní organizace, evidované církevní p.o.,
svazy církví a náboženských společností)
asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu (zájmová sdružení,
stavovská organizace – profesní komora, komora, zájmové sdružení p.o.)
vzdělávací instituce včetně vysokých škol (vysoká škola, školská právnická
osoba – MŠ, ZŠ, SŠ, církevní organizace)
hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení

Tematické zaměření Fondu mikroprojektů 2014 – 2020

musí vycházet z prioritních os vybraných pro program –
kromě prioritní osy 1: Společné řízení rizik
na konkrétní podobě Fondu se vždy dohodne příslušný
euroregion - různé % zastoupení těchto os v
jednotlivých euroregionech:
–
prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a
kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
–
prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace
–
prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Finanční rámec Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v ER Silesia

Typy mikroprojektů a finanční limity ve Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
3 typy mikroprojektů:
–
typ A: společný (= s vedoucím partnerem) – o dotaci žádá vedoucí
partner jménem obou/všech partnerů projektu
typ B: partnerský – o dotaci žádá každý z partnerů sám
–
–
typ C: samostatný – o dotaci žádá jen jeden z partnerů
finanční limity mikroprojektů:
–
maximálně 20 tis. EUR (prioritní osa 3 a 4) a 30 tis. EUR (prioritní osa 2)
–
u mikroprojektů typu A (s vedoucím partnerem): max. výše dotace je
dvojnásobná, t.z. 40 tis. EUR, resp. 60 tis. EUR
–
minimálně 2 tis. EUR (všechny prioritní osy)
–
u mikroprojektů typu A (s vedoucím partnerem) min. 2 tis. EUR/partner

Opatření prioritních os Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
• Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný
rozvoj společného pohraničí
• Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
• Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví
• Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních
zdrojů
• Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů
Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace
• Příprava a realizace společného vzdělávání
• Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
• Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit
• Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské
společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
• Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
• Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO

Typy možných aktivit v mikroprojektech

společné poznávání a exkurze

(návštěvy muzejních expozic a
naučných center, poznávání zajímavých míst na česko-polském území i
mimo něj)

sportovní aktivity

(lyžařské a snowboardové kurzy,
olympiády, cyklistické kurzy, výuka netradičních sportů aj.)

sportovní

vzdělávací aktivity, workshopy

(účast na tematicky zaměřených
vzdělávacích akcích v daném oboru, pořádání přednášek/konferencí)

kreativní tvorba

(malování, kreslení, rukodělné práce, natáčení
dokumentů, divadelní tvorba aj.)

Typy možných aktivit v mikroprojektech

vzájemné návštěvy organizací/partnerů, výměnné pobyty
společné výlety a pobyty

(výlety do ZOO, tematicky zaměřené pobyty

apod.)

výstavy (pořádání výstav prací pro veřejnost)
propagace

a

vydávání

materiálů

(pracovní

listy,

laboratorních příkladů k řešení aj.)

společné řešení problémů (životní prostředí, životní styl)

sbírka

Typy způsobilých výdajů v mikroprojektech
personální výdaje (možnost zjednodušeného vykazování u výdajů do 20 %)
režijní/kancelářské výdaje (paušální částka 15 % z personálních výdajů)
překlady a tlumočení
stravování/občerstvení, ubytování, přeprava, vstupné
výdaje na kulturní a umělecké činnosti do 500 EUR/vystupující
nebo do 2 000 EUR na projekt
pronájem prostor, zapůjčení vybavení nezbytného pro realizaci
aktivit
nákup materiálu a drobného vybavení nezbytného pro realizaci
aktivit
propagační předměty a propagační materiály
služby externích odborníků, poradenství, školení

Typy nezpůsobilých výdajů v mikroprojektech

náklady související s kolísáním směnných kurzů (kurzové
rozdíly)
úroky z dlužných částek (úvěrů, půjček apod.)
pokuty, finanční sankce a výdaje na právní spory a soudní
spory
náklady na dary, jejichž hodnota přesahuje 20 EUR za dar
ceny a odměny v soutěžích, jejichž hodnota přesahuje 50
EUR za kus
vnitrostátní finanční transakce

