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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

Sprawozdanie z działalności Euroregionu Silesia za lata 2019-2020 nawiązuje do struktury poprzednich 
raportów z działalności Euroregionu Silesia. To dokument przedstawiający kompleksowe informacje na 
temat Euroregionu Silesia, a więc także na temat stowarzyszeń, które składają się na ten euroregion, 
na temat ich działalności na przestrzeni jednego roku, zasobów finansowych, kadrowych oraz 
technicznych, którymi oba stowarzyszenia w danych latach dysponowały. Oba sekretariaty 
Euroregionu Silesia na bieżąco opracowują i składają właściwym organom wiele dokumentów 
dotyczących różnych zagadnień, jednak żaden z tych dokumentów nie stanowi zbiorczej, a zarazem 
przejrzystej informacji o różnych aspektach „rocznego euroregionalnego życia“ po obu stronach 
granicy. Niniejszy Raport – podobnie jak kronika – w jednym miejscu dla potomnych ujmuje stan 
Euroregionu Silesia i zachodzące w nim wydarzenia, a w szczególności sytuację w 2020 roku, kiedy na 
działalność Euroregionu wpłynęła globalna pandemia koronawirusa. 

Celem tego materiału jest przyczynienie się do lepszego poznania działalności Euroregionu Silesia 
i lepszego zrozumienia przez członków stowarzyszenia, może być również traktowany jako źródło 
informacji dla różnych podmiotów po obu stronach granicy – inne euroregiony, najwyższych organów 
administracyjnych oraz sektora polityki zajmującego się tematyką projektów unijnych i współpracą 
transgraniczną, jak również dla innych jednostek zajmujących się współpracą transgraniczną. 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ TWORZĄCYCH 
EUROREGION SILESIA 

Euroregion Silesia tworzy po stronie polskiej Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, a po stronie 

czeskiej stowarzyszenie o nazwie Euroregion Silesia – CZ. 

2.1 Euroregion Silesia – CZ 

Nazwa: Euroregion Silesia – CZ1 
Siedziba: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava 
REGON: 68941773 
NIP: CZ68941773 (nie jest płatnikiem VAT) 
Data powstania: 07.07.1998 
Forma prawna: stowarzyszenie osób prawnych 
Rejestracja: w rejestrze stowarzyszeń pod sygnaturą L 12281, prowadzonym przez Sąd 

Krajski w Ostrawie  
Tel.:  +420 606 732 270, +420 777 611 797, +420 607 772 647 
E-mail: info@euroregion-silesia.cz  
www: www.euroregion-silesia.cz  

2.2 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 

Nazwa: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 
Siedziba: ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz 
REGON: 276453182 
NIP: 639-17-09-897 (nie jest płatnikiem VAT) 
Data powstania: 04.06.1998 
Forma prawna: Stowarzyszenie osób prawnych 

                                                           
1 Początkowa nazwa stowarzyszenia „Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko“ 
(Stowarzyszenie Regionalne ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski) została na mocy decyzji Walnego 
Zebrania z dnia 3 kwietnia 2003 roku zmieniona na „Euroregion Silesia – CZ“. Nowa nazwa została zarejestrowana 
przez Urząd Krajski Kraju Morawsko-Śląskiego dnia 5 listopada 2003 roku. 

mailto:euroregion.silesia@opava-city.cz
http://www.euroregion-silesia.cz/
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Rejestracja: Sąd Wojewódzki w Katowicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I.Ns.Rej.St. 
349/98 (od 19.09.2001 ewidencja zarejestrowania Stowarzyszenia została 
przeniesiona do Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego  
w Gliwicach, Wydz. X Gospodarczy pod nr KRS 0000004694) 

Tel./Fax: +48 32 415 64 94, +48 32 415 30 95 
E-mail: info@euroregion-silesia.pl 
www: www.euroregion-silesia.pl 

 

3. EUROREGION SILESIA – UMOWA O WSPÓŁPRACY 

Euroregion Silesia jest dobrowolnym związkiem, który powstał w oparciu o umowę o współpracy 
między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz czeskim stowarzyszeniem o nazwie 
Euroregion Silesia – CZ (dawniej Stowarzyszenie Regionalne ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk 
Opawski/Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko). Umowa ta została 
zawarta dnia 20 września 1998 roku w Opawie. Euroregion Silesia, w odróżnieniu od stowarzyszeń 
narodowych, które go tworzą, nie ma osobowości prawnej.  

Przedmiotem działalności Euroregionu Silesia jest wspieranie i realizowanie polsko-czeskiej 
współpracy w regionach przygranicznych polskiego Śląska i czeskiego Śląska oraz Moraw (dalej „region 
przygraniczny“) w celu zniwelowania negatywnego wpływu granicy państwowej, zapewnienia 
równomiernego rozwoju obszaru przygranicznego po obu stronach granicy oraz umożliwienia tym 
samym płynnej integracji tego obszaru w ramach Unii Europejskiej. 

Euroregion Silesia funkcjonuje na terenie jednego powiatu województwa opolskiego, trzech powiatów 
województwa śląskiego oraz czterech powiatów kraju morawsko-śląskiego. Obejmuje obszar 
zamieszkany przez ok. 766 tysięcy obywateli. 

 

 

 

 

mailto:info@euroregion-silesia.pl
http://www.euroregion-silesia.pl/
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Dane statystyczne dotyczące Euroregionu Silesia na dzień 31.12.2020 roku  

Euroregion Silesia Część czeska Część polska Razem 

Powierzchnia (w km2) 1 240 1 547 2 787 

Liczba mieszkańców  

(w zaokrągleniu do tysięcy) 

480 286 766 

Liczba gmin członkowskich 52 22 74 

Liczba stowarzyszonych 

organizacji członkowskich 

(CZ)/członków wspierających 

(PL) 

5 2 7 

Objęte województwa/kraje kraj morawsko-śląski województwo śląskie 

województwo opolskie 
3 

Objęte powiaty  Opava 

Ostrava-město 

Nový Jičín 

Bruntál 

raciborski 

wodzisławski  

rybnicki 

głubczycki 
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4. BAZA CZŁONKOWSKA EUROREGIONU SILESIA  

4.1 Baza członkowska Euroregionu Silesia – CZ 

Członkami czeskiej części Euroregionu Silesia mogą być kraje (największe jednostki samorządowe), 
miasta, gminy lub stowarzyszenia gmin regionu przygranicznego, natomiast członkiem 
stowarzyszonym mogą zostać także inne osoby prawne z regionu pogranicza. Na dzień 31 grudnia 2020 
roku bazę członkowską Euroregionu Silesia – CZ tworzyło 52 członków o łącznej liczbie 480 tysięcy 
mieszkańców oraz 5 członków stowarzyszonych: 
38 gmin:  

- z powiatu Opava: Bolatice, Branka u Opavy, Brumovice, Čermná ve Slezsku, Darkovice, 

Dobroslavice Dolní Životice, Hať, Hlavnice, Hněvošice, Holasovice, Chlebičov, Chuchelná, 

Jezdkovice, Kobeřice, Kozmice, Mikolajice, Neplachovice, Oldřišov, Otice, Píšť, Rohov, Slavkov, 

Služovice, Sosnová, Stěbořice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Velké Heraltice, Velké Hoštice, 

Větřkovice, Vřesina, Závada 

- z powiatu Bruntál: Horní Životice, Staré Heřminovy 

- z powiatu Nový Jičín: Slatina, Jeseník nad Odrou 

1 gmina miejsko-wiejska (městys): Litultovice (powiat Opava) 

11 miast: 

- z powiatu Opava: Budišov nad Budišovkou, Dolní Benešov, Hlučín, Hradec nad Moravicí, 

Kravaře, Vítkov 

- z powiatu Bruntál: Horní Benešov 

- z powiatu Nový Jičín: Fulnek, Nový Jičín, Odry, Bílovec  

 2 miasta statutarne:  

- Opava (powiat Opava) 

- Ostrava (powiat Ostrava-město) 

5 stowarzyszonych organizacji członkowskich:  

- Uniwersytet Śląski w Opawie 

http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/clenska_zakladna_org&menu_pod=2#x1
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- Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie 

- Macierz Śląska Opawa   

- Lokalna Grupa Działania Opavsko 

- Lokalna Grupa Działania Hlučínsko 

 

Zmiany w bazie członkowskiej w latach 2019 – 2020 

- przystąpienie 2 gmin z powiatu Opava: Dobroslavice (2019), Závada (2019) 

- wystąpienie 1 gminy z powiatu Opava: Melč (2020) 

 

4.2 Baza członkowska Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry 

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia członkiem Stowarzyszenia może być każda gmina 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Baza członkowska Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Z powiatu głubczyckiego: 

- Miasto i Gmina Kietrz (gmina miejsko – wiejska) 

- Miasto i Gmina Baborów (gmina miejsko – wiejska) 

- Miasto i Gmina Głubczyce (gmina miejsko – wiejska) 

- Gmina Branice (gmina wiejska) 

Z powiatu raciborskiego: 

- Miasto Racibórz (gmina miejska) 

- Gmina Kornowac (gmina wiejska) 

- Gmina Rudnik (gmina wiejska) 

- Miasto i Gmina Krzanowice (gmina miejsko – wiejska) 

- Gmina Krzyżanowice (gmina wiejska) 

- Gmina Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) 

- Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska (gmina miejsko – wiejska) 

- Gmina Nędza (gmina wiejska) 

Z powiatu rybnickiego: 

- Gmina Lyski (gmina wiejska) 

- Gmina Jejkowice (gmina wiejska) 

- Gmina Gaszowice (gmina wiejska) 

- Gmina Świerklany (gmina wiejska) 

Z powiatu wodzisławskiego: 

- Gmina Lubomia (gmina wiejska) 

- Miasto Wodzisław Śląski (gmina miejska) 

- Gmina Gorzyce (gmina wiejska) 

- Miasto i Gmina Pszów (gmina miejsko-wiejska) 

- Gmina Marklowice (gmina wiejska) 

- Gmina Mszana (gmina wiejska) 

Członek wspierający: 

- Andrzej Markowiak 

- Józef Matela 

 

http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/clenska_zakladna_org&menu_pod=2#x2
http://www.euroregion-silesia.cz/index2.php?menu=2&file=data/euroregion/clenska_zakladna_org&menu_pod=2#x3
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Podsumowanie roku 2020 

Na koniec 2020 r. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry liczyło 22 Gminy Członkowskie oraz 

2 członków wspierających. W stosunku poprzedniego Raportu tj. do stanu na 31.12.2018 r. baza 

członkowska nie uległa zmianie. 

5. ORGANY I SEKRETARIATY EUROREGIONU SILESIA 

W strukturze organizacyjnej Euroregionu Silesia są zarówno odrębne organy obu stowarzyszeń 
narodowych, jak i organy wspólne dla obu części narodowych Euroregionu Silesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Organy i sekretariat Euroregionu Silesia – CZ 

 
Organami Euroregionu Silesia – CZ są: 

 Walne Zebranie  

 Zarząd 

 Komisja Rewizyjna 

 grupy robocze 

 sekretariat  
 
Walne Zebranie Euroregionu Silesia – CZ  
Walne Zebranie jest najwyższym organem stowarzyszenia, który tworzą przedstawiciele wszystkich 
gmin członkowskich i stowarzyszonych organizacji członkowskich. 
 
Posiedzenia Walnego Zebrania w latach 2019 – 2020 

- w roku 2019: XXVII. posiedzenie Walnego Zebrania dnia 07.02.2019 r. w Ostrawie 
- w roku 2020: XXVIII. posiedzenie Walnego Zebrania dnia 17.02.2020 r. w Opawie 

 
Zarząd Euroregionu Silesia – CZ 
Zarząd jest najwyższym organem stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania. Na czele 
Zarządu stoi prezes, który pełni jednocześnie funkcję przedstawiciela statutowego stowarzyszenia. 
Zastępuje go wiceprezes. Maksymalna liczba członków wynosi 11.  
Skład Zarządu do dnia 07.02.2019 r. był następujący: 
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 Gmina członkowska Delegat gminy członkowskiej 
Funkcja  

w Zarządzie 

1.  
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OPAVA 

Ing. Radim Křupala 
Prezydent 

Prezes 

2. 
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OSTRAVA  

Ing. Tomáš Výtisk 
Prezydent dzielnicy Ostrava-Krásné Pole 

Wiceprezes 

3. MĚSTO NOVÝ JIČÍN 
PhDr. Jaroslav Dvořák 
Burmistrz 

Członek 

4. MĚSTO ODRY 
Ing. Libor Helis 
Burmistrz 

Członek 

5. MĚSTO VÍTKOV 
Ing. Pavel Smolka 
Burmistrz 

Członek 

6. MĚSTO HLUČÍN 
Mgr. Pavel Paschek 
Burmistrz 

Członek 

7. OBEC STĚBOŘICE 
Roman Falhar, DiS. 
Burmistrz 

Członek 

8. OBEC SUDICE 
Petr Halfar 
Burmistrz 

Członek 

9. OBEC ŠILHEŘOVICE 
Mgr. Radek Kaňa 
Burmistrz 

Członek 

10.  OBEC JEZDKOVICE 
Věra Burdová 
Członek 

Członek 

 
W związku ze zmianami po wyborach samorządowych podczas XXVII. Walnego Zgromadzenia, które 
odbyło się 7 lutego 2019 roku, doszło do zmian w składzie Zarządu. Skład Rady od 7 lutego 2019 r. 
przedstawia się następująco: 

 Gmina członkowska Delegat gminy członkowskiej 
Funkcja  

w Zarządzie 

1.  
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OPAVA 

Ing. Tomáš Navrátil 
Prezydent 

Prezes 

2. 
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OSTRAVA  

Ing. Tomáš Výtisk 
Prezydent dzielnicy Ostrava-Krásné Pole 

Wiceprezes 

3. MĚSTO NOVÝ JIČÍN 
Bc. Stanislav Kopecký 
Starosta 

Członek 

4. MĚSTO ODRY 
Ing. Libor Helis 
Burmistrz 

Członek 

5. MĚSTO VÍTKOV 
Ing. Pavel Smolka 
Burmistrz 

Członek 

6. OBEC STĚBOŘICE 
Roman Falhar, DiS. 
Burmistrz 

Członek 

7. OBEC SUDICE 
Petr Halfar 
Burmistrz 

Członek 

8. OBEC ŠILHEŘOVICE 
Mgr. Radek Kaňa 
Burmistrz 

Członek 

9. OBEC JEZDKOVICE 
Věra Burdová 
Członek 

Członek 
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Posiedzenia Zarządu w latach 2019 – 2020 

- w roku 2019:  
o 69. posiedzenie (27.05.2019 r.) 
o 70. posiedzenie (16.09.2019 r.) 
o 71. posiedzenie (09.12.2019 r.) 

- w roku 2020: liczba regularnych spotkań została ograniczona w 2020 r. ze względu na 
restrykcyjne środki przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

o 18.  nadzwyczajne posiedzenie (14.02.2020 r.) – per rollam 
o 72. posiedzenie (31.08.2020 r.) 
o 19. nadzwyczajne posiedzenie (26.10.2020 r.) – forma on-line 

 
Komisja Rewizyjna Euroregionu Silesia – CZ 
Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób mianowanych przez Walne Zebranie.  
 
Skład Komisji Rewizyjnej od 07.02.2019 r. był następujący: 

 Daniel Procházka, burmistrz gminy Rohov  

 Ing. Petr Toman, burmistrz gminy Oldřišov 

 Ing. Rudolf Sněhota, burmistrz gminy Chuchelná 

 
Grupy robocze Euroregionu Silesia – CZ 
Do realizacji zadań stowarzyszenia Zarząd powołuje stałe lub czasowe grupy robocze. W latach 2015-
2018 nie pracowały żadne czeskie grupy robocze (funkcjonowała tylko wspólna polsko-czeskie grupa 
robocza – patrz rozdział 5.3). 
 
Sekretariat Euroregionu Silesia – CZ 
Sekretariat jest organem wykonawczym prowadzącym ogólną działalność, na którego czele stoi 
sekretarz. Od 1 lipca 2000 roku stanowisko to zajmuje Ing. Jana Novotná Galuszková.  
 
