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1. Wprowadzenie  
 

W ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 (zwanego dalej Programem), 
Euroregion Nysa wraz z Euroregionem Neisse e.V. realizuje projekt parasolowy pn.: Fundusz Małych 
Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 (zwany dalej FMP) i udziela wsparcia małym 
projektom1 transgranicznym (zwanymi dalej projektami), realizowanym na polsko-saksońskim 
pograniczu zgodnie z niniejszym Przewodnikiem. Dokumentem nadrzędnym w stosunku do 
Przewodnika jest Podręcznik Programu. Fundusz Małych Projektów ukierunkowany jest  
w szczególności na realizację przedsięwzięć o charakterze transgranicznym w ramach tzw. projektów 
people-to-people, a jego celem jest wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej we wszystkich 
obszarach życia społecznego na obszarze wsparcia.  

 

2. Zakres i obszary wsparcia 

2.1  Zakres wsparcia 
W ramach Funduszu Małych Projektów wspierane są działania, które przyczyniają się do intensyfikacji 
i poprawy współpracy transgranicznej, w szczególności: 

▪ organizacja i przeprowadzanie seminariów, konferencji i wydarzeń informacyjnych  
▪ organizacja i przeprowadzanie spotkań, wymiany doświadczeń, pokazów, wydarzeń 

kulturalnych i sportowych  
▪ wymiany grup, w szczególności wymiany grup dzieci, młodzieży, studentów i uczniów  
▪ działania edukacyjne, wraz z modułami językowymi w celu poprawy kompetencji językowych  
▪ projekty działań informacyjno-promocyjnych oraz reklama dla obszaru, opracowywanie 

wielojęzycznych publikacji i materiałów informacyjnych (przynajmniej w języku polskim  
i niemieckim)  

▪ opracowanie wspólnych systemów informacyjno-komunikacyjnych na obszarze pogranicza  
▪ itp. 

 
Wsparcie nie obejmuje: 

▪ infrastruktury i działań budowlanych 
▪ kursów językowych, jeżeli są celem projektu 
▪ publikacji jednojęzycznych 
▪ tłumaczeń, jeżeli są celem projektu 
▪ wyposażenia, jeżeli jest celem projektu 
▪ przedsięwzięć o charakterze religijnym lub partyjnym. 

 

2.2 Obszary wsparcia 
Projekty mają wspierać współpracę transgraniczną w obszarach strategicznych: 

▪ komunikacja 
▪ gospodarka 
▪ ochrona środowiska i klimatu, energia 
▪ zarządzanie ryzykiem 
▪ kultura, edukacja i wiedza 
▪ zdrowie 
▪ turystyka i rekreacja 
▪ współpraca transgraniczna 
▪ inne 

                                                
1 Zgodnie z Podręcznikiem Programu małe projekty należy rozumieć jako mikroprojekty. Zastosowaną we wszystkich 
dokumentach dotyczycących FMP w wersjach polskiej i niemieckiej nazwę „małe projekty”, zwane w Przewodniku również 
jako „projekty”, każdorazowo należy rozumieć jako „mikroprojekty” określone w Rozdziale V Podręcznika Programu. 
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3. Terytorialny obszar wsparcia i beneficjenci  

3.1 Terytorialny obszar wsparcia 
Przepisy dotyczące obszaru wsparcia znajdują się w Podręczniku Programu, Rozdział I.4, II.1.1, II.1.4 
 
Projekty co do zasady realizowane są w obszarze wsparcia. Tylko w szczególnych i uzasadnionych 
przypadkach miejsce realizacji projektu może się znajdować poza obszarem wsparcia. Jednak w takiej 
sytuacji rezultaty projektu muszą pozytywnie wpływać na wspólny obszar wsparcia, czyli wykazywać 
jednoznaczną korzyść dla wspólnego obszaru wsparcia.  
 
Obszar wsparcia Programu obejmuje: 
 

Polska część wspólnego obszaru wsparcia Saksońska część wspólnego obszaru wsparcia 

powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, 
kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, 
złotoryjski i miasto Jelenia Góra oraz powiat żarski  

powiat Görlitz, powiat Bautzen 

 

 
Mapa obszaru wsparcia dla Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 
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3.2 Beneficjenci FMP 
Przepisy dotyczące beneficjentów znajdują się Podręczniku Programu, Rozdział II 
 
Projekty muszą być realizowane przez minimum jednego partnera z Polski i jednego partnera  
z Saksonii i co do zasady powinny być realizowane przez partnerów mających siedziby w polskiej  
i saksońskiej części obszaru wsparcia.  
 
Wnioskodawcami i beneficjentami FMP mogą być (Podręcznik Programu, Rozdział II.1.2): 
1. Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek  

i instytucje im podległe:   
a. posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym 
b. nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, 

pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego 
podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą 
stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.  

2. Podmiot ustanowiony zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym  
a. dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadający charakteru 

przemysłowego lub handlowego oraz  
b. posiadający osobowość prawną oraz  
c. finansowany w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy 

zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub 
posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa 
członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy 
zarządzane prawem publicznym.   

3. Organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego   
i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym:  

a. posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym   
b. nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, 

pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego 
podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą 
stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.  

4. Małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku 
publicznego, w ramach FMP mogą występować jako partner projektowy, nie mogą być 
wnioskodawcą. 