Další aspekty Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
výdaje na přípravu projektové žádosti:
–
způsobilé pouze u společných projektů (typ A), a to do výše 1 % výdajů
zjednodušené dokladování – paušály:
–
personální výdaje: buď paušál do výše 20 % přímých nákladů (bez
režijních) nebo dokladování dle skutečnosti
–
režijní výdaje: paušál ve výši 15 % personálních výdajů
účast zástupců třetích zemí v mikroprojektech:
–
je možná, pokud je to řádně zdůvodněno (např. jedná se o dlouhodobé,
řádně zdokumentované partnerství)
výdaje mimo území programu:
–
max. do výše 20 % alokace celého programu
bude nutné sledovat i
v mikroprojektech, neplatí např. pro propagační činnosti

Žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020

žádost o dotaci se předkládá pouze v elektronické
podobě prostřednictvím portálu IS KP14+, který je
součástí systému MS2014+
žádost se podepisuje elektronickým podpisem
komunikace žadatele/příjemce dotace se Správcem FM
probíhá prostřednictvím systému MS2014+ v podobě
interních depeší

https://mseu.mssf.cz

Dokumentace Fondu mikroprojektů 2014-2020 v ER Silesia
Směrnice pro žadatele
Přílohy Směrnice pro žadatele:
–
–
–
–
–
–

Základní informace k webovému portálu MS2014+
Dohoda o spolupráci
Čestné prohlášení partnera o účasti na realizaci
Čestné prohlášení žadatele
Podrobný rozpočet mikroprojektu
a další

Příručka pro konečné uživatele včetně příloh
Další dokumenty

www.euroregion-silesia.cz

Pozitiva a negativa přeshraničních mikroprojektů

žádné průběžné platby
žadatel musí projekt ze 100 %
předfinancovat z vlastních prostředků, dotace je
proplacena po ukončení projektu a kontrole závěrečného
vyúčtování
dotace v měně EUR
riziky/rozdíly

žadatel musí počítat s kurzovými

možnost zjednodušeného vykazování vybraných výdajů ☺
minimální omezení pro jednotlivé typy výdajů ☺

Pozitiva a negativa přeshraničních mikroprojektů

široké tematické zaměření mikroprojektů ☺
každý euroregion má „svůj“ Fond mikroprojektů
úspěšnost žadatelů ☺

velká

široká metodická pomoc žadatelům při přípravě, realizaci i
ukončení projektu ze strany Správce FM ☺
úzká spolupráce žadatelů/konečných uživatelů s
příslušným Správcem FM po celou dobu projektového
cyklu
dobrá znalost projektů ze strany Správce FM
možnost operativního řešení problémů ☺

Statistika Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
k 31. 8. 2019
Počet zaregistrovaných projektů

268

Počet vyřazených projektů při přijatelnosti

23

Počet schválených projektů

223

Úspěšnost žadatelů

83,21 %

Stav čerpání prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia k 31. 8. 2019

Prioritní osa

Název prioritní osy

Alokace z
EFRR
v EUR

Alokace
v%
CZ

2.

Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti

30 %

PL
celkem
CZ

3.

Vzdělání a kvalifikace

5%

PL
celkem
CZ

4.

Spolupráce institucí a komunit

65 %

PL
celkem

Celkem za Fond mikroprojektů v ER Silesia

100 %

Vyčerpáno
v EUR

v%

533 356,03

79,11

618 586,88

52,94

1 151 942,91

63,13

39 368,16

35,04

31 063,99

15,95

70 432,15

22,93

1 037 182,18

71,01

1 830 311,99

72,3

2 867 494,17

71,82

4 089 869,23

66,59

674 160
1 168 485
1 824 645
112 360
194 748
307 108
1 460 681
2 531 717
3 992 398
6 142 151

Termíny Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
v 2. pol. roku 2019 a v roce 2020
8. kolo:
• termín předložení:
do 3. 9. 2019
• termín zasedání EŘV: 12. 12. 2019
9. kolo:
• termín předložení:
do 3. 3. 2020
• termín zasedání EŘV:
18. 6. 2020
10. kolo:
• termín předložení:
do 7. 9. 2020
• termín zasedání EŘV: 10. 12. 2020