Skład osobowy sekretariatu w 2019 roku był następujący:  

 Imię i nazwisko Stanowisko 

Ing. Jana  
Novotná Galuszková 

- sekretarz euroregionu 
- główny menadżer Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Silesia 

Bc. Roman Tománek 
- menadżer euroregionu 
- menadżer ds. finansowych Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Silesia 

Ing. Kateřina Lindovská 
- menadżer euroregionu 
- menadżer ds. finansowych Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Silesia 

Veronika Antončíková 
menadżer projektów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Silesia 

Ing. Mgr. Olga Kminková 
Sobotková 

menadżer projektów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Silesia / od. 31.12.2018 r. na urlopie 
macierzyńskim/wychowawczym  
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Skład osobowy sekretariatu od stycznia 2020 r. był następujący: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Ing. Jana  
Novotná Galuszková 

- sekretarz euroregionu 
- główny menadżer Funduszu Mikroprojektów  
w Euroregionie Silesia 

Bc. Roman Tománek 
- menadżer euroregionu 
- menadżer ds. finansowych Funduszu Mikroprojektów  
w Euroregionie Silesia 

Ing. Kateřina Lindovská 
- menadżer euroregionu 
- menadżer ds. finansowych Funduszu Mikroprojektów  
w Euroregionie Silesia 

Mgr. Jana Gebauer 
menadżer projektów Funduszu Mikroprojektów  
w Euroregionie Silesia 

Ing. Mgr. Olga Kminková 
Sobotková 

menadżer projektów Funduszu Mikroprojektów  
w Euroregionie Silesia / od. 31.12.2020 r. na urlopie 
macierzyńskim/wychowawczym  

 
Od końca 2008 roku do końca 2020 roku sekretariat mieścił się w budynku Urzędu Miasta Opawa na 
placu Horní náměstí 69 (budynek „Hláska“). Sekretariat miał do dyspozycji 2 biura na pierwszym piętrze 
(28 m2 i 26,92 m2) oraz mniejsze archiwum na czwartym piętrze (8,81 m2). Biura były w pełni 
wyposażone w meble, które stanowiły w większości własność miasta, archiwum wyposażone było 
w regały. Posiadany sprzęt był własnością stowarzyszenia. Sekretariat korzystał z 4 linii telefonii 
stacjonarnej, podłączenia do Internetu i poczty elektronicznej w ramach sieci Urzędu Miasta Opawa.  
 
W listopadzie 2020 roku zostało podpisane porozumienie o zakończeniu najmu pomieszczeń  
w budynku Miasta Opawa z dniem 31.01.2021 r., a następnie zawarto nową umowę najmu 
pomieszczeń z innym podmiotem pod nowym adresem na ulicy Pekařská 4 od dnia 01.02.2021 r.  
 
Od 01.04.2015 r. czeski sekretariat dysponuje również miejscem na archiwum o powierzchni 64 m2 
w Matičním domě w Opawie, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sekretariatu. 

 

5.2 Organy i sekretariat Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry 

Organami Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry są: 

 Walne Zebranie Członków (jako organ stanowiący) 

 Zarząd (jako organ wykonawczy) 

 Komisja Rewizyjna (jako organ kontrolny) 

 Sekretariat  

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry 

W skład Walnego Zebrania Członków wchodzi po jednym przedstawicielu poszczególnych Gmin 

członkowskich. Ich przedstawicielem jest odpowiednio wójt/burmistrz/prezydent lub jego zastępca. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy, które nie zostały przekazane 

w Statucie innym organom Stowarzyszenia w szczególności uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 

ustalanie wysokości składek członkowskich, podejmowanie uchwał w sprawach wystąpień do organów 

państwowych, samorządowych, itp.  
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Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w latach 2019-2020: 

- 2019 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków, na których podjęto 6 uchwał 

- 2020 roku odbyło się 1 Walne Zebranie Członków, na którym podjęto 3 uchwały 

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry 

Zarząd pochodzi z wyboru, a jego kadencja odpowiada ustawowej kadencji Rad Gmin. Wyboru Zarządu 

dokonuje się w ciągu dwóch miesięcy od dnia wyborów do Rad Gmin. Do tego czasu funkcjonuje 

dotychczasowy Zarząd. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, 

wiceprezesa i członków. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

W latach 2019-2020 skład Zarządu Stowarzyszenia wyglądał następująco: 

 Gmina członkowska Delegat gminy członkowskiej Funkcja w Zarządzie 

1.  GMINA LYSKI Grzegorz Gryt – Wójt Gminy Lyski Prezes Zarządu 

2. GMINA KRZYŻANOWICE 
Grzegorz Utracki – Wójt Gminy 

Krzyżanowice 
Wiceprezes Zarządu 

3. GMINA MSZANA Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana  Członek Zarządu 

4. MIASTO GŁUBCZYCE 
Kazimierz Bedryj – Zastępca Burmistrza 

Miasta Głubczyce 
Członek Zarządu 

Posiedzenia Zarządu w latach 2019-2020:  

- 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, na których podjęto 14 uchwał 

- 2020 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, na których podjęto 9 uchwał 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry  

Komisja rewizyjna pochodzi z wyboru, a jej kadencja odpowiada ustawowej kadencji Rad Gmin. 

Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się w ciągu dwóch miesięcy od dnia wyborów do Rad Gmin. Do 

tego czasu funkcjonuje dotychczasowy skład. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze 

swego grona przewodniczącego, zastępcę i jednego członka.  

 

W 2019 roku został powołany nowy skład Komisji Rewizyjnej:  

 Grzegorz Niestrój, Wójt Gminy Kornowac – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 Tomasz Krupa, Burmistrz Gminy Baborów – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

 Izabela Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski – Członek Komisji 

Rewizyjnej 

 

W latach 2019-2020 odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

Sekretariat Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry - PL 

Sekretariat Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu został powołany celem bieżącej obsługi 

kancelaryjno – biurowej organów Stowarzyszenia. Jest organem wykonawczym, do zadań którego 

należy utrzymywanie stałego kontaktu z gminami członkowskimi oraz realizacja zadań zleconych. 

Obsługę Sekretariatu zapewnia wykwalifikowana kadra pracowników. Na jego czele stoi Dyrektor 

Sekretariatu – od 2007 roku funkcję tą pełni Daria Kardaczyńska.  
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Wykaz pracowników – stan na dzień 31.12.2019 r. w Sekretariacie Stowarzyszenia pracowało 9 osób 

L.p Imię i nazwisko Stanowisko Stosunek pracy 

1 Daria Kardaczyńska 
Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia 
- Kierownik projektu „Fundusz 
Mikroprojektów w Euroregionie Silesia“ 

Umowa o pracę – pełny etat 

2 Agnieszka Domagała Księgowa Stowarzyszenia Umowa o pracę – pełny etat 

3 Elżbieta Łachmańska Specjalista ds. rozliczeń Umowa o pracę – pełny etat 

4 Iwona Paprotny 
Specjalista ds. informacji i promocji 
programu UE 

Umowa o pracę – pełny etat 

5 Gabriela Lewak Specjalista ds. monitoringów i rozliczeń Umowa o pracę – pełny etat 

6 
Barbara Dobrzyniecka 
– Puhacz 

Specjalista ds. rozliczeń Umowa o pracę – pełny etat 

7 Agnieszka Zymelka 
Inspektor ds. administracyjnych i 
programu UE 

Umowa o pracę – pełny etat 

8 Ewa Stoś Specjalista ds. rozliczeń 
Umowa o pracę – pełny etat / 
zatrudnienie: maj 2019r. 

9 Marek Stanieczek 
Inspektor ds. administracyjnych i 
programu UE 

rozwiązanie stosunku pracy: 
sierpień 2019 r. 

10 Anna Kubala 
Inspektor ds. administracyjnych i 
programu UE 

Umowa o pracę – pełny etat / 
zatrudnienie: wrzesień 2019r. 

 

Wykaz pracowników – stan na dzień 31.12.2020 r. w Sekretariacie Stowarzyszenia pracowało 10 osób. 

L.p Imię i nazwisko Stanowisko Stosunek pracy 

1 Daria Kardaczyńska 
Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia 
- Kierownik projektu „Fundusz 
Mikroprojektów w Euroregionie Silesia“ 

Umowa o pracę – pełny etat 

2 Agnieszka Domagała Księgowa Stowarzyszenia Umowa o pracę – pełny etat 

3 Elżbieta Łachmańska Specjalista ds. rozliczeń Umowa o pracę – pełny etat 

4 Iwona Paprotny 
Specjalista ds. informacji i promocji 
programu UE 

od września 2020 r. na urlopie 
macierzyńskim 

5 Gabriela Lewak Specjalista ds. monitoringów i rozliczeń Umowa o pracę – pełny etat 

6 
Barbara Dobrzyniecka 
– Puhacz 

Specjalista ds. rozliczeń Umowa o pracę – pełny etat 

7 Agnieszka Zymelka 
Inspektor ds. administracyjnych i 
programu UE 

Umowa o pracę – pełny etat 

8 Ewa Stoś Specjalista ds. rozliczeń Umowa o pracę – pełny etat  

9 Anna Kubala 
Inspektor ds. administracyjnych i 
programu UE 

Umowa o pracę – pełny etat  

10 Justyna Pawula 
Inspektor ds. administracyjnych i 
programu UE 

Umowa o pracę – pełny etat / 
zatrudnienie - grudzień 2020r. 

 
Siedziba Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – w latach 2019-2020 

Od 01.04.2007 roku Sekretariat Stowarzyszenia mieści się przy ul. Batorego 7 w Raciborzu w budynku 

Miejskiego Zarządu Budynków – w „Ośrodku Współpracy Gospodarczej“ (dawniej „Polsko-Czeskim 

Ośrodku Współpracy Gospodarczej”). Stowarzyszenie wynajmuje dwa lokale z przeznaczeniem do 

pracy, oba na II piętrze - jeden o powierzchni 72,4 m2 - 3 pomieszczenia (od 01.04.2007 r.), a drugi 

o powierzchni 45,84 m2 - 2 pomieszczenia (od 06.10.2010 r.). Dodatkowo wynajmowana jest piwnica 

z przeznaczeniem na archiwum o wymiarach 28,43 m2 (w roku 2020 nastąpiła zamiana małej piwnicy 

o wymiarach 9,04 m2 na większą w tym samym budynku o wielkości 28,43m2). 
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5.3 Wspólne organy Euroregionu Silesia 

Wspólnymi organami Euroregionu Silesia są: 

 Prezydium  

 Przewodniczący  

 Grupy robocze  
 

Prezydium i Przewodniczący Euroregionu Silesia 

Prezydium jest najwyższym wspólnym organem Euroregion Silesia. Składa się z 5 polskich i 5 czeskich 

przedstawicieli, wybranych z grona członków euroregionu, na jego czele stoi przewodniczący 

zastępowany przez wiceprzewodniczącego z drugiej strony granicy.  

 

Rok 2019 

W dniu 27.03.2019 roku odbyło się 22. posiedzenie Prezydium. Było to pierwsze posiedzenie 

Prezydium po wyborach w 2018 r. Stanowisko przewodniczącego objęła Pani Izabela Kalinowska – 

Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski, a stanowisko wiceprzewodniczącego objął Tomáš 

Navrátil – Prezydent miasta Opava. 

 

Skład Prezydium od 27.03.2019 roku był następujący: 

 Euroregion Silesia Imię i nazwisko Stanowisko 

1.  

STRONA CZESKA 

Tomáš Navrátil Prezydent miasta Opava 

2. Stanislav Kopecký Burmistrz miasta Nový Jičín 

3. Pavel Paschek Burmistrz miasta Hlučín 

4. Daniel Procházka Burmistrz gminy Rohov 

5. Vladimír Vícha Członek Rady Miejskiej Branka u Opavy 

6.  

STRONA POLSKA 

Izabela Kalinowska 
Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław 
Śląski 

7. Sylwia Brzezicka- 
Tesarczyk 

Zastępca Burmistrza Kuźni Raciborskiej 

8. Dorota Przysiężna - Bator Burmistrz Miasta Kietrz 

9. Paweł Bugdol Wójt Gminy Gaszowice 

10. Marek Bąk Wójt Gminy Jejkowice 

 
Rok 2020 

Z powodu ograniczeń wprowadzonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

posiedzenie Prezydium w tym roku się nie odbyło. Przeprowadzono tylko głosowanie w sprawie 

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Prezydium Euroregionu Silesia na 2020 rok 

w drodze głosowania per rollam. Na przewodniczącego Prezydium wybrano pana Tomáša Navrátila, 

prezydenta Miasta Opawa, a na wiceprzewodniczącą panią Izabelę Kalinowską, wiceprezydenta Miasta 

Wodzisław Śląski. 
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Grupy robocze Euroregionu Silesia 

Do realizacji zadań Euroregionu Silesia Prezydium powołuje stałe lub czasowe wspólne polsko-czeskie 

grupy robocze.  

 

W latach 2019-2020 funkcjonowała jedna wspólna grupa robocza: 

Grupa robocza ds. wdrażania Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020 
Ta wspólna grupa robocza została powołana przez Prezydium dnia 18 marca 2014 roku. Jej zadaniem 

jest monitoring dokumentu strategicznego oraz przesyłanie uwag do jego aktualizacji.  

W 2019 roku odbyły się 2 posiedzenia tej grupy roboczej:  

- dnia 27.02.2019 r. w Opawie – weryfikacja analizy SWOT i struktury części projektowej Strategii 

w ramach jej aktualizacji 

- dnia 09.04.2019 r. w Jankowicach – omówienie aktualizacji składu grupy roboczej, zakończenie 

weryfikacji analizy SWOT i struktury części projektowej Strategii w ramach jej aktualizacji. 

Ze względu na wprowadzenie ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa w 2020 roku posiedzenie grupy roboczej się nie odbyło. 

 

Po aktualizacji przeprowadzonej w kwietniu 2019 roku skład grupy roboczej jest następujący:  

 Imię i nazwisko Instytucja 

1. Jana Novotná Galuszková Euroregion Silesia – CZ 

2. Patrik Schramm Město Budišov nad Budišovkou 

3. Libor Helis Město Odry 

4. Tomáš Výtisk Statutární města Ostrava  

5.  Martin Dostál Statutární města Opava 

6. Lenka Osmančíková Sdružení obcí Hlučínska 

7. Daria Kardaczyńska Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 

8. Ewa Widera Gmina Krzyżanowice 

9. Irena Duda Gmina Krzanowice 

10. Agnieszka Kania-Kała Gmina Nędza 

11. Paweł Macha Gmina Kuźnia Raciborska 

12. Ewa Jaskóła Miasto Pszów 

13. Justyna Kubala-Grześ Miasto Wodzisław Śląski 

14. Joanna Warło-Wolny Gmina Jejkowice 

15. Sabina Mańczyk Gmina Gaszowice 

 

6. DZIAŁALNOŚĆ EUROREGIONU SILESIA W LATACH 2019-2020 

Euroregion Silesia wspiera polsko-czeską współpracę transgraniczną w wielu różnych dziedzinach 

i realizuje związane z tym działania. Wspiera rozwój transgranicznego ruchu turystycznego, 

współpracę pomiędzy polskimi i czeskimi szkołami wszystkich szczebli, rozwój kultury, edukacji i sportu 

po obu stronach granicy, troszczy się o wspólne dziedzictwo kulturowe, wspomaga współpracę 

w dziedzinie gospodarczej i handlowej, reprezentuje wspólne interesy w dziedzinie transgranicznej 

infrastruktury transportowej, wspiera wspólne planowanie rozwoju regionu przygranicznego, 
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zapewnia promocję tego obszaru oraz realizuje wiele innych zadań, dążąc do urzeczywistnienia celu 

Unii Europejskiej w zakresie europejskiej współpracy terytorialnej.  

 

Euroregion Silesia nie tylko realizuje własne projekty transgraniczne, ale też od wielu lat zaangażowany 

jest we wdrażanie czesko-polskich programów transgranicznych Unii Europejskiej oraz współpracuje 

z wieloma podmiotami działającymi w zakresie europejskiej współpracy terytorialnej.  

 

6.1 Programy czesko-polskiej współpracy transgranicznej i Fundusz Mikroprojektów  

Euroregion Silesia odgrywa ważną rolę w programach Unii Europejskiej przeznaczonych na wspieranie 

polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, i to już od programów przedakcesyjnych Phare CBC CZ-PL 

1999-2003 w ramach, których zarządzał tzw. Wspólnym Funduszem Małych Projektów (schemat 

grantowy – alokacja 10% środków programu). Po przystąpieniu Polski i Republiki Czeskiej do UE w maju 

2004 roku oba kraje mogły się przyłączyć do Inicjatywy INTERREG IIIA. W programie INTERREG IIIA 

Republika Czeska – Polska 2004-2006 przedstawiciele obu stron Euroregionu Silesia stali się członkami 

Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, a oba sekretariaty pełniły funkcję tzw. 

Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów, stanowiącego element tego programu (działanie 2.2 – 

alokacja 15% środków programu). Jeszcze przed zakończeniem ostatnich projektów w ramach 

programu INTERREG IIIA rozpoczęto nowy Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, stanowiący 

element Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013 (dziedzina wsparcia 3.3 – alokacja 20% środków programu). Funkcję zarządzającego 

Funduszem Mikroprojektów Euroregion Silesia sprawuje także w okresie 2014-2020 w ramach 

programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Podobnie jak w latach 2007-2013, również 

w okresie 2014-2020 obie strony Euroregionu Silesia są reprezentowane w Komitecie Monitorującym, 

odpowiedzialnym za wybór projektów i monitoring programu. 

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia przeznaczony jest dla wnioskodawców z terenu 

powiatów: raciborskiego, wodzisławskiego, głubczyckiego i rybnickiego oraz powiatów grodzkich 

Rybnik i Żory po stronie polskiej oraz powiatów Opava, Ostrava-město, Nový Jičín i Bruntál po stronie 

czeskiej. 

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia działa na obszarze: 

 po stronie czeskiej: obszar NUTS III kraj Moravskoslezský – obszar powiatu Opava, Ostrava, 

Nový Jičín 

 po stronie polskiej: część obszaru NUTS III podregion Opolski – województwo Opolskie – 

powiat głubczycki część obszaru NUTS III podregion Rybnicki – województwo Śląskie – powiat 

raciborski, rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, 

Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana), miasto (powiat grodzki) Rybnik i Żory 
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6.1.1 INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 

w Euroregionie Silesia  

 

Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska na okres 2014-2020 o nazwie INTERREG V-A Republika 

Czeska-Polska został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23.06.2015 r. 

Struktura programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska2 

Nr 
osi 

Nazwa osi priorytetowej w programie 
Alokacja z EFRR 

(w EUR)  
Alokacja z EFRR  

(w %) 

1. Wspólne zarządzanie ryzykiem 12 215 972 5,4 % 

 Zwiększenie transgranicznej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych 

2. 
Rozwój potencjału przyrodniczego  
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia 

135 733 026 60 % 

 
Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów 
przyrodniczych i kulturowych 

3. Edukacja i kwalifikacje 10 179 978 4,5 % 

 Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów 

4. Współpraca instytucji i społeczności 54 519 432 24,1 % 

 Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym 

5. Pomoc techniczna 13 573 302 6 % 

 Razem 226 221 710 100 % 

 

                                                           
2 Bez uwzględnienia kolejnych transferów środków między osiami priorytetowymi 
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Do końca 2020 roku odbyło się 15 posiedzeń Komitetu Monitorującego, w ramach których 

zatwierdzono ponad 160 standardowych projektów o łącznym finansowaniu UE w wysokości ponad 

160 mln EUR. Oprócz tych „dużych” projektów zatwierdzono również środki w wysokości 45,24 mln 

EUR na tzw. Fundusze Mikroprojektów realizowane w sześciu euroregionach czesko-polskiego 

pogranicza i przeznaczone na finansowanie małych projektów - mikroprojektów (patrz niżej). 

W ramach tego programu Euroregion Silesia jest reprezentowany w Komitecie Monitorującym przez: 

 czeska strona Euroregionu Silesia:  

o członek: Petr Toman, burmistrz Gminy Oldřišov 

o zastępca: Jana Novotná Galuszková, sekretarz Euroregionu Silesia – CZ 

 polska strona Euroregionu Silesia:  

o członek: Grzegorz Gryt, wójt Gminy Lyski (do 2018r. Mirosław Lenk, prezydent Miasta 

Racibórz) 

o zastępca: Grzegorz Utracki, wójt Gminy Krzyżanowice (do 2018r. Grzegorz Gryt, wójt 

Gminy Lyski) 

 

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 2014-2020 W EUROREGIONIE SILESIA 

Podobnie jak w poprzednich okresach w programie uwzględniono Fundusz Mikroprojektów, który jest 

przeznaczony na finansowanie projektów o mniejszej skali – tzw. Mikroprojektów. Z całej kwoty 

przeznaczonej na Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na Fundusz Mikroprojektów 

przeznaczonych zostało 20% łącznej alokacji, tj. 45,24 mln. EUR. Kwota ta została następnie podzielona 

na obszary poszczególnych administratorów – euroregiony, przy czym alokacja dla Euroregionu Silesia 

wynosi 7 226 000 EUR. Ta łączna alokacja w wysokości 20% jest jednak podzielona na dwie części  

tj. dwa etapy: 

 1. etap: 01.10.2015 r. – 31.12.2018 r. 

 2. etap: 01.01.2019 r. – 30.06.2023 r. 

W pierwszym etapie programu każdy Fundusz Mikroprojektów w poszczególnych euroregionach miał 

do dyspozycji ¾ kwoty docelowej, natomiast pozostała ¼ środków została przyznana po spełnieniu 

z góry określonych warunków, których realizacja miała być zweryfikowana pod koniec 2018 roku.  

Warunki otrzymania pozostałej ¼ części budżetu danego projektu parasolowego (drugiej transzy 

dofinansowania): 

1) wartość (EFRR) zakontraktowanych mikroprojektów musi wynosić, co najmniej 35% z całej 
alokacji przyznanej na realizację mikroprojektów, 

2) wartość (EFRR) zakontraktowanych wspólnych mikroprojektów musi wynosić, co najmniej 10%  
z całej alokacji przyznanej na realizację mikroprojektów, 

3) realizacja programowego wskaźnika produktu w ramach danej osi priorytetowej musi 
stanowić, co najmniej 15% jego całkowitej wartości (liczbowej), 

4) wartość (EFRR) zakontraktowanych mikroprojektów przedłożonych przez nowych 
beneficjentów3 musi stanowić, co najmniej 5% z całej alokacji przyznanej na mikroprojekty. 
Łącznie, w całym okresie programowania, wartość ta ma wynieść 10%, co będzie weryfikowane 
na koniec realizacji Projektu Parasolowego. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz jako Instytucja Zarządzająca programu pismem z dnia 

10.05.2019 roku poinformowało Euroregion Silesia, że powyższe warunki zostały spełnione, w związku 

z czym udostępniono pozostałą ¼ środków finansowych.  

                                                           
3 Beneficjanci, którz nie mieli zatwierdzonego projektu z Funduszu Mikroprojektów w latach 2007-2013 
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Typy mikroprojektów: 

 Typ A - wspólny (= z partnerem wiodącym) – wniosek o dofinansowanie składa partner wiodący 

w imieniu wszystkich partnerów projektu (dot. Partnerów z tego samego Euroregionu) 

 Typ B - partnerski (= dotąd nazywany „wspólnym“) – wniosek o dofinansowanie każdy 

z partnerów składa sam (dot. Partnerów z terenu dwóch rożnych Euroregionów) 

 Typ C - realizowany samodzielnie – wniosek o dofinansowanie składa tylko jeden z partnerów 

 

Fundusz Mikroprojektów skupia się na projektach o małym zakresie (mikroprojektach), zarówno 

o charakterze nieinwestycyjnym, jak i inwestycyjnym. Mikroprojekty mogą być finansowane z osi 

priorytetowych 2, 3, 4, dany euroregion jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów określa, czy 

wykorzystuje wszystkie osie i w jakim stopniu. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi od 2 000 EUR 

do 20 000 EUR w przypadku mikroprojektów wchodzących w zakres tematyczny osi priorytetowych 

3 i 4 lub do 30 000 EUR w przypadku mikroprojektów w ramach osi priorytetowej 2. W przypadku 

mikroprojektów stosujących tzw. zasadę Partnera Wiodącego, maksymalna kwota dotacji ulega 

podwojeniu. Całkowity budżet mikroprojektu nie może przekraczać dwukrotności maksymalnej kwoty 

dotacji. Maksymalna dotacja z EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

 

Pozycja Funduszu Mikroprojektów i Euroregionu w ramach programu 

Fundusz Mikroprojektów w ramach programu ma postać 6 „parasolowych” projektów składanych 

przez poszczególne euroregiony jako Zarządzający Funduszem. Euroregiony nie są strukturą 

wdrażającą program, ale mają pozycję odbiorcy dofinansowania (chociaż na swój specyficzny sposób). 

Okres trwania tego projektu wynosi od 1.10.2015 r. do 30.06.2023 r. 

 

Decyzję o dofinansowaniu w ramach EFRR w wysokości 7 226 000 EUR dla „Funduszu Mikroprojektów 

2014-2020 w Euroregionie Silesia” podjęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej 

w dniu 25.02.2016 r. Decyzja o dofinansowaniu z budżetu państwa Republiki Czeskiej w wysokości 

76 199,83 EUR, tylko i wyłącznie dla czeskiej strony Euroregionu Silesia, została wydana przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej dnia 12.04.2016 r. 

 

Instytucja Zarządzająca w lipcu 2020 roku zatwierdziła zmianę budżetu projektu „Fundusz 

Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia”, polegającą na przesunięciu środków z alokacji na 

mikroprojekty w osi priorytetowej 4, czyli z oszczędności zakończonych projektów do budżetu na 

obsługę administracyjną obu Partnerów FM, a także przesunięciu pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

budżetu na obsługę administracyjną zgodnie z aktualnym stanem wykorzystania środków. 

 

Alokacja Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia – po zmianie 

Euroregion Silesia Wkład EFRR (EUR) 
z tego (EUR) 

na mikroprojekty na administrację 

czeska część 2 679 000 2 167 046 511 954 

polska część 4 547 000 3 759 950 787 050 

Razem 7 226 000 5 926 996 1 299 004 
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Struktura Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia i przebieg wykorzystania 

alokacji na dzień 31.12.2020 r. 

Numer 
osi 

Nazwa osi priorytetowej 
Alokacja 

w % 
 

Alokacja  
z EFRR w EUR* 

Wykonanie** 

w EUR w % 

2. 

Rozwój potencjału 

przyrodniczego  

i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia 

31,09 % 

CZ 674 160    636 640,15 94,43 

PL 1 168 485    1 076 171,28 92,1 

razem 1 842 645 1 712 811,43 92,95 

3. Edukacja i kwalifikacje 5,18 % 

CZ 112 360    57 426,02 51,11 

PL 194 748    70 660,21 36,28 

razem 307 108 128 086,23 41,71 

4. 
Współpraca instytucji  

i społeczności 
63,73 % 

CZ 1 380 526    1 305 489,41 94,56 

PL 2 396 717    2 322 131,34 96,89 

razem 3 777 243 3 627 620,75 96,04 

Razem za Fundusz Mikroprojektów 

w ER Silesia 
100  5 926 996    5 468 518,41 92,26 

* Tabela przedstawia środki finansowe w łącznej wysokości, tzn. wraz z rezerwą wykonania, jednak nie obejmuje środków 
finansowych na obsługę administracyjną Funduszu. 
** Z przedstawionych kwot zostało odjęte zatwierdzone dofinansowanie, z którego wnioskodawcy zrezygnowali lub nie 
uzyskali dofinansowania. 

 

Nabór do Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia 

Nabór ciągły w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia został ogłoszony 01.04.2016 r. 

W ramach naboru ciągłego wniosków odbywają się poszczególne terminy naborów i zatwierdzanie 

wniosków. 

Harmonogram Funduszu od momentu ogłoszenia w kwietniu 2016 do końca 2020 roku był 

następujący: 

Posiedzenie Euroregionalnego 

Komitetu Sterującego (EKS) 

Ostateczny termin 

złożenia wniosku  

do Euroregionu 

Termin Posiedzenia 

Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego 

Ogłoszenie naboru Wniosków do Funduszu Mikroprojektów 01.04.2016r. 

1. 16.05.2016 04.08.2016 

2. 03.10.2016 20.12.2016 

3. 16.01.2017 06.04.2017 

4. 29.05.2017 31.08.2017 

5. 30.10.2017 01.02.2018 

6. 05.03.2018 14.06.2018 

7. 04.03.2019 13.06.2019 

8. 03.09.2019 12.12.2019 

9. 03.03.2020 25.06.2020 

10. 07.09.2020 10.12.2020 
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Przegląd - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia stan na dzień 31.12.2020 r. 

 CZ strona PL strona  Ogółem  

Ilość posiedzeń EKS 10 10 

Ilość procedur obiegowych 8 8 

Ilość zarejestrowanych wniosków 140 214 354 

Ilość odrzuconych wniosków 
(po kwalifikowalności) 

14 18 32 

Ilość wniosków omówionych przez EKS 112 181 293 

Ilość zatwierdzonych wniosków 10 2 12 

Ilość odrzuconych wniosków 13 15 28 

Zatwierdzona wysokość dofinansowania 
z EFRR na mikroprojekty (w EUR)  

2 024 426,71 3 545 640,15 5 570 066,86 

Zatwierdzona wysokość dofinansowania 
z całkowitej alokacji na mikroprojekty   
(w %)  

93,42 % 94,3 % 93,98 % 

 Zatwierdzone dotacje, z których zrezygnowali wnioskodawcy, nie są odliczone od podanych kwot 

 
Podsumowanie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia do 31.12.2020 r. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia za pośrednictwem 

systemu MS2014+ zarejestrowano 354 wniosków projektowych polskich i czeskich wnioskodawców. 

Z ogólnej liczby zarejestrowanych wniosków odrzucono 32 wnioski, które nie spełniły kryteriów 

kontroli kwalifikowalności. Na 10-ciu posiedzeniach i w ramach 8 procedur obiegowych 

Euroregionalnego Komitetu Sterującego zatwierdzono łącznie 293 wnioski, przy czym 5 projektów nie 

będzie realizowanych z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków zatwierdzenia 

 

 
 

 

 

9%
8%

83%

Efektywność wnioskodawców ubiegających się o 
dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia na dzień 31.12.2020 r. 

Odrzucone wnioski po kontroli
kwalifikowalności (razem 32)

Odrzucone wnioski (razem 29)

Zatwierdzone wnioski (razem 293)
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ILOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH PROJEKTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 
WG POSZCZEGÓLNYCH OSI 

CZ PL

Typ A - 60 sztuk
22%

Typ B - 87 sztuk
32%

Typ C - 128 sztuk
46%

ILOŚĆ PROJEKTÓW ZAKONTRAKTOWANYCH 
NA DZIEŃ 31.12.2020 WG TYPÓW A, B, C (PL+CZ)
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Na koniec 2019 roku odbyło się w Opawie 8. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego  
Euroregionu Silesia. 

Wpływ ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa na realizację 

Funduszu Mikroprojektów  

Z powodu ograniczeń wprowadzonych przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa konieczne było 

uwzględnienie wpływu tych restrykcji na realizację Funduszu i poszczególnych mikroprojektów. 

Wprowadzono nową możliwość alternatywnej formy posiedzenia Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego, w tym zatwierdzania mikroprojektów, na przykład w drodze wideokonferencji, oraz 

możliwość realizacji mikroprojektów w okresie przekraczającym dotychczasowe maksymalne 

18 miesięcy, jeżeli ryzyko epidemiczne przez pewien okres uniemożliwiało ich realizację i jeżeli zostało 

to zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący. W związku z tym w 2020 roku obaj Partnerzy 

FM w Euroregionie Silesia na bieżąco rozpatrywali wnioski o zmianę harmonogramu, przy czym wnioski 

o zmianę, polegające na przedłużeniu realizacji projektu powyżej 18 miesięcy, były na bieżąco 

omawiane przez Euroregionalny Komitet Sterujący w drodze procedur obiegowych.  
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W 2020 roku z powodu obowiązujących obostrzeń przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa posiedzenie 

Euroregionalnego Komitetu Sterującego odbyło się w formie wideokonferencji. 
 

Działania promocyjne Euroregionu Silesia w ramach programu 
Wizyta studyjna przedstawicieli Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w Euroregionie Silesia 
Kilkudziesięciu samorządowców, przedstawicieli instytucji i organizacji współtworzących polsko-
niemiecki Euroregion Pro Europa Viadrina odwiedziło dnia 18.09.2019 r. Euroregion Silesia. Cała wizyta 
studyjna miała miejsce w dniach 18-20.06.2019 r. na polsko-czeskim pograniczu w dwóch 
Euroregionach: Śląsk Cieszyński i Silesia. Celem wizyty było zapoznanie się z naszą współpracą 
w obszarze edukacji. 
Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Rzuchowie, na terenie Gminy Kornowac. W imieniu Gminy 
uczestników przywitał Pan Michał Krasek z Referatu Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji. Za 
Euroregion Silesia - Dyrektor Sekretariatu Daria Kardaczyńska, która przedstawiła współpracę szkolną 
na obszarze Euroregionu Silesia. Tematyka nie była przypadkowa, gdyż to właśnie w Euroregionie 
Silesia jest realizowanych bardzo wiele projektów szkolnych zwłaszcza szkół podstawowych.  
Swoje doświadczenia jako Beneficjent Funduszu Mikroprojektów zaprezentowała Pani Mirosława 
Twardzik - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowie. Szkoła ta zrealizowała już kilka 
polsko-czeskich projektów transgranicznych i podzieliła się z uczestnikami wizyty studyjnej swoimi 
doświadczeniami. 
W ramach tego spotkania mieliśmy możliwość podzielić się dobrymi praktykami w ramach współpracy 
transgranicznej realizowanej w obrębie edukacji. 
 

