
 
 

 

Harmonogram předkládání a schvalování žádostí o dotaci  

z „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ 

v roce 2022 

 

14. kolo příjmu žádostí  

 

 Termín předkládání žádostí:             do 4.11.2021 
 Termín 14. zasedání EŘV:   10.2.2022 
 Upřesňující podmínky: ukončení mikroprojektů nejpozději do 31.12.2022 

 

15. kolo příjmu žádostí  

 

 Termín předkládání žádostí:             do 25.2.2022 
 Termín 15. zasedání EŘV:   19.5.2022 
 Upřesňující podmínky: ukončení mikroprojektů nejpozději do 30.4.2023 

 

16. kolo příjmu žádostí  

 

 Termín předkládání žádostí:             do 4.7.2022 
 Termín 16. zasedání EŘV:   6.10.2022 
 Upřesňující podmínky:  

• ukončení mikroprojektů nejpozději do 30.4.2023 

• projekty PL žadatelů pouze typu C 

• příjem se týká pouze PO 2 a PO 4 se zohledněním dostupných prostředků po 
uzavření smluv o financování projektů schválených na 15. zasedání EŘV a 
zohledněním dostupných úspor a přesunů prostředků mezi osami PL alokace 

• příjem se týká „měkkých” projektů bez investic, nezpůsobilé jsou výdaje na 
stavební práce (kapitola 6 rozpočtu) 

• příjem se také může týkat projektů zaměřených na řešení výzev spojených s 
uprchlickou krizí v důsledku agrese Ruské federace na Ukrajině. Podporovány 
budou následující aktivity: 

 přeshraniční spolupráce v oblasti krizového řízení zaměřená na bezprostřední 

zvládání přílivu uprchlíků (výměna informací a posílení komunikace, 

koordinace aktivit, sdílení dobré praxe apod.) 
 přeshraniční spolupráce v oblasti řešení dlouhodobých aspektů uprchlické krize 

– spolupráce a výměna zkušeností při začleňování uprchlíků do místních 

komunit a při jejich zapojení na pracovní trh (např. podpora volnočasových 

aktivit, vzdělávacích aktivit, právní a jiná asistence, jazykové kurzy apod.) 
 vytvoření systémových, trvalých a udržitelných přeshraničních mechanismů 

pro řízení obdobných krizových situací 

 



 
 

 

• V rámci výzvy nebude podporováno vytváření strategií, studií, analýz a podobných 
koncepčních materiálů (neplatí pro metodické a didaktické materiály, jež jsou 
podpůrným nástrojem přímo pro realizaci projektových aktivit). 

• Přestože hlavní cílovou skupinou v rámci tohoto kola příjmu žádostí mohou být 
také uprchlíci z Ukrajiny, nadále platí podmínky programu týkající se přeshraniční 
spolupráce a její přidané hodnoty pro realizaci společných aktivit. 

  



 
 

 

Harmonogram předkládání a schvalování žádostí o dotaci 

z „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ 

Celkový přehled 

 

Zasedání 

Euroregionálního 

řídícího výboru 

Termín předložení 

projektových 

žádostí nejpozději 

do 

Termín zasedání 

Euroregionálního řídícího 

výboru 

Upřesňující podmínky 

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů - 1.4.2016 

1. 16.5.2016 4.8.2016  

2. 3.10.2016 20.12.2016  

3. 16.1.2017 20.4.2017  

4. 29.5.2017 7.9.2017  

5. 30.10.2017 15.2.2018  

6. 5.3.2018 14.6.2018   

7. 4.3.2019 13.6.2019  

8. 3.9.2019 12.12.2019 

v PO 2 povinný indikátor 
„Počet realizovaných 
společných mechanismů v 
oblasti přírodního a 
kulturního dědictví“ 

9. 3.3.2020 25.6.2020 v PO 2 povinný indikátor 
„Počet realizovaných 
společných mechanismů v 
oblasti přírodního a 
kulturního dědictví“ 

10. 7.9.2020 10.12.2020 v PO 2 povinný indikátor 
„Počet realizovaných 
společných mechanismů v 
oblasti přírodního a 
kulturního dědictví“ 

11. 9.3.2021 17.6.2021 ukončení mikroprojektů 
nejpozději do 31.12.2022 

12. 
 

28.6.2021 16.9.2021 pouze pro mikroprojekty do 
PO 3 
ukončení mikroprojektů 
nejpozději do 31.12.2022 

13. 7.9.2021 16.12.2021 ukončení mikroprojektů 
nejpozději do 31.12.2022 

14. 4.11.2021 10.2.2022 ukončení mikroprojektů 
nejpozději do 31.12.2022 

15. 25.2.2022 19.5.2022 ukončení mikroprojektů 
nejpozději do 30.4.2023 

16. 4.7.2022 6.10.2022 podrobné informace týkající 
se podmínek jsou uvedeny 
na str. 2 

 