Příklady
realizovaných projektů

Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu (1)
Typ projektu: 2 partnerské mikroprojekty typu B
Název CZ žadatele: Statutární město Ostrava – MO Moravská Ostrava a
Přívoz – realizátoři: 4 ZŠ (Gen. Píky, Gajdošova, Ostrčilova, Matiční)
Název PL žadatele: Miasto Racibórz – realizátor: Szkoła podstawowa nr 1
Schválená dotace z EFRR pro CZ žadatele:
20 000,00 EUR
Schválená dotace z EFRR pro PL žadatele:
19 386,88 EUR
Termín realizace:
2/2018 – 1/2019
Cíle projektu:
–

–

–

přimět žáky ke komunikaci bez moderních komunikačních technologií - „tváří v tvář“, a to
prostřednictvím nejrůznějších aktivit
odpoutat mladou generaci od počítačů a internetu a ukázat, že je možné dobře se bavit a
poznávat zajímavé věci i mimo virtuální realitu
prohloubení spolupráce mezi školami zapojenými do projektu a poznávání CZ-PL příhraničí,
vrstevníků z druhé strany hranice atd.

Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu (2)
Aktivity projektu:
„Buďme offline“ - dva turnusy pětidenních pobytů věnovaných interpersonálním
kompetencím, kdy se žáci účastnili tréninku vytváření sociálních dovedností, jako je
schopnost spolupracovat a kooperovat, empatie, kreativita, asertivita, řešení konfliktů,
pochopení vlastních emocí a hlavně „přežití“ bez internetu – na PL straně
„Život začíná tam, kde končí Wi-Fi“ - dva turnusy pětidenních pobytů na CZ straně, na
kterých účastníci realizovali úkoly, při kterých mohli využít interpersonální dovednosti
získané během předchozích setkání
závěrečné vyhodnocení projektu - proběhlo v sále multifunkční auly GONG v Dolní
oblasti Vítkovic
–
–
–

setkání všech účastníků projektu, ředitelů partnerských škol a zástupců obou měst
prezentace fotografické výstavy prezentující realizaci projektových aktivit
prezentace, vyhodnocení a ocenění krátkých videí natočených žáky během realizace projektu

do projektu se zapojilo celkem 120 žáků (40 PL a 80 CZ)

Partnerství slezské čtyřky (1)
Typ projektu: 4 partnerské mikroprojekty typu B
Název CZ žadatele č. 1: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.
Název CZ žadatele č. 2: Dům seniorů "POHODA", o.p.s., Orlová (Euroregion
Těšínské Slezsko)
Název PL žadatele č. 1: Miasto Rybnik – realizátor: Miejski Dom Pomocy
Społecznej w Rybniku
Název PL žadatele č. 2: Powiat wodzislawski – realizátor: Dom Pomocy
Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach
Schválená dotace z EFRR pro CZ žadatele č. 1:
12 309,70 EUR
Schválená dotace z EFRR pro PL žadatele č. 1:
13 627,92 EUR
Schválená dotace z EFRR pro PL žadatele č. 2:
10 738,38 EUR
Termín realizace:
1/2017 – 12/2017

Partnerství slezské čtyřky (2)
Cíle projektu:
–
–
–

aktivizace seniorů
podpora společenského života, kultury, volnočasových a sportovních aktivit seniorů
posílení pracovních kontaktů umožňujících výměnu poznatků dobré praxe a novinek v sociální
péči na obou stranách hranice, řešení společných problémů, v rámci tvorby kooperačních sítí
nacházení inovativních prvků, které mohou být využity v přímé praxi

Aktivity projektu: celkem 9 aktivit realizovaných jednotlivými partnery:
– 5 aktivit pro pracovníky v sociálních službách – např.:
„Arteterapie - inovační techniky“ - dvoudenní workshop pro zaměstnance (v Rybniku)
„Dobrá praxe v sociální práci” dvoudenní workshop (v Trojanovicích)
–

4 aktivity pro seniory – např.:
„Arteterapie - Senior tvoří“ (v Rybniku)
„Přírodě nadosah” - výlet do ZOO Ostrava

Pro další inspiraci

Děkuji za pozornost!
Ing. Jana Novotná Galuszková
tajemnice Euroregionu Silesia – CZ
hlavní manažer FM v Euroregionu Silesia
Horní nám. 69, 746 01 Opava
Tel.: 553 756 220, 606 732 270
e-mail: jana.galuszkova@opava-city.cz
www.euroregion-silesia.cz