  



24 
 

Rajd rowerowy na polsko-czeskim pograniczu oraz Piknik Europejski promujący Program i 15-lecie 

wejścia Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej 

W dniach 09.06.2019 r. – 11.06.2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pełniące rolę Instytucji 
Krajowej w programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska (Interreg V-A RCz-PL), we współpracy 
z Euroregionem Śląsk Cieszyński i Euroregionem Silesia oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym 
Interreg V-A Republika Czeska - Polska w województwie śląskim, zorganizował rajd rowerowy na 
polsko-czeskim pograniczu oraz Piknik Europejski promujący Program i 15-lecie wejścia Polski 
i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. 
Piknik Europejski promujący polsko-czeską współpracę transgraniczną zorganizowany na zakończenie 
I etapu rajdu, na terenach przygranicznych i rekreacyjnych nad rzeką Olzą (Camping „OLZA”) cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Cieszyna, Czeskiego Cieszyna oraz turystów. Dla 
uczestników pikniku przewidziane były różnego rodzaju atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, 
m.in.: stoiska z drobnymi upominkami i materiałami promocyjnymi dot. polsko-czeskiej współpracy, 
konkursy, degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa, ścianka wspinaczkowa dla dzieci i dorosłych, możliwość sprawdzenia swoich 
sił na rowerach stacjonarnych, występ polsko-czeskiego zespołu Ampli Fire oraz wieczorny pokaz tańca 
z ogniem, przygotowany przez "Inferis Teatr Ognia". 
Celem zorganizowanego rajdu, którego trasa przebiegała po polsko-czeskim pograniczu była promocja 
efektów projektów zrealizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej, w tym 
zrealizowanych w ramach Interreg V-A RCz-PL, (np. ścieżek rowerowych). Uczestnikami rajdu byli 
przedstawiciele polskich i czeskich instytucji zaangażowanych w realizację Programu oraz beneficjenci 
polsko-czeskich projektów transgranicznych. Rajd rozpoczął się w niedzielę 9 czerwca w Ustroniu 
(Pijalnia Wód) a zakończył we wtorek 11 czerwca na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

 

DoGRAjmy się transgranicznie 

„DoGRAjmy się transgranicznie” to nazwa działania / wydarzenia, którego głównym celem jest 
promocja Programu INTERREG V-A RCz-PL oraz Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. 
„DoGRAjmy się transgranicznie” ma również na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na fakt 
dostępności środków z EFRR w ramach programów transgranicznych, w tym prezentacji naszego 
czesko-polskiego Programu INTERREG V-A RCz-PL 2014-2020 i realizowanych w jego ramach 
mikroprojektów. To ważne, aby mieszkańcy pogranicza mieli możliwość lepszego poznania efektów już 
realizowanych projektów polsko-czeskich. Mamy nadzieję, iż w ramach gry i stworzonego dzięki niej 
tzw. „mini miasteczka” zachęcimy nowych potencjalnych Beneficjentów do korzystania z programów 
transgranicznych. Nic tak dobrze nie zapada w pamięć jak bezpośredni kontakt, przekonanie się na 
własne oczy jak programy transgraniczne, w tym INTERREG V-A RCz-PL, wpływają na nasze pogranicze. 
Wykonawcą gry jest Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry wraz z dwoma Partnerami (jednym 
PL: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i jednym z CZ: Euroregion Silesia CZ). Niestety ze 
względu na panującą w 2020 r. pandemię koronawirusa COVID-19, nie było możliwości przedstawienia 
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gry „DoGrajmy się transgranicznie“. Mamy nadzieję, że w 2021 roku uda nam się pokazać grę podczas 
jakiegoś większego wydarzenia. Jak już wspomniano wcześniej gra ma formę tzw. „mini miasteczka 
INTERREG V-A RCz-PL”. Grę będzie można wykorzystywać w różnych wariantach/rozszerzeniach 
w zależności od miejsca organizowanego Wydarzenia oraz w zależności od wieku uczestników i grup 
docelowych.  
Gra będzie polegała na przygotowaniu 5 stanowisk, które każdy uczestnik zabawy będzie musiał przejść 
(w odpowiednim czasie/udzielając odpowiedzi na pytania). Stanowiska będą „obsługiwane” przez 
przedstawicieli Partnerów. Uczestnicy będą kolejno przechodzili ze stanowiska do stanowiska (od 1 do 
5), zbierając punkty, a na końcu będą wydawane nagrody w zależności od ilości zdobytych punktów. 

 
 

Konferencja pt. "Program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze" 

W dniu 24 października 2019 r., w Bielsku-Białej miała miejsce konferencja pt. „Program, który zmienia 
polsko-czeskie pogranicze“. Organizatorem konferencji był Regionalny Punkt Kontaktowy programu 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania 
efektów współpracy polskich i czeskich partnerów będących rezultatem realizowanych projektów, 
promocji Interreg V-A RCz-PL, postępów we wdrażaniu mikroprojektów administrowanych przez 
Euroregion Silesia, przekazaniu informacji o możliwości składania małych projektów w ramach naboru 
do OP2 w Euroregionie Beskidy oraz przedstawieniu bliższych informacji o przyszłości czesko-polskiego 
programu współpracy transgranicznej po 2020 roku. 

Podczas konferencji Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Daria Kardaczyńska 

poprowadziła prezentację pt. „O mikroprojektach i dużych efektach-postępy we wdrażaniu mikroprojektów 

administrowanych przez Euroregion Silesia“. 

W trakcie konferencji była również możliwość zapoznać się z wystawą przygotowaną w formie "roll-

up", kolejnych już projektów realizowanych na pograniczu polsko-czeskim przez beneficjentów m.in. 
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z województwa śląskiego. Wystawa miała charakter promocyjny i jej celem było zaprezentowanie 

opinii publicznej jak można wykorzystać fundusze unijne dostępne w ramach Interreg V-A Republika 

Czeska-Polska. 

 

Posiedzenie Grupy roboczej przygotowującej Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-
Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 
W dniu 17.12.2020 r. miało miejsce posiedzenie Grupy roboczej przygotowującej Program Współpracy 

Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie, czyli programu na granicy polsko-niemieckiej. Grupa 

pracuje nad nowym programem w tym nad Funduszem Małych Projektów. Spotkanie ze względu na 

panujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa miało formę spotkania online. Podczas 

spotkania Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – Daria Kardaczyńska 

dokonała prezentacji zasad obowiązujących w Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie 

Silesia. Prezentacja dała możliwość pokazania jak realizacja mikroprojektów wygląda na polsko-

czeskim pograniczu. 
 

6.1.2 Przygotowania programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej w nowym 

okresie programowania na lata 2021-2027  

W maju 2018 r. Komisja Europejska opublikowała pierwsze wersje projektu rozporządzenia na 

nadchodzący okres programowania 2021–2027. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ogólnego4, 
podobnie jak w poprzednim okresie, określone są dwa cele polityki spójności:  

 Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu 
 Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg) 

 
Na nowy okres określono 5 celów tematycznych: 

o Bardziej inteligentna Europa 
o Bardziej ekologiczna i niskoemisyjna Europa  
o Lepiej połączona Europa  
o Europa o silniejszym wymiarze społecznym  
o Europa bliżej obywateli 

Ponadto określono 2 kolejne cele dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej: 
o Bezpieczniejsza i lepiej chroniona Europa  
o Lepsze zarządzanie Interreg. 

 
W nowym okresie zmieni się także struktura europejskiej współpracy terytorialnej – dotychczasowe 3 
komponenty (transgraniczna, międzyregionalna i transnarodowa) zmienią się w 5 komponentów:  

o współpraca transgraniczna (lądowa) 
o współpraca transnarodowa i morska 
o współpraca z regionami oddalonymi 

o współpraca międzyregionalna 

o międzynarodowe inwestycje innowacyjne 

                                                           
4 Rozporządzeniem Ogólnym nazywane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). W tym 
przypadku jest to rozporządzenie wspólne dla 7 funduszy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także 
przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. 
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W 2018 r. zostały również rozpoczęte przygotowania nowego programu polsko-czeskiej współpracy 

transgranicznej. Uzgodniono, że rolę Instytucji Zarządzającej nowym programem – podobnie jak 

poprzednio – będzie pełnić Republika Czeska. 

 

 W celu przygotowania nowego programu została utworzona grupa robocza, tzw. Task Force, w której 

– tak jak dotychczas – reprezentowane są euroregiony (zawsze 1 przedstawiciel i 1 zastępca 

reprezentujący wszystkie euroregiony z danej strony granicy).  Euroregiony uzgodniły następujących 

przedstawicieli:  

- za czeską stronę euroregionów: 

o przedstawiciel ER Glacensis – członek (Jaroslav Štefek) 

o przedstawiciel ER Nysa – zastępca (Ondřej Havlíček) 

- za polską stronę euroregionów: 

o przedstawiciel ER Śląsk Cieszyński – członek (Bogdan Kasperek) 

o przedstawiciel ER Silesia – zastępca (Daria Kardaczyńska) 

 

W okresie 2019-2020 odbyło się 6 posiedzeń grupy ds. przygotowania nowego programu (Task Force). 

Oprócz tej grupy ustanowiono także tzw. grupy fokusowe. Łącznie powstało 6 grup fokusowych, czyli 

do każdego celu polityki UE powołano jedną grupę oraz jedną ds. celu Lepsze zarządzanie Interreg 

(patrz powyżej). Celem grup fokusowych, w których skład wchodzili eksperci z zakresu poszczególnych 

celów, było omówienie celów polityki spójności pod kątem ich adekwatności i potencjału dla 

współpracy transgranicznej. W razie zidentyfikowania potencjału podjęto starania, by określić także 

konkretne działania, które można by w ramach programu współpracy transgranicznej realizować, 

oszacować ich potencjał finansowy, wskazać kwalifikowalnych beneficjentów, grupy docelowe itp. 

Posiedzenia grup fokusowych odbywały się w 2019 roku, przy czym Euroregion Silesia uczestniczył 

w pracach grupy fokusowej ds. celu Lepsze zarządzanie Interreg oraz grupy fokusowej ds. celu Europa 

bliżej obywateli. 

 

Przygotowanie Funduszu Mikroprojektów 

W projekcie rozporządzenia w sprawie współpracy transgranicznej, tj. „Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) wspieranego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

instrumentów finansowania działań zewnętrznych” (dalej Rozporządzenie do EWT) po raz pierwszy 

w historii Fundusz Mikroprojektów jest również zapisany w art. 24 ww. Rozporządzenia. Dzięki temu 

Fundusz Mikroprojektów stanie się uprawnionym narzędziem programu współpracy transgranicznej.  

 

Jak wynika z przepisu ust. 6 artykułu 24 proponowanego Rozporządzenia w sprawie EWT, w przypadku 

projektów do 100 000 euro dofinansowanie unijne będzie w formie kosztów jednostkowych (unit 

costs), kwot jednorazowych (lump sums) lub stawek ryczałtowych (flat rates). W związku z tym 

euroregiony na prośbę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz w okresie 2019-2020 przeprowadzały 

analizę jednostkowych wydatków w wybranych typach mikroprojektów w osi priorytetowej 4  

w obecnym Funduszu Mikroprojektów, by można było na tej podstawie ustalić konkretne kwoty dla 

uproszczonych form finansowania. 
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Dnia 4 października 2019 roku w Prudniku odbyło się posiedzenie przedstawicieli wszystkich 6 euroregionów 

z polsko-czeskiego pogranicza, poświęcone przygotowaniu nowego programu na okres 2021-2027 i Funduszu 

Mikroprojektów. Głównym punktem obrad była analiza kosztów jednostkowych pod kątem przygotowania 

uproszczonych form finansowania małych projektów. 

 

Dnia 13 listopada 2020 roku odbyło się on-line spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej 

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz), Instytucji Krajowej (Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej RP) oraz Euroregionów z polsko-czeskiego pogranicza, poświęcone przygotowaniu nowego 

Funduszu Mikroprojektów. Podobnie jak dotychczas, Fundusze Mikroprojektów będą miały 

w poszczególnych Euroregionach formę projektów „parasolowych”, przy czym podstawowym 

dokumentem do przygotowania tych projektów będą strategie euroregionalne. Muszą one zostać 

przygotowane w oparciu o analizy i we współpracy z kluczowymi aktorami w danym euroregionie 

i muszą zawierać konkretne dziedziny i działania, które powinny być finansowane z danego Funduszu 

Mikroprojektów. W związku z tym Euroregion Silesia w 2. połowie 2020 roku przygotował projekt pn. 

„Euroregion Silesia 2021-2027 – myślimy strategicznie”, którego produktem powinna być Strategia 

Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2021-2027 (patrz dalej punkt 6.2 Projekty Euroregionu Silesia). 

 

6.2 Projekty i działania Euroregionu Silesia w latach 2019-2020 

W latach 2019–2020 zrealizowano, przygotowano do realizacji 8 projektów Euroregionu Silesia, z tego 

1 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007 - 2013 i 6 projektów 

w ramach Programu INTERREG V-A RCz - PL 2014-2020: 

 

„READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” 

 

„READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia“ to tytuł polsko-

czeskiego projektu dofinansowanego z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w ramach 

osi priorytetowej 1 „Wspólne zarządzanie ryzykiem“. Realizacja projektu trwała od października 2017 

roku do grudnia 2019 roku. 
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Partnerzy i jednostki ochotniczej straży pożarnej uczestniczące w projekcie: 

 Partner Wiodący projektu: Euroregion Silesia – CZ 

 PL partnerzy i jednostki uczestniczące w realizacji projektu:  

 Gmina Krzanowice: OSP Krzanowice, Bojanów, Borucin, Wojnowice, Pietraszyn 

 Gmina Krzyżanowice: OSP Krzyżanowice, Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Nowa 

Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków 

 CZ partnerzy i jednostki uczestniczące w realizacji projektu:  

 Gmina i JSDH: Hať, Chuchelná, Píšť, Rohov, Strahovice, Sudice, Šilheřovice. 

 

Projekt realizowano w ścisłej współpracy z Państwową Strażą Pożarną Kraju Morawsko-Śląskiego, 

Oddziałem Terenowym w Opawie i Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

 

Przyznane całkowite wydatki projektu:                                                               1 092 862,90 EUR (100%) 

Zatwierdzone dofinansowanie z EFRR:                                                                    928 933,46 EUR (85%) 

Zatwierdzone dofinansowanie z budżetu państwa RCz dla CZ partnerów:        28 786,39 EUR (5%) 

 

Głównym celem projektu było stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin 

Euroregionu Silesia poprzez poprawienie stanu zaplecza technicznego 22 jednostek ochotniczych 

straży pożarnych (15 polskich i 7 czeskich) oraz przygotowanie ich do wspólnych działań ratowniczych 

w sytuacjach pożarów i innych klęsk żywiołowych występujących na pograniczu. Jako "System wspólnej 

ochrony” rozumie się w tym przypadku połączenie dwóch krajowych systemów ratownictwa na 

poziomie jednostek ochotniczych, które w obu krajach stanowią integralny element tych systemów. 

 

Projekt obejmował działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne. W ramach inwestycyjnej części 

projektu zakupiono 4 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze (2 dla polskich i 2 dla czeskich jednostek) 

oraz inny sprzęt techniczny dla 19 jednostek. Działania nieinwestycyjne miały zwiększyć umiejętności 

i wzmocnić gotowość do podejmowania transgranicznych działań ratowniczych przez ochotnicze straże 

pożarne. Obejmowały one 4 wspólne ćwiczenia taktyczne realizowane na przemian po polskiej 

i czeskiej stronie, 2 turnusy wspólnych zgrupowań w Centralnej Szkole Pożarniczej z programem 

szkoleń teoretycznych i praktycznych ćwiczeń pod nazwą „Uniwersytet strażaka ochotnika”, 

dotyczących korzystania z aparatów tlenowych, dostarczania wody na odległość, udzielania pierwszej 

pomocy itp., oraz wspólne spotkania robocze wszystkich uczestniczących jednostek. Jednym 

z elementów projektu była również analiza systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin 

Euroregionu Silesia, na bazie której opracowano podręcznik dla jednostek ochotniczych straży 

pożarnych. 

 

W ramach projektu „READY TO HELP“ wykorzystano dwa podstawowe atuty przygranicznych terenów 

Euroregionu Silesia: dobrą przepustowość polsko-czeskiej granicy z gęstą siecią drogowych przejść 

granicznych pozbawioną większych barier naturalnych, takich jak góry lub większe rzeki, oraz dużą 

liczebność jednostek ochotniczej straży pożarnej na danym terenie. Pod względem aspektów 

technicznych projekt rozwiązywał problem przestarzałego, zużytego lub brakującego sprzętu 

niezbędnego do działań ratowniczych po drugiej stronie granicy poprzez zakup nowego, 

kompatybilnego sprzętu możliwego do wykorzystania po obu stronach granicy i zgodnego z normami 

unijnymi. Dzięki wszystkim realizowanym w ramach projektu działaniom jednostki ochotniczej straży 

pożarnej zdobyły wiedzę nt. uwarunkowań prawnych, technicznych i organizacyjnych podejmowania 
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działań po drugiej stronie granicy oraz zasobów kadrowych i materiałowych sąsiednich jednostek. 

Podczas wspólnych działań miały możliwość sprawdzenia swoich specjalistycznych umiejętności, 

zdolności porozumiewania się oraz umiejętności współpracy z jednostkami z innego kraju. 

 

 
 

 
W 2019 r. w ramach projektu odbyły się kolejne dwa międzynarodowe ćwiczenia, w których uczestniczyli 

ochotnicy i zawodowi strażacy z terytorium Euroregionu Silesia. 
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W ramach inwestycyjnej części projektu zakupiono 4 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze (2 dla polskich 

i 2 dla czeskich jednostek) oraz inny sprzęt techniczny dla 19 jednostek. 

 

 

 
W dniu 22 listopada 2019 r. w ośrodku Kultury w miejscowości Píšt odbyło się spotkanie podsumowujące 

projekt, w oprócz partnerów projektów uczestniczyli przedstawiciel Straży Pożarnej województwa 
Morawskośląskiego, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz inni goście. Na spotkaniu 

oceniono przebieg wszystkich działań, rezultaty projektu i jego wkład w poprawę zaplecza technicznego 
jednostek ochotniczych straży pożarnej oraz ich gotowości do podejmowania wspólnych działań w zakresie 

pożarów i innych katastrof naturalnych na granicy. 
Zdjęcie: Magdalena Smolková 
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„Aktualizacja i implementacja Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020” 

 

Był to wspólny mikroprojekt (typu A) obu części Euroregionu Silesia realizowany w ramach Funduszu 

Mikroprojektów w osi priorytetowej 4 programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. W projekcie 

czeska część Euroregionu Silesia pełniła funkcję Partnera Wiodącego, a partnerem projektu była polska 

część.  

 

Budżet projektu 

 

Partnerzy  Całkowite wydatki EFRR % EFRR 

Dla partnerów: 40 638,72 € 34 542,91 € 85 % 

Partner 

Wiodący 
Euroregion Silesia - CZ 23 315,40 € 19 818,09 € 85 % 

Partner 

Projektu 

Stowarzyszenie Gmin 

Dorzecza Górnej Odry 
17 323,32 € 14 724,82 € 85 % 

 

Cel projektu 

Celem projektu był dalszy rozwój współpracy transgranicznej poprzez aktualizację dokumentu 

"Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020" z perspektywą na okres 2021+, ocenę jego 

dotychczasowego wdrożenia i realizacji konkretnych działań przyczyniających się do utrzymania 

i dalszego rozpowszechniania zainteresowania współpracą transgraniczną. 

 

Harmonogram projektu: 1/2018 – 6/2019, tj. 18 miesięcy 

 

Produkty projektu: 
 

Zaktualizowany dokument „Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2014-2020”  

Aktualizacją dokumentu zajmował się zespół projektowy we współpracy ze wspólną grupą roboczą ds. 

wdrażania Strategii i przy wsparciu ekspertów z zewnątrz. Aktualizację przeprowadzano przy 

uwzględnieniu współczesnego zapotrzebowania Euroregionu Silesia i z perspektywą nowego okresu po 

2020 roku. Zaktualizowany dokument dostępny jest w polskiej i czeskiej wersji w formie elektronicznej 

na stronach www.euroregion-silesia.pl i www.euroregion-silesia.cz. Do zaktualizowanej Strategii 

wydano ulotkę informacyjną, która jest dostępna w języku polskim i czeskim w wersji papierowej 

i elektronicznej. Opisuje ona misję, wizję, cele strategiczne oraz działania zaktualizowanej Strategii. To 

krótkie streszczenie może służyć zarówno do szybkiego zapoznania się z projektową częścią naszej 

Strategii, jak i może być wykorzystane przy przygotowywaniu transgranicznych projektów. 
 

Aktywizacja działalności grupy roboczej ds. wdrażania Strategii 

W ramach projektu zaplanowano 4 spotkania wspólnej polsko-czeskiej grupy roboczej ds. wdrażania 

Strategii w celu przeprowadzenia analizy istniejącej Strategii, oceny jej realizacji i omówienia jej 

proponowanej aktualizacji. Grupa robocza została powołana w marcu 2014 roku, przy czym w trakcie 

realizacji projektu zmienił się jej skład osobowy, co było konsekwencją wyborów samorządowych, jakie 
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odbyły się w drugiej połowie 2018 roku. Dwa spotkania grupy roboczej odbyły się w 2018 roku i dwa 

w 2019 roku. 

 

Realizacja wybranych działań Strategii Rozwoju ER Silesia 

W ramach projektu realizowano działania oparte na wybranych działaniach Strategii, mających na celu 

aktywizację i zwiększenie liczby członków Euroregionu Silesia, jego promocję i rozwój współpracy 

(część V projektowej części Strategii). Obejmowało to poniższe działania: 

 wydanie 4 numerów Biuletynu Euroregionu Silesia  

 wydanie sprawozdania z działalności Euroregionu Silesia za okres 2015-2018 

 wspólne spotkania gmin członkowskich oraz stowarzyszonych podmiotów ER Silesia. 

  

  
W ramach projektu odbyły się dwa spotkania robocze poświęcone wybranym działaniom ujętym w projektowej 

części Strategii. Pierwsze spotkanie miało miejsce w kwietniu 2019 roku w Rudyszwałdzie i poświęcone było 

tematyce wież widokowych i powstającemu nowemu transgranicznemu produktowi turystycznemu „Silesianka” 

(zdjęcie po lewej). W maju 2019 roku w miejscowości Odry odbyło się drugie spotkanie pn. „Rzeka Odra jako 

inspiracja w projektach transgranicznych” (zdjęcie po prawej). 

 

Końcowe warsztaty podsumowujące 

Na zakończenie projektu zorganizowano końcowe warsztaty podsumowujące, które odbyły się dnia 

24 czerwca 2019 roku w Pietrowicach Wielkich. Na warsztatach podsumowano realizację całego 

projektu i zaprezentowano jego efekty. Szczegółowo przedstawiono analityczną i projektową część 

zaktualizowanej Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia. Ponadto dokonano oceny realizacji 

poszczególnych działań, mających na celu wdrażanie tego strategicznego dokumentu. Na zakończenie 

przeprowadzono dyskusję na temat „Jak prawidłowo wdrażać dokument strategiczny“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego  

„Wspólne dziedzictwo”“ 

 
Program INTERREG V-A RCz-PL 2014-2020 

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 

Typ projektu: projekt flagowy  

Partner Wiodący: Dolnośląska Organizacja Turystyczna 

Partnerzy Projektu: 

1. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 

2. Královéhradecký kraj 

3. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

4. Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu 

5. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 

6. Destinační společnost Východní Čechy 

7. Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku- Białej 

8. Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 

9. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" 

10. Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci 

Harmonogram projektu: 01.01.2017 – 31.10.2020 

Zatwierdzona kwota dofinansowania z EFRR: 1 904 482,31 EUR 

Zatwierdzona kwota dofinansowania z EFRR dla SGDGO: 111 346,26 EUR 

 

Krótki opis projektu: 

W dniu 30.10.2020 r. zakończyła się realizacja projektu pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla 

Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne Dziedzictwo”.  

Głównym celem projektu było zwiększenie odwiedzalności polsko-czeskiego pogranicza przez turystów 

z Polski i Czech oraz turystów z innych państw. Obszar jaki obejmował projekt to po polskiej stronie 

województwa: dolnośląskie (częściowo), opolskie (całe województwo) i śląskie (częściowo), natomiast 

po czeskiej stronie to całe województwa (cz: kraje) kraj Liberecký, kraj Královehradecký, kraj 

Pardubický, kraj Olomoucký, oraz kraj Moravskoslezský. 

W ramach projektu zaplanowano szereg różnorodnych działań, dzięki którym chcieliśmy promować 

i informować potencjalnych turystów o atrakcjach, które mogą odwiedzić, o dostępności produktów 

turystycznych. Dążyliśmy do podniesienia jakości świadczonych usług w promowanych obiektach, oraz 

do pełniejszej promocji z uwzględnieniem historycznej, wielokulturowej i przyrodniczej specyfiki 

obszaru. Chcieliśmy, aby nasza promocja turystycznych walorów pogranicza polsko-czeskiego 

przyczyniła się do wydłużenia pobytów osób przyjeżdzających na obszar wsparcia. 

W ramach projektu powstało wiele materiałów drukowanych, aplikacji 

Poprzez stronę internetową www.tourism-pl-cz.eu, czy też filmików na kanale YouTube (kanał: 

Wspólne Dziedzictwo / Společné dědictví) chcemy zwiększyć świadomość na temat atrakcyjności 

pogranicza polsko-czeskiego. Prezentujemy atrakcje w czterech głównych grupach tematycznych: 



35 
 

dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, imprezy promocyjne, oraz miejsca z możliwością aktywnego 

wypoczynku. 

Na stronie internetowej projektu znajdują się opisy atrakcji / obiektów, jak również najnowsze 

informacje o nadchodzących wydarzeniach w danym regionie, a to wszystko w czterech wersjach 

językowych wraz ze zdjęciami.  

Na kanale YouTube znajdują się filmiki z każdego regionu podzielane na cztery grupy tematyczne, 

promujące atrakcje w dwóch wersjach językowych: języku polskim i czeskim. 

 

  

 

„Silesianka - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia“ 

 

 
 

Zgodnie ze Strategią rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020 Euroregion w 2016 roku 

zainicjował opracowanie kompleksowej koncepcji stworzenia szlaku wież i platform widokowych 

w różnych miejscach na terenie Euroregionu Silesia.  

Na początku zmapowano istniejące wieże widokowe, oraz zainteresowanie gmin, miast i innych 

podmiotów do tworzenia nowych wież i platform widokowych. Następnie przygotowywano do 

realizacji 13 nowych koncepcji wież widokowych po obu stronach Euroregionu, z których 10 zostało 

zrealizowanych w ramach małych projektów finansowanych z Funduszu Mikroprojektów. 

Na realizację budowy pozostałych 3 wież widokowych (Wodzisław Śląski, Budišov nad Budišovkou 

i Jeseník nad Odrou), które mają być zwieńczeniem nowego kompleksowego produktu turystycznego 

o nazwie „Silesianka - Szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia”, współpracowały obie 

strony Euroregionu, aby złożyć „duży” projekt w ramach osi priorytetowej 2 w ramach Programu 

INTERREG VA Czechy – Polska. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w marcu 2019 r. 

 

Partnerzy projektu:    

Razem 5: 

 Partner Wiodący: Euroregion Silesia – CZ 

 Partnerzy CZ: Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou 
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 Partnerzy PL: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polska część Euroregionu Silesia), 

Miasto Wodzisław Śląski 

 

Cel projektu: 

Utworzenie nowego kompleksowego produktu turystycznego poprzez dobudowę 3 nowych wież 

widokowych i połączenie wszystkich wież widokowych w Euroregionie Silesia szlakiem turystycznym. 

Produkt turystyczny będzie obejmować wszystkie 13 nowo wybudowane wieże oraz 21 już istniejących 

wież i platform widokowych. 

Harmonogram projektu: 10/2019 – 9/2021, tj. 24 miesiące 

 

Budżet projektu: 

 

w EUR 

Nazwa partnera 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

Dofinansowanie 

z EFRR (85%) 

Dofinansowanie 

z budżetu 

państwa 

Wkład własny  

Euroregion Silesia - CZ 70 249,59 59 712,15 3 512,47 7 024,97 

Stowarzyszenie Gmin 

Dorzecza Górnej Odry 
115 259,00 97 970,15 0 17 288,85 

Miasto Wodzisław Śląski 143 784,00 122 216,40 0 21 567,60 

Město Budišov nad 

Budišovkou 
382 550,50 325 167,93 19 127,52 38 255,05 

Obec Jeseník nad Odrou 289 271,50 245 880,77 14 463,57 28 927,16 

Razem 1 001 114,59 850 947,40 37 103,56 113 063,63 

 

Główne działania projektu: 

Ukończenie infrastruktury wież i platform widokowych ER Silesia 

- inwestycyjna część projektu – budowa/rekonstrukcja wież  i platform widokowych w tym 

zabudowanie liczników odwiedzających i tablic informacyjnych dotyczących finansowania: 

 budowa wieży w Budišově nad Budišovkou w tym infrastruktury towarzyszącej 

 budowa wieży Jeseníku nad Odrou  

 rekonstrukcja platformy widokowej/baszty w Wodzisławiu Śląskim  

 

Wytworzenie wspólnego turystycznego produktu „Silesianka“ 

 inspirujący otwarty konkurs „Zaprojektuj kształt Silesianki“ skierowany dla dzieci i młodzieży 

z obu stron granicy (partner odpowiedzialny: czeska część ER Silesia) 

 opracowanie szlaku wież i platform widokowych składających się z 34 obiektów = produkt 

turystyczny „Silesianka“ w formie programu lojalnościowego – zbieranie pieczątek (książeczka 

na pieczątki), gra pamięciowa, ilustrowana gra towarzyska, karty obiektów, modele obiektów 

3D itd.  (polska część ER Silesia) 
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 wyznaczenie szlaku „Silesianka“ za pomocą QR kodów (czeska część ER Silesia) 

 opracowanie mapy szlaku „Silesianka“ w elektronicznej i drukowanej wersji (czeska część ER 

Silesia) 

 opracowanie 4 ofert tematycznych wycieczek połączonych obiektów – pieszo, na rowerze, 

autem; opracowanie broszury (w elektronicznej i drukowanej formie) w celu poznania 

lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i (polska część ER Silesia) 

 

Promocja wytworzonego produktu turystycznego  

 wykorzystanie już opracowanego wspólnego layoutu/loga projektu, w tym przygotowanie  

i produkcja elementów lojalnościowych: pieczęć - 1x / 1 obiekt, stempel - 1x / 1 obiekt, gra 

pamięciowa, ilustrowana gra towarzyska, karty obiektów, breloczki itp. (polska część ER Silesia) 

(polská část ER Silesia) 

 wytworzenie wspólnych stron internetowych i facebookowych powstałego produktu 

turystycznego „Silesianka“ (czeska część ER Silesia) 

 wydanie drukowanych i elektronicznych materiałów promocyjnych w wersjach językowych CZ, 

PL, EN i DE: ulotki, oferty wycieczek połączonych obiektów, broszury (polska część ER Silesia) 

 

Spotkania promujące wytworzony produkt turystyczny „Silesianka“ 

 konferencja otwierająca - na CZ stronie (czeska część ER Silesia) 

 wielkie otwarcie / otwarcie indywidualnych budowanych / rekonstruowanych obiektów 

(partnerzy) 

 wspólne spotkania / wyjazdy pilotażowe ukazujące funkcjonalność stworzonego produktu 

turystycznego (czeska część ER Silesia)  

 konferencja podsumowująca - na PL stronie (Wodzisław Śląski) 

 

  
  Wieża w Budišově nad 

Budišovkou (wizualizacja) 

 
Wieża w Jeseníku nad Odrou 

(wizualizacja) 

 
Baszta rycerska w Wodzisławiu 

Śląskim (przed rekonstrukcją) 

 

Od października 2019 roku do końca 2020 roku realizowano poniższe działania: 

- poszczególni partnerzy realizowali przetargi, zawarto umowy z wyłonionymi wykonawcami 

i rozpoczęto roboty budowlane 

- przygotowano i przeprowadzono otwarty konkurs plastyczny „Zaprojektuj Silesiankę”. Konkurs 

skierowany był do uczniów szkół podstawowych. W ramach konkursu, ogłoszonego na 

początku grudnia 2019 roku, złożono prawie 230 prac plastycznych dzieci z obu stron granicy  
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- dnia 20.02.2020 roku w Ostrawie odbyła się konferencja inauguracyjna projektu 
- po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu jego wyników na konferencji inauguracyjnej rozpoczęto 

prace nad layoutem materiałów promocyjnych, które będą obejmowały wizerunek maskotki 

- pozyskano zgody wszystkich 34 obiektów (wież i punktów widokowych) z obu stron granicy na 

udział w projekcie 

- stworzono profil FB „Silesianka” i rozpoczęto prace nad opracowaniem wspólnych stron 

internetowych tworzonego produktu turystycznego. 

 

 
Dnia 20 lutego 2020 roku w Dolní oblasti Vítkovice odbyła się konferencja inauguracyjna projektu, 

której elementem były ciekawe prezentacje dotyczące różnych aspektów turystyki, moderowana 

dyskusja, zwiedzanie wieży widokowej Bolt Tower z przewodnikiem oraz ogłoszenie wyników 

międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci „Zaprojektuj Silesiankę”. 

  

 

Wyłoniona w ramach konkursu praca stała się wzorem dla maskotki „Silesianka”, której graficzną formę 

opracowała zawodowa ilustratorka. Maskotka ta będzie nieodłącznym elementem wszystkich 

materiałów promujących nowy produkt turystyczny „Silesianka”. 
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 „Promocja drogą do rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia” 

 
To jeden z dwóch mikroprojektów partnerskich (typ B) o takim samym tytule, złożonych do Funduszu 

Mikroprojektów we wrześniu 2019 roku i zatwierdzonych do dofinansowania w grudniu 2019 roku. 

Realizację projektu rozpoczęto w lutym 2020 roku. 

 

Cel projektu 

Celem projektu było podnoszenie wiedzy nt. znaczenia współpracy transgranicznej dla rozwoju 

pogranicza i wspierania jej przez Unię Europejską, zwiększenie zrozumienia euroregionu jako ważnej 

struktury transgranicznej oraz ogólny dalszy rozwój polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na 

terenie euroregionu poprzez odpowiednie działania promocyjno-informacyjne.  

 

Harmonogram projektu 

Harmonogram realizacji: 2/2020 – 1/2021, tj. 12 miesięcy  

Jako że na realizację projektu w 2020 roku wpłynęły ograniczenia wprowadzone w związku 

z koronawirusem i niektóre działania się opóźniły, złożono wniosek o przedłużenie projektu do lipca 

2021 roku. 

 

Budżet 

 budżet projektu czeskiej części Euroregionu Silesia: 

o wydatki ogółem: 23 480 EUR 

o zatwierdzone dofinansowanie z EFRR: 19 958 EUR, tj. 85% 

 budżet projektu polskiej części Euroregionu Silesia: 

o wydatki ogółem: 16 726,50 EUR 

o zatwierdzone dofinansowanie z EFRR: 14 217,52 EUR, tj. 85% 

 

Działania projektu 

 

Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia 

W ramach projektu zaplanowano wydanie kolejnych 2 numerów polsko-czeskiego Biuletynu 

Euroregionu Silesia oraz niniejszego raportu z działalności Euroregionu Silesia. Ponadto zaplanowano 

zakup gadżetów i materiałów promocyjnych służących do promocji współpracy transgranicznej. 

 

Realizacja nowej strony internetowej czeskiej części Euroregionu Silesia 

W nawiązaniu do nowych stron internetowych polskiej części Euroregionu Silesia, zrealizowanych 

w 2018 roku, zostaną opracowane nowe strony internetowe czeskiej części Euroregionu Silesia 

w wersji czeskiej, a także wersja angielskojęzyczna wspólna dla obu części Euroregionu Silesia. Strony 

będą wykonane z nowym systemem redakcyjnym i dostosowane do telefonów komórkowych 

i tabletów. 

 

Organizacja Forum Regionów Granicznych  

Forum Regionów Granicznych to coroczne spotkanie wszystkich 15 polskich stowarzyszeń tworzących 

euroregiony. Organizacją Forum w 2020 roku zajął się Euroregion Silesia. Było to dwudniowe 

spotkanie, które odbyło się w dniach 1-2 października 2020 roku w Raciborzu. Pierwszego dnia  
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w trakcie study tour uczestnikom Forum przedstawiono nowo powstający transgraniczny produkt 

turystyczny „Silesianka – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia”. W drugim dniu 

odbyło się posiedzenie Forum Regionów Granicznych, na którym przedstawicielki Euroregionu Silesia 

krótko przedstawiły euroregiony w Polsce i Czechach, po czym przedstawiciele poszczególnych 

przygranicznych polskich regionów wymienili się informacjami nt. aktualnego stanu programów 

transgranicznych w obecnym okresie programowania, przygotowań do nowego okresu 2021-2027 oraz 

wpływu pandemii koronawirusa na współpracę transgraniczną.  

 

Szkolenia i warsztaty dla koordynatorów transgranicznych projektów  

W ramach projektu odbędzie się wspólne szkolenie dla koordynatorów projektów transgranicznych, 

wybranych z grona polskich i czeskich pracowników Euroregionu Silesia, do którego nawiążą warsztaty 

dla koordynatorów transgranicznych projektów z terenu Euroregionu Silesia. Wspólne szkolenie 

przeznaczone dla polskich i czeskich pracowników Euroregionu Silesia zaplanowane jest jako 

dwudniowe i odbędzie się po stronie polskiej. Będzie to szkolenie interaktywne, skupiające się na 

kierowaniu zespołem projektowym, budowaniu autorytetu, motywacji, komunikacji, rozwiązywaniu 

konfliktów w zespole projektowym itp. Zdobytą wiedzę przeszkoleni pracownicy wykorzystają 

następnie na warsztatach skierowanych do koordynatorów projektów transgranicznych z obszaru 

Euroregionu Silesia. 

 

 „Euroregion Silesia 2021-2027 - myślimy strategicznie“ 
 

W związku z postępującymi przygotowaniami do nowego okresu 2021-2027 obie części Euroregionu 

Silesia przystąpiły w 2. połowie 2020 roku do opracowywania projektu, którego celem byłby dalszy 

rozwój współpracy transgranicznej oraz strategiczne przygotowanie Euroregionu Silesia na nowy okres 

2021-2027. We wrześniu 2020 roku do Funduszu Mikroprojektów złożono mikroprojekt partnerski 

(typ B) o tym samym tytule, który został w grudniu 2020 roku zatwierdzony do dofinansowania. 

Realizacja projektu rozpocznie się w lutym 2021 roku. 

 

Harmonogram projektu 

Harmonogram realizacji: 2/2021 – 7/2022, tj. 18 miesięcy.  

 

Działania kluczowe projektu 

 

Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2021-2027 

W ramach tego działania zostanie opracowany wspólny dokument strategiczny Euroregionu Silesia na 

okres 2021-2027. Dokument zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów z obu stron granicy 

we współpracy z zespołem projektowym, który będzie bezpośrednio brał udział w opracowaniu 

dokumentu. W proces opracowania zostanie także zaangażowana grupa robocza ds. wdrażania 

Strategii, powołana w 2014 roku. Nieodłącznym elementem tego działania są spotkania koordynacyjne 

ekspertów z zewnątrz oraz przedstawicieli Euroregionu Silesia, a także spotkania wspólnej grupy 

roboczej ds. wdrażania Strategii. 

 

Wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy 

Działanie to obejmuje trzy poddziałania: 
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 study tour do jednego z polsko-czeskich euroregionów w celu zdobycia doświadczeń z zakresu 

opracowania euroregionalnej strategii 

 wspólne spotkania euroregionów z polsko-czeskiego pogranicza w celu wymiany doświadczeń 

z zakresu przygotowania i późniejszego wykorzystania euroregionalnych strategii i pogłębienia 

wzajemnej współpracy euroregionów 

 wspólne dwudniowe spotkanie gmin członkowskich i podmiotów stowarzyszonych 

Euroregionu Silesia w celu przedstawienia opracowanej strategii i warunków europejskiej 

współpracy terytorialnej w okresie po 2020 roku. 

 

Prezentacja produktów projektu i nowego okresu 2021-2027 

Działanie to obejmuje opracowanie materiałów i stworzenie platformy do prezentacji produktów 

projektu i prezentacji nowego okresu 2021-2027 zarówno członkom Euroregionu, jak i innym 

podmiotom podejmującym działania transgraniczne. Zaplanowano poniższe poddziałania:  

 wydanie ulotki informacyjnej dot. Strategii 

 wydanie tematycznego numeru Biuletynu Euroregionu Silesia dotyczącego prezentacji nowej 

Strategii Euroregionu Silesia, nowego programu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej 

itp. 
 

6.3. Współpraca Euroregionu Silesia z innymi podmiotami oraz dalsze działania 

Euroregion Silesia współpracuje z wieloma podmiotami działającymi w sferze europejskiej współpracy 

terytorialnej, w szczególności z pozostałymi euroregionami z polsko-czeskiego pogranicza oraz 

euroregionami z innych obszarów przygranicznych Polski i Republiki Czeskiej, z organami administracji 

publicznej różnych szczebli, ze szkołami i innymi podmiotami zajmującymi się sprawami europejskiej 

współpracy terytorialnej.  

 

Polsko-Czeska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej 

Euroregion Silesia już od 2000 roku aktywnie uczestniczy w działalności Polsko-Czeskiej Komisji 

Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, kierowanej po stronie polskiej przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych RP, a po stronie czeskiej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RCz. Komisja 

ta została powołana na mocy porozumienia zawartego pomiędzy rządami obu państw we wrześniu 

1994 roku i jej zadaniem jest ustalanie kierunków i form współpracy transgranicznej, badanie 

problemów utrudniających tę współpracę oraz opracowywanie zaleceń prowadzących do usunięcia 

tych problemów. W komisji pracuje kilka grup roboczych, które zajmują się poszczególnymi 

dziedzinami działalności. Dużym sukcesem polsko-czeskich euroregionów było powołanie we wrześniu 

2001 roku podgrupy roboczej ds. euroregionów, na której czele stanęli właśnie przedstawiciele 

Euroregionu Silesia. W 2007 roku na mocy decyzji Komisji podgrupa ta przekształciła się w samodzielną 

grupę roboczą i obecnie stanowi jedną z najlepiej współpracujących grup Polsko-Czeskiej Komisji 

Międzyrządowej. Grupa robocza do spraw współpracy euroregionalnej aktualnie pracuje pod 

kierownictwem polskiej strony Euroregionu Silesia i czeskiej strony Euroregionu Glacensis.  

 

Euroregion Silesia gościł coroczne obrady czesko-polskie Komisji Międzynarodowej już trzykrotnie: 

w 2004 roku  obrady odbyły się w Opawie, w 2008 roku  w Ostrawie, a w 2013 roku w Raciborzu. 
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W dniach 6-7 czerwca 2019 roku w Cieszynie odbyło się jubileuszowe XXV posiedzenie komisji międzyrządowej. Dyrektor polskiego 

sekretariatu, pani Daria Kardaczyńska, przygotowała na posiedzenie prezentację nt. „25 lat działalności euroregionów i grupy roboczej  

ds. współpracy euroregionalnej”. Na zakończenie posiedzenia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP i Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RCz przekazały podziękowania dla podmiotów, które zasłużyły się w rozwoju polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. 

Wśród wyróżnionych był także Euroregion Silesia. 

 

Forum Polskich Regionów Granicznych i Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej 

Forum Polskich Regionów Granicznych to doroczne spotkanie wszystkich 15 polskich stron 

Stowarzyszeń tworzących euroregiony. Forum zostało powołane w celu wymiany informacji pomiędzy 

euroregionami na poszczególnych granicach Polski jak również w celu wspólnego promowania idei 

jedności europejskiej i porozumienia międzynarodowego, jak też dążenia do łamania wszelkich 

stereotypów pomiędzy sąsiadami z przygranicznych terenów. Forum Polskich Regionów Granicznych 

jest jedynie miejscem wymiany informacji i nie ma formy prawnej. 

 

Przegląd obrad Forum w okresie 2019-2020: 

- XXVI. Forum: 11.09.2019 r., Nowy Targ 

- XXVII. Forum: 02.10.2020 r., Racibórz 
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W celu upodmiotowienia idei Forum Polskich Regionów Granicznych 13 lutego 2012 r. w Warszawie 

w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń 

reprezentujących strony polskie euroregionów z przedstawicielami Kancelarii, w tym Ministrem 

w Kancelarii Prezydenta Henrykiem Wujcem. Prowadził je Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP 

Euroregionu „Sprewa - Nysa – Bóbr” Czesław Fiedorowicz. Podczas spotkania podpisany został List 

intencyjny dotyczący powołania Federacji Stowarzyszeń współtworzących Euroregiony na granicach 

Polski. List intencyjny podpisali przedstawiciele Euroregionów: „Pomerania”, „Pro Europa Viadrina”, 

„Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Nysa”, „Glacensis”, „Silesia”, „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy”, „Tatry”, „Karpacki”, 

„Bug”, „Puszcza Białowieska, „Niemen”, „Bałtyk”. W dniach 14-16 września 2012 roku odbyło się XX 

Forum Polskich Regionów Granicznych w Rzeszowie. Podczas Forum powołano Federację 

Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Gubinie. W liście intencyjnym podpisanym przez 

15 euroregionów zapisano, że "Przedstawiciele Stowarzyszeń tworzących Euroregiony na granicach 

Polski, mając na uwadze rozwój partnerskiej współpracy i dialogu społecznego, uwzględniając 

znaczenie tej współpracy w procesie integracji europejskiej wyrażają wolę: powołania Federacji 

Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentującej wspólne interesy polskich Stowarzyszeń 

w celu pogłębienia współpracy na rzecz budowania dobrych relacji ze społecznościami państw 

sąsiedzkich zgodnych z polską racją stanu”. Zgodnie ze statutem, celem Federacji Euroregionów jest 

reprezentowanie interesów polskich stowarzyszeń - Euroregionów oraz działania promocyjno-

informacyjne prowadzone na rzecz Euroregionów i działania na rzecz włączenia Federacji Stowarzyszeń 

w politykę rozwoju prowadzoną przez władze RP. Uchwały o przystąpieniu do Federacji podjęło 

wszystkie 15 Stowarzyszeń tworzących narodowe strony Euroregionów z terenu Polski (w tym 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry).  

 

2019 rok: w dniu 11.09.2019 r. w Nowym Targu miało miejsce XXVI. Forum Polskich Regionów 

Granicznych. Spotkanie to było połączone z jubileuszem 25-lecia działalności Związku Euroregion 

„Tatry“. Poza Forum w dniu 12.09.2019 r. miała miejsce Wizyta studyjna w ramach projektu pn. 

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”, natomiast w dniu 13.09.2019 r. miał miejsce 

XXV Transgraniczny Kongres Euroregionu "Tatry". 

2020 rok: organizacji XVII Forum podjęło się Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Początkowo 

planowano, iż Forum odbędzie się na przełomie maja/czerwca 2020r. Jednak ze względu na panującą 

pandemię koronawirusa COVID-19 organizacja Forum była możliwa dopiero w październiku. 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry chciało, aby w 2020 r. powrócić do szerokiego grona 

uczestników Forum w tym przedstawicieli instytucji rządowych (np. ministerstwa) oraz 

samorządowych (np. urzędy marszałkowskie),  a także przedstawicieli strony czeskiej (instytucje 

zaangażowane  w programy transgraniczne, euroregion, itp.). Dlatego też w 2020 r. oprócz samych 

polskich euroregionów zaproszono również czeskie euroregiony, oraz instytucje rządowe 

i samorządowe.  

XVII Forum Regionów Granicznych odbyło się w dniach 01.10.2020 r. – 02.10.2020 r. w Raciborzu.  

Pierwszego dnia zorganizowano Study Tour, którego celem było przedstawienie transgranicznego 

produktu turystycznego jakim jest realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 

w partnerstwie z Euroregionem Silesia CZ projekt „Silesianka – szlakiem wież i platform widokowych 

w Euroregionie Silesia“. W ramach wizyty studyjnej pokazano: platformę widokową w Arboretum 

Bramy Morawskiej (Racibórz), wieżę i platformę widokową w Pogrzebieniu (Gmina Kornowac), 

platformę widokową na Ruinach Zamku w Tworkowie (Gmina Krzyżanowice), wieżę widokową na 
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Granicznych Meandrach Odry (Gmina Krzyżanowice), oraz wieżę widokową Bolt Tower (Ostrava – 

Vítkovice). 

Drugiego dnia odbyło się Forum Regionów Granicznych. W ramach spotkania zebrane osoby 

wymieniały się informacjami na temat współpracy transgranicznej na poszczególnych granicach  

(CZ-PL, PL-DE, PL-SK,PL-UA, itp.). Rozmawiano o aktualnym stanie programów transgranicznych 

w bieżącym okresie programowania, oraz o przygotowaniach do nowego okresu 2021-2027. Podczas 

Forum poruszono również temat wpływ pandemii na współpracę transgraniczną i jakie wyzwania 

stawiają przed nami tego typu sytuacje. 

 

 
 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry zaplanowało organizację Forum Regionów Granicznych 

w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002142 „Promocja drogą do rozwoju współpracy 

transgranicznej w Euroregionie Silesia“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Republiki Polskiej. 

 

„Polski dzień – otwarte ogrody Ambasady”  

Dnia 15 czerwca 2019 roku Euroregiony z polsko-czeskiego pogranicza miały możliwość 

zaprezentowania się w ogrodach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze w ramach wydarzenia 

„Polski dzień – otwarte ogrody Ambasady”. Przygotowania tego wydarzenia podjął się Euroregion 

Silesia.  

 

Warsztaty w ramach konferencji rocznej Europejskiego Stowarzyszenia Geograficznego (EGEA) 

Dnia 18 września 2019 roku czeska część Euroregionu Silesia przeprowadziła w Opawie warsztaty 

w ramach dorocznej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Geograficznego na temat „Euroregions 

& cross-border cooperation”. W ramach tych warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele 
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11 krajów europejskich, przedstawiciele Euroregionu Silesia zaprezentowali euroregiony z polsko-

czeskiego pogranicza, programy polsko-czeskiej współpracy transgranicznej i udane transgraniczne 

projekty. 

 

7. STRATEGIA ROZWOJU EUROREGIONU SILESIA NA LATA 2014-2020 

„Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020“ jest pierwszym w historii wspólnym 

(czeskim i polskim) dokumentem strategicznym Euroregionu Silesia. Dokument ten stwarza warunki 

systematycznego rozwoju współpracy transgranicznej oraz wspierania działalności podmiotów 

podejmujących współpracę transgraniczną na terenie Euroregionu Silesia od 2014 roku. Został 

opracowany w okresie od kwietnia 2013 do marca 2014 roku przy ścisłej współpracy obu sekretariatów 

euroregionu, czeskiego wykonawcy z zewnątrz (HRAT, s.r.o. z siedzibą w Trzyńcu) oraz polskiego 

konsultanta, wspólnego zespołu sterującego i czterech wspólnych tematycznych grup roboczych. 

 
Część analityczna dokumentu strategicznego dostarcza wielu informacji z obu stron granicy. Ankieta 

i prezentacja jej wyników przyczyniają się do uzyskania informacji o świadomości i postrzeganiu 

współpracy transgranicznej i Euroregionu. Część projektowa dokumentu strategicznego określa wizje, 

cele strategiczne i działania niezbędne zarówno dla zapewnienia rozwoju terytorium i jakości życia 

mieszkańców Euroregionu Silesia, jak i zapewnienia rozwoju instytucjonalnego Euroregionu. Przykłady 

konkretnych projektów i działań stanowią sposób na osiągnięcie ustalonych celów i działań. Część 

implementacyjna dokumentu zawiera propozycję postępowania i harmonogramu wdrożenia 

dokumentu, tj. realizacja, monitorowanie i ocena opracowanej strategii. Jest to zadanie grupy roboczej 

ds. wdrażania strategii, która została utworzona w marcu 2014 r. 

Od początku 2018 roku do połowy 2019 roku aktualizowano ten dokument strategiczny. Aktualizacja 

przebiegała we współpracy obu sekretariatów Euroregionu, grupy roboczej ds. wdrażania Strategii oraz 

zewnętrznych konsultantów (dr Sławomir Sitek, Uniwersytet Śląski oraz HRAT Třinec). Aktualizację 
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przeprowadzano przy uwzględnieniu obecnego zapotrzebowania Euroregionu Silesia i z perspektywą 

nowego okresu po 2020 roku. Zaktualizowany dokument dostępny jest w języku polskim i czeskim 

w formie elektronicznej na stronach www.euroregion-silesia.pl oraz www.euroregion-silesia.cz 

i będzie podstawą opracowania „Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027”. 

Intensywna współpraca transgraniczna – nasz wspólny i zrównoważony rozwój. 

 

Prosperujący polsko-czeski region, który wspiera ideę jedności europejskiej oraz 

wspólnie rozwija swoją przyszłość w oparciu o współpracę partnerską. 

 

8. FINANSOWANIE EUROREGIONU SILESIA W LATACH 2019-2020 

Euroregion Silesia jest związkiem nieposiadającym osobowości prawnej, w związku z czym nie 

dysponuje wspólnymi środkami finansowymi. Jego działalność finansowana jest oddzielnie ze środków 

obu stowarzyszeń.  

8.1 Finansowanie Euroregionu Silesia - CZ 

Budżet Euroregionu Silesia – CZ na dany rok zawsze zatwierdza Walne Zebranie. Jednocześnie Walne 

Zebranie zazwyczaj upoważnia Radę do wdrożenia środków budżetowych w ciągu roku w łącznej 

wysokości 10% całkowitych zatwierdzonych dochodów i 10% całkowitych zatwierdzonych wydatków 

budżetowych w danym roku. Przegląd wykonania budżetu na lata 2019–2020 przedstawiono poniżej. 

8.2 Finansowanie Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry 

Plan finansowy Stowarzyszenia na dany rok budżetowy zatwierdza Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może dokonywać zmian w budżecie w kwocie jaka została 

zaplanowana w kategorii budżetowej ”Rezerwa do dyspozycji zarządu“. Przegląd wykonania budżetu 

na lata 2019–2020 przedstawiono poniżej.   

 

 

MISJA EUROREGIONU SILESIA 

WIZJA EUROREGIONU SILESIA 
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Rozpočet po změně 

č. 1 Rozdíl

Kč celé Kč % celé Kč 

660 000,00 673 008,00 101,97 13 008,00 

1 220 000,00 1 235 838,00 101,30 15 838,00 

215 000,00 210 436,00 97,88 -4 564,00 

350 000,00 401 642,00 114,75 51 642,00 

60 000,00 70 878,00 118,13 10 878,00 

0,00 442 012,00 442 012,00 

0,00 78 002,00 78 002,00 

130 000,00 127 217,00 97,86 -2 783,00 

7 000,00 7 483,00 106,90 483,00 

90 000,00 76 844,00 85,38 -13 156,00 

5 000,00 4 520,00 90,40 -480,00 

240 000,00 0,00 0,00 -240 000,00 

1 000,00 173,00 17,30 -827,00 

2 978 000,00 3 328 053,00 111,75 350 053,00 

1 710 000,00 1 681 160,00 98,31 -28 840,00 

60 000,00 49 450,00 82,42 -10 550,00 

250 000,00 243 225,00 97,29 -6 775,00 

590 000,00 571 747,00 96,91 -18 253,00 

7 000,00 7 086,00 101,23 86,00 

70 000,00 72 570,00 103,67 2 570,00 

20 000,00 9 823,00 49,12 -10 177,00 

20 000,00 31 889,00 159,45 11 889,00 

20 000,00 21 119,00 105,60 1 119,00 

30 000,00 8 411,00 28,04 -21 589,00 

30 000,00 31 288,00 104,29 1 288,00 

70 000,00 76 665,00 109,52 6 665,00 

62 000,00 61 345,00 98,94 -655,00 

60 000,00 56 680,00 94,47 -3 320,00 

20 000,00 8 400,00 42,00 -11 600,00 

70 000,00 26 424,00 37,75 -43 576,00 

20 000,00 13 376,00 66,88 -6 624,00 

100 000,00 73 725,00 73,73 -26 275,00 

390 000,00 210 550,00 53,99 -179 450,00 

30 000,00 6 475,00 21,58 -23 525,00 

70 000,00 59 582,00 85,12 -10 418,00 

60 000,00 43 651,00 72,75 -16 349,00 

5 000,00 4 684,00 93,68 -316,00 

4 000,00 2 000,00 50,00 -2 000,00 

Výdaje celkem 3 768 000,00 3 371 325,00 89,47 -396 675,00 

-43 272,00

zákonné pojištění zaměstnavatele

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 2. čtvrtletí 2019)

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 2. čtvrtletí 2019)

Hospodářský výsledek 2019 (v Kč):

ostatní mzdové náklady - vlastní projekty (DPP, DPČ)

nájemné

Skutečnost

Plnění rozpočtu Euroregionu Silesia - CZ na rok 2019 k 31. 12. 2019

materiál 

sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele

členské příspěvky 

ostatní mzdové náklady - hodnocení žádostí (DPP)

projekt "READY TO HELP" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 1. pololetí 2019)

projekt "20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za rok 2018)

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 2. - 4. čtvrtletí 2018)

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 2. - 4. čtvrtletí 2018)

Příjmy :

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 1. čtvrtletí 2019)

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 1. čtvrtletí 2019)

neinvestiční vybavení

poštovné

služby k nájmu

internet

ostatní služby

Příjmy celkem

bankovní poplatky

mzdové náklady - zaměstnanci

projekt "READY TO HELP" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 1. pololetí 2019)

projekt "READY TO HELP" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 2. pololetí 2018)

projekt "READY TO HELP" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 2. pololetí 2018)

úroky z účtů

Výdaje :

externí služby - vlastní projekty

překlady, tlumočení

příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění 

poplatky za telefon

propagace

daňové poradenství, účetnictví, personalistika

ostatní poplatky

školení, vzdělávání

cestovné

pojištění 

občerstvení, dary
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Rozdíl 

Kč celé Kč % celé Kč

838 000,00 838 332,00 100,04 332,00 

1 040 000,00 1 098 401,00 105,62 58 401,00 

183 000,00 193 835,00 105,92 10 835,00 

400 000,00 408 728,00 102,18 8 728,00 

70 000,00 70 987,00 101,41 987,00 

0,00 464 764,00 464 764,00 

0,00 82 017,00 82 017,00 

165 000,00 177 021,00 107,29 12 021,00 

10 000,00 10 413,00 104,13 413,00 

300 000,00 353 135,00 117,71 53 135,00 

17 000,00 20 772,00 122,19 3 772,00 

240 000,00 247 530,00 103,14 7 530,00 

430 000,00 464 852,00 108,11 34 852,00 

1 000,00 263,00 26,30 -737,00 

3 694 000,00 4 431 050,00 119,95 737 050,00 

1 750 000,00 1 703 907,00 97,37 -46 093,00 

60 000,00 36 050,00 60,08 -23 950,00 

300 000,00 112 790,00 37,60 -187 210,00 

590 000,00 570 937,00 96,77 -19 063,00 

8 000,00 7 094,00 88,68 -906,00 

73 000,00 75 160,00 102,96 2 160,00 

40 000,00 10 601,00 26,50 -29 399,00 

30 000,00 16 468,00 54,89 -13 532,00 

100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 

22 000,00 20 694,00 94,06 -1 306,00 

20 000,00 2 518,00 12,59 -17 482,00 

30 000,00 9 667,00 32,22 -20 333,00 

80 000,00 65 720,00 82,15 -14 280,00 

62 000,00 69 923,00 112,78 7 923,00 

60 000,00 53 450,00 89,08 -6 550,00 

20 000,00 15 000,00 75,00 -5 000,00 

200 000,00 177 173,00 88,59 -22 827,00 

15 000,00 13 390,00 89,27 -1 610,00 

230 000,00 18 737,00 8,15 -211 263,00 

500 000,00 132 158,00 26,43 -367 842,00 

40 000,00 64 091,00 160,23 24 091,00 

70 000,00 23 290,00 33,27 -46 710,00 

50 000,00 10 238,00 20,48 -39 762,00 

5 000,00 4 684,00 93,68 -316,00 

4 000,00 0,00 0,00 -4 000,00 

Výdaje celkem 4 359 000,00 3 213 740,00 73,73 -1 145 260,00 

1 217 310,00

Příjmy :

projekt "Silesianka" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů na přípravu a za období 10/2019 - 3/2020)

projekt "20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za rok 2018)

Plnění rozpočtu Euroregionu Silesia - CZ na rok 2020 k 31. 12. 2020

materiál 

sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele

členské příspěvky 

ostatní mzdové náklady - hodnocení žádostí (DPP)

zákonné pojištění zaměstnavatele

Příjmy celkem

pojištění 

občerstvení, dary

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 3. - 4. čtvrtletí 2019)

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 1. čtvrtletí 2020)

projekt "Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za rok 2018-2019)

operativní leasing služebního automobilu

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 1. čtvrtletí 2020)

ostatní mzdové náklady - vlastní projekty (DPP, DPČ)

příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění 

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3. - 4. čtvrtletí 2019)

cestovné

poplatky za telefon

propagace

daňové poradenství, účetnictví, personalistika

ostatní služby

neinvestiční vybavení

externí služby - vlastní projekty

překlady, tlumočení

Skutečnost

internet

bankovní poplatky

mzdové náklady - zaměstnanci

projekt "Silesianka" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů na přípravu a za období 10/2019 - 3/2020)

školení, vzdělávání

poštovné

služby k nájmu

nájemné

Rozpočet schválený

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 2. čtvrtletí 2020)

projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 2. čtvrtletí 2020)

Hospodářský výsledek 2020 (v Kč):

ostatní poplatky

projekt "READY TO HELP" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 2. pololetí 2019)

projekt "READY TO HELP" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 2. pololetí 2019)

úroky z účtů

Výdaje :
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Rozliczenie Planu Finansowego Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry za rok 2019 

PRZYCHODY   
Lp. Wyszczególnienie PLAN w PLN  Wykonanie w PLN  

1.   Składki członkowskie za rok 2019 (1)          287 114,00 zł        287 114,00 zł  

2. 
  
  
  
  

  Refundacja środków z EFRR (administrowanie FM INTERREG VA - 85%) w tym:          303 142,76 zł        325 163,39 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 8  (17 340,60 EUR) za okres IV-VI/2018 (2)            69 362,40 zł          70 056,02 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 9  (17 447,34 EUR) za okres VII-IX/2018 (3)            69 789,36 zł          71 534,09 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 10  (18 997,75 EUR) za okres X-XII/2018 (4)            75 991,00 zł          76 370,96 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 11 (22 000,00 EUR) za okres I-III/2019 (5)            88 000,00 zł        107 202,32 zł  

3. 
  
  
  
  

   Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa (administrowanie FM INTERREG VA - 10%) w tym:            37 949,84 zł          43 530,63 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 9  (2 052,63 EUR) za okres VII-IX/2018              8 780,95 zł            8 780,95 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 10  (2 235,03 EUR) za okres X-XII/2018              9 616,89 zł            9 616,89 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 11 (2 588,00 EUR) za okres I-III/2019 (5)            10 352,00 zł          12 821,00 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 12 (2 300,00 EUR) za okres IV-VI/2019 (6)              9 200,00 zł          12 311,79 zł  

4. 
  
  

  Refundacja środków z EFRR - projekt "Wspólne dziedzictwo" w tym:            58 806,20 zł          61 029,73 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 2  (7 216,57 EUR) (2)            28 866,28 zł          29 154,94 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 3  (7 484,98 EUR) (7)            29 939,92 zł          31 874,79 zł  

5. 
  
  

  Refundacja środków dla mikroprojektu własnego pt.: "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" w tym:            55 031,42 zł          55 549,02 zł  

      - refundacja środków z EFRR 85%  (12 941,11 EUR) (2)            51 764,44 zł          52 282,08 zł  

      - refundacja środków z rezerwy celowej budżetu państwa 5%  (761,25 EUR)               3 266,98 zł            3 266,94 zł  

  SUMA W PLN 742 044,22 zł       772 386,77 zł  

(1) Szczegółowe zestawienie składek członkowskich w oddzielnej Tabeli.  

(2) Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznymi przychodami wynika z różnic kursowych powstałych przy skupie waluty. Do planu finansowego przyjęto kurs EUR 4,000 natomiast skup waluty nastąpił po kursie 4,0400  

(3) Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznymi przychodami wynika z różnic kursowych powstałych przy skupie waluty. Do planu finansowego przyjęto kurs EUR 4,000 natomiast skup waluty nastąpił po kursie 4,1000  

(4) Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznymi przychodami wynika z różnic kursowych powstałych przy skupie waluty. Do planu finansowego przyjęto kurs EUR 4,000 natomiast skup waluty nastąpił po kursie 4,0200  

(5) Planowana kwota dotacji z EFRR oraz rezerwy celowej budżetu państwa za Zestawienie dokumentów nr 11 jest jedynie kwotą szacunkową, na etapie planowania budżetu Stowarzyszenia ostateczna kwota wydatków 

kwalifikowalnych za Zestawienie dokumentów nr 11 była nieznana. Ostatecznie otrzymano za Zestawienie dokumentów nr 11 dotację z EFRR w kwocie 25 373,33 EUR po kursie skupu 4,2250 oraz współfinansowanie ze 

środków budżetu państwa w kwocie 2 985,10 EUR po kursie 4,2950 

(6) Planowana kwota dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa za Zestawienie dokumentów nr 12 jest jedynie kwotą szacunkową, na etapie planowania budżetu Stowarzyszenia ostateczna kwota wydatków kwalifikowalnych 

za Zestawienie dokumentów nr 12 była nieznana. Ostatecznie otrzymano za Zestawienie dokumentów nr 12 współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 2 895,87 EUR po kursie 4,2515 

(7) Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznymi przychodami wynika z różnic kursowych. Do planu finansowego przyjęto kurs EUR 4,000 natomiast kwota wykonania została przeliczona wg średniego kursu NBP na dzień 

bilansowy tj. 4,2585. Środki te na dzień 31.12.2019 roku znajdowały się na rachunku walutowym Stowarzyszenia (w roku 2019 roku nie nastąpiło przewalutowanie tych środków). 
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WYDATKI:     
Lp.  WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN w PLN  wykonanie  Pozostaje % wykonania 

1. Wydatki dotyczące roku 2018  1 809,60 zł       1 809,60 zł  0,00 zł 100,00% 

2. Promocja Euroregionu: 10 000,00 zł       3 863,48 zł  6 136,52 zł 38,63% 

3. Organizacja konferencji, spotkań (Walne Zebrania, Prezydium  itp.)  10 000,00 zł       4 426,17 zł  5 573,83 zł 44,26% 

4. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Działalność Sekretariatu nierefundowana w tym: 271 500,00 zł   206 498,51 zł  65 001,49 zł 76,06% 

a)       wynagrodzenia pracowników Sekretariatu nierefundowane 180 000,00 zł     150 412,24 zł  29 587,76 zł 83,56% 

b)       usługi obce:         

          - usługi telekomunikacyjne 5 000,00 zł        4 055,96 zł  944,04 zł 81,12% 

          - usługi pocztowe 1 500,00 zł           477,60 zł  1 022,40 zł 31,84% 

          - usługi doradcze 2 000,00 zł                  -   zł  2 000,00 zł 0,00% 

c)       szkolenia:         

          - pracowników  15 000,00 zł        1 917,74 zł  13 082,26 zł 12,78% 

d)       podróże służbowe  8 000,00 zł        5 358,76 zł  2 641,24 zł 66,98% 

e)       świadczenia socjalne  13 500,00 zł       11 183,70 zł  2 316,30 zł 82,84% 

f)        koszty utrzymania lokalu  20 000,00 zł       14 542,25 zł  5 457,75 zł 72,71% 

g)       koszty serwisu urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych, kserokopiarki 7 000,00 zł        6 282,37 zł  717,63 zł 89,75% 

h)       materiały biurowe 3 500,00 zł        3 062,29 zł  437,71 zł 87,49% 

i)        składki członkowskie Federacja Euroregionów RP 1 000,00 zł        1 000,00 zł  0,00 zł 100,00% 

j)        inne wydatki bieżące  15 000,00 zł        8 205,60 zł  6 794,40 zł 54,70% 

5. 
  
  
  

Środki przeznaczone na prefinansowanie Administracji INTERREG VA (w tym wynagrodzenia 430 000,00 zł) w tym: 500 000,00 zł   464 618,76 zł  35 381,24 zł 92,92% 

a) dofinansowane z EFRR - 85% 425 000,00 zł     394 925,94 zł  30 074,06 zł 92,92% 

b) współfinansowane przez budżet - 10% 50 000,00 zł       46 461,88 zł  3 538,12 zł 92,92% 

c) pokrywane ze środków własnych - 5% 25 000,00 zł       23 230,94 zł  1 769,06 zł 92,92% 

6. 
  
  
  

Środki przeznaczone na prefinansowanie mikroprojektu "Aktualizacja i implementacja Strategii Euroregionu Silesia" w tym: 17 000,00 zł     14 364,35 zł  2 635,65 zł 84,50% 

a) dofinansowane z EFRR - 85% 14 450,00 zł       12 209,70 zł  2 240,30 zł 84,50% 

b) współfinansowane przez budżet - 5% 850,00 zł           718,22 zł  131,78 zł 84,50% 

c) pokrywane ze środków własnych - 10% 1 700,00 zł        1 436,43 zł  263,57 zł 84,50% 

7. 
  
  

Środki przeznaczone na prefinansowanie projektu pt.: "SILESIANKA” w tym: 30 000,00 zł     12 418,98 zł  17 581,02 zł 41,40% 

a) dofinansowane z EFRR - 85% 25 500,00 zł       10 556,13 zł  14 943,87 zł 41,40% 

b) pokrywane ze środków własnych - 15% 4 500,00 zł        1 862,85 zł  2 637,15 zł 41,40% 

8. 
  
  

Środki przeznaczone na prefinansowanie projektu flagowego pt.: Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza 
Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” w tym: 

231 000,00 zł   144 368,78 zł  86 631,22 zł 62,50% 

a) dofinansowane z EFRR - 85% 196 350,00 zł     122 713,46 zł  73 636,54 zł 62,50% 

b) pokrywane ze środków własnych - 15% 34 650,00 zł       21 655,32 zł  12 994,68 zł 62,50% 

9. Rezerwa do dyspozycji Zarządu  28 791,03 zł                 -   zł  28 791,03 zł 0,00% 

10. Prowizje, odsetki bankowe  2 000,00 zł       1 307,30 zł  692,70 zł 65,37% 

  SUMA w PLN (poz. 1-10): 1 102 100,63 zł 853 675,93 zł 248 424,70 zł 77,46% 
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Rozliczenie Planu Finansowego Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry za rok 2020 

PRZYCHODY   

Lp. Wyszczególnienie Plan w PLN Wykonanie w PLN  

1   Składki członkowskie za rok 2020 (1)          286 055,00 zł           286 055,00 zł  

2 
 
 
 
 

  Refundacja środków z EFRR (administrowanie FM INTERREG VA - 85%) w tym:          459 827,05 zł           451 023,53 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 12  (24 614,91 EUR) za okres IV-VI/2019          103 382,62 zł           103 382,62 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 13  (26 076,69 EUR) za okres VII-IX/2019          111 845,53 zł           111 845,53 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 14  (25 412,62 EUR) za okres X-XII/2019 (2)          108 173,90 zł           112 951,47 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 15  ( 32 500,00 EUR) za okres I-III/2020 (3)          136 425,00 zł           122 843,91 zł  

3 
 
 
 
 

   Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa (administrowanie FM INTERREG VA - 10%), w tym:            54 842,08 zł             49 759,11 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 13  (3 067,84 EUR) za okres VII-IX/2019            13 457,08 zł             13 457,08 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 14  (2 989,71 EUR) za okres X-XII/2019            12 726,30 zł             12 726,30 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 15 (3 823,50 EUR) za okres I-III/2020 (3)            16 058,70 zł             14 491,07 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 16 (3 000,00 EUR) za okres IV-VI/2020 (4)            12 600,00 zł               9 084,66 zł  

4 
 
 

  Refundacja środków z EFRR - projekt "Wspólne Dziedzictwo" w tym:          127 105,81 zł           130 876,77 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 4  (21 831,82 EUR) (5)            93 684,71 zł             95 811,13 zł  

      - Zestawienie dokumentów nr 5  (7 750,00 EUR) (6)            33 421,10 zł             35 065,64 zł  

5 
 
 

   Refundacja środków dla mikroprojektu własnego pt.: "Aktualizacja i implementacja Strategii rozwoju Euroregionu  
   Silesia na lata 2014-2020", w tym: 

           55 200,41 zł             57 378,22 zł  

      - refundacja środków z EFRR 85%  (12 262,44 EUR) (7)            52 133,76 zł             54 311,57 zł  

      - refundacja środków z rezerwy celowej budżetu państwa 5%  (721,31 EUR)               3 066,65 zł               3 066,65 zł  

  SUMA W PLN:          983 030,35 zł           975 092,63 zł  
(1) Szczegółowe zestawienie składek członkowskich z podziałem na gminy w odrębnej Tabeli.  
(2) Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznymi przychodami w kwocie 4 777,57 PLN wynika z różnic kursowych powstałych przy skupie waluty. Do planu finansowego przyjęto kurs EUR 4,2567 natomiast skup 

waluty nastąpił po kursie 4,4447 
(3) Planowana kwota dotacji z EFRR oraz rezerwy celowej budżetu państwa za Zestawienie dokumentów nr 15 jest jedynie kwotą szacunkową, na etapie planowania budżetu Stowarzyszenia ostateczna kwota wydatków 

kwalifikowalnych za Zestawienie dokumentów nr 15 była nieznana. Ostatecznie otrzymano za Zestawienie dokumentów nr 15 dotację z EFRR w kwocie 27 065,88 EUR po kursie skupu 4,5387 oraz współfinansowanie 
z budżetu państwa w kwocie 3 184,22 EUR po kursie 4,5509 

(4) Planowana kwota dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa za Zestawienie dokumentów nr 16 jest jedynie kwotą szacunkową, na etapie planowania budżetu Stowarzyszenia ostateczna kwota wydatków 
kwalifikowalnych za Zestawienie dokumentów nr 16 była nieznana. Ostatecznie otrzymano za Zestawienie dokumentów nr 16 współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2 034,00 EUR po kursie 4,4664 

(5) Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznymi przychodami w kwocie 2 126,42 PLN wynika z różnic kursowych powstałych przy skupie waluty. Do planu finansowego przyjęto kurs EUR 4,2912 natomiast skup 
waluty nastąpił po kursie 4,3886 

(6) Planowana kwota dotacji z EFRR za Zestawienie dokumentów nr 5 jest jedynie kwotą szacunkową, na etapie planowania budżetu Stowarzyszenia ostateczna kwota wydatków kwalifikowalnych za Zestawienie 
dokumentów nr 5 była nieznana. Ostatecznie otrzymano za Zestawienie dokumentów nr 5 dotację z EFRR w kwocie 7 754,11 EUR po kursie skupu 4,5222 

(7) Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznymi przychodami w kwocie 2 177,81 PLN wynika z różnic kursowych powstałych przy skupie waluty. Do planu finansowego przyjęto kurs EUR 4,2515 natomiast skup 
waluty nastąpił po kursie 4,4291 
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WYDATKI:       

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w PLN  
Rezerwa do 

dyspozycji Zarządu  
Uchwała 7/2020 

Plan po uwzględnieniu 
rezerwy do dyspozycji 

Zarządu 
wykonanie  Pozostaje 

% 
wykonania 

1. Wydatki dotyczące roku 2019          1 414,88 zł    1 414,88 zł       1 414,88 zł  0,00 zł 100,00% 

2. Promocja Euroregionu: 15 000,00 zł   15 000,00 zł       9 249,79 zł  5 750,21 zł 61,67% 

3. Organizacja konferencji, spotkań (Walne Zebrania, Prezydium  itp.)  15 000,00 zł   15 000,00 zł       3 172,72 zł  11 827,28 zł 21,15% 
4. Działalność Sekretariatu nierefundowana w tym: 287 500,00 zł   287 500,00 zł   194 310,31 zł  93 189,69 zł 67,59% 

  a)       wynagrodzenia pracowników Sekretariatu nierefundowane 180 000,00 zł   180 000,00 zł 138 520,56 zł  41 479,44 zł 76,96% 
  b)       usługi obce:             

            - usługi telekomunikacyjne 5 000,00 zł   5 000,00 zł 4 031,21 zł  968,79 zł 80,62% 

            - usługi pocztowe 1 500,00 zł   1 500,00 zł 972,00 zł  528,00 zł 64,80% 

            - usługi doradcze 2 000,00 zł   2 000,00 zł -   zł  2 000,00 zł 0,00% 

  c)       szkolenia:             

            - pracowników  15 000,00 zł   15 000,00 zł 550,00 zł  14 450,00 zł 3,67% 

  d)       podróże służbowe  8 000,00 zł   8 000,00 zł 263,29 zł  7 736,71 zł 3,29% 

  e)       świadczenia socjalne  16 500,00 zł   16 500,00 zł 13 952,34 zł  2 547,66 zł 84,56% 

  f)        koszty utrzymania lokalu  25 000,00 zł   25 000,00 zł 16 812,60 zł  8 187,40 zł 67,25% 

  g)       koszty serwisu urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych, kserokopiarki 10 000,00 zł   10 000,00 zł 3 568,50 zł  6 431,50 zł 35,69% 

  h)       materiały biurowe 3 500,00 zł   3 500,00 zł 971,97 zł  2 528,03 zł 27,77% 
  i)        składki członkowskie Federacja Euroregionów RP 1 000,00 zł   1 000,00 zł 1 000,00 zł  0,00 zł 100,00% 

  j)        inne wydatki bieżące  20 000,00 zł   20 000,00 zł 13 667,84 zł  6 332,16 zł 68,34% 
5. Środki przeznaczone na prefinansowanie Administracji INTERREG VA (w tym 

wynagrodzenia 510 000,00 zł) w tym: 
620 000,00 zł   620 000,00 zł   474 900,85 zł  145 099,15 zł 76,60% 

  a) dofinansowane z EFRR - 85% 527 000,00 zł   527 000,00 zł 403 665,72 zł  123 334,28 zł 76,60% 

  b) współfinansowane przez budżet - 10% 62 000,00 zł   62 000,00 zł 47 490,09 zł  14 509,91 zł 76,60% 

  c) pokrywane ze środków własnych - 5% 31 000,00 zł   31 000,00 zł 23 745,04 zł  7 254,96 zł 76,60% 

6. 
Środki przeznaczone na prefinansowanie mikroprojektu "Promocja drogą do rozwoju 
współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" w tym: 

70 000,00 zł   70 000,00 zł 36 175,62 zł  33 824,38 zł 51,68% 

  a) dofinansowane z EFRR - 85% 59 500,00 zł   59 500,00 zł 30 749,28 zł  28 750,72 zł 51,68% 
  b) współfinansowane przez budżet - 5% 3 500,00 zł   3 500,00 zł 1 808,78 zł  1 691,22 zł 51,68% 
  c) pokrywane ze środków własnych - 10% 7 000,00 zł   7 000,00 zł 3 617,56 zł  3 382,44 zł 51,68% 
7. Środki przeznaczone na prefinansowanie projektu pt: "SILESIANKA” w tym: 120 000,00 zł   120 000,00 zł 60 397,82 zł  59 602,18 zł 50,33% 
  a) dofinansowane z EFRR - 85% 102 000,00 zł   102 000,00 zł 51 338,15 zł  50 661,85 zł 50,33% 
  b) pokrywane ze środków własnych - 15% 18 000,00 zł   18 000,00 zł 9 059,67 zł  8 940,33 zł 50,33% 

8. 
Środki przeznaczone na prefinansowanie projektu flagowego  pt: Dziedzictwo 
Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne 
dziedzictwo” w tym: 

95 000,00 zł   95 000,00 zł 87 482,22 zł  7 517,78 zł 92,09% 

  a) dofinansowane z EFRR - 85% 80 750,00 zł   80 750,00 zł 74 359,89 zł  6 390,11 zł 92,09% 
  b) pokrywane ze środków własnych - 15% 14 250,00 zł   14 250,00 zł 13 122,33 zł  1 127,67 zł 92,09% 
9. Rezerwa do dyspozycji Zarządu  40 048,29 zł -300,00 zł 39 748,29 zł -   zł  39 748,29 zł 0,75% 
10. Prowizje, odsetki bankowe  2 000,00 zł 300,00 zł 2 300,00 zł 2 002,60 zł  297,40 zł 87,07% 

  SUMA w PLN (poz. 1-10): 1 265 963,17 zł 0,00 zł 1 265 963,17 zł     869 106,81 zł  396 856,36 zł 68,65% 

 