 

4. Warunki uzyskania wsparcia 
 
W ramach Funduszu Małych Projektów wspierane są tylko takie małe projekty, których cele 
przyczyniają się do osiągnięcia celów programowych FMP, i których wskaźniki wspierają osiągnięcie 
wskaźników programowych.  
 

4.1  Cele Funduszu Małych Projektów 
Cel główny Funduszu Małych Projektów:  
Wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej  
 
Cele szczegółowe Funduszu Małych Projektów:  
1. Intensyfikacja współpracy instytucjonalnej i partnerskiej pomiędzy obywatelami a instytucjami  

w obszarach działania Euroregionu Nysa  
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2. Poprawa warunków na korzyść intensyfikacji rozwoju współpracy transgranicznej oraz 

wzmocnienie powiązań transgranicznych. 
 

Zasady efektywnej realizacji małego projektu: 
▪ Zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju 
▪ Przestrzeganie równości szans oraz niedyskryminowania  
▪ Równouprawnienie płci.  
 

Ważne kryteria współpracy: 
▪ Innowacja i wartość dodana małego projektu 
▪ Trwałość małego projektu oraz partnerstwa transgranicznego  
▪ Struktura partnerstwa 
 

4.2  Wskaźniki dla projektów  
Przepisy dotyczące wskaźników znajdują się w Podręczniku Programu, Rozdział IV.1.4 
 
Wskaźniki produktu obrazują materialny efekt realizacji projektu, który jest mierzony konkretnymi 
wielkościami np. liczba przeprowadzonych szkoleń.  
 
Wskaźniki powinny być logicznie powiązane z zadaniami realizowanymi w projekcie oraz z jego celami. 
Stanowią one narzędzia pomiaru efektywności i skuteczności realizacji projektu, a dla partnerów 
projektu są potwierdzeniem osiągnięcia celu projektu. Dlatego powinny być przedstawione  
w realistyczny i zrozumiały sposób.  
 
Definiując cel projektu oraz powiązane z nim wskaźniki, partnerzy projektowi powinni stosować 
następującą kolejność:  
1. zdefiniowanie celu projektu. Powinien on wpisywać się w cel szczegółowy 4 osi priorytetowej oraz 

w cel FMP, a także odpowiadać na zidentyfikowaną potrzebę 
2. dobór wskaźników produktu 
3. określenie wartości docelowych wskaźników.  
 

Partnerzy projektowi określają wskaźniki na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie. 
Wartości tych wskaźników stanowią element zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, będącego 
integralną częścią zawartej umowy o dofinansowanie projektu.  
 

Dla każdego projektu należy wybrać minimum dwa a maksimum pięć wskaźników produktu  
i przyporządkować je do zadań projektowych. Każde zadanie musi być opisane minimum jednym 
wskaźnikiem produktu. Możliwe jest określenie kilku zadań za pomocą tego samego wskaźnika 
produktu. Wskaźniki produktu należy wybrać z aktualnej listy wskaźników przeznaczonych dla 4 osi 
Programu, dostępnej na stronie www.plsn.eu.  
 
Każdy projekt musi realizować minimum jeden wskaźnik odnoszący się do przedmiotu projektu 
(kategoria a) oraz minimum jeden wskaźnik odnoszący się do grupy docelowej (kategoria b):  

a. wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu charakteryzują rodzaj wykonywanych  
w projekcie działań, np.: Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów.  

b. wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej dotyczą bezpośrednich grup docelowych, do 
których należy dotrzeć poprzez działania w projekcie lub do grup docelowych, które będą 
korzystać z produktów projektu, np.: Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach 
realizowanych w ramach projektu, Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/ serwisu 
internetowego.  
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4.3  Kryteria obowiązkowe współpracy transgranicznej  
Przepisy dotyczące kryteriów współpracy transgranicznej znajdują się w Podręczniku Programu, 
Rozdział IV.1.1 
 
W ramach FMP wspierane są tylko te projekty, w których polscy i niemieccy partnerzy współpracują ze 
sobą podczas planowania i realizacji projektu. Obowiązkowe jest spełnienie poniższych kryteriów 
współpracy transgranicznej: 
 
Wspólne przygotowanie  
W tej fazie partnerzy projektowi wspólnie definiują potrzeby cele oraz rezultaty projektu,  
a także sposób jego realizacji w ramach konkretnych działań. Dzielą pomiędzy siebie działania  
i planują finanse projektu. Na podstawie tego planowania złożony zostanie sekretariatu FMP wniosek 
na dofinansowanie projektu. Dzięki wspólnemu przygotowaniu wzmocnione zostanie zaangażowanie 
partnerów w opracowywanie celów i rezultatów oraz podczas realizacji projektu.   
 
Wspólna realizacja  
W tej fazie wdrożone zostaną wspólnie zaplanowane i ustalone w umowie o dofinansowanie działania 
projektowe. Zawiera ona realizację produktów projektu. Oczekuje się, że każdy z partnerów przyczyni 
się do efektywnej realizacji małego projektu. Działania projektowe są ze sobą powiązane 
merytorycznie i czasowo.   
 
Wspólny personel  
W przypadku tego kryterium obowiązkowa jest wspólna realizacja poszczególnych działań projektu 
przez personel zatrudniany przez partnerów projektu. W celu lepszej koordynacji projektu wyznaczany 
jest personel projektowy składający się z przedstawicieli partnerów projektu. Do personelu 
projektowego musi należeć przynajmniej jeden pracownik instytucji partnera projektu ze strony 
polskiej i jeden pracownik instytucji partnera projektu ze strony saksońskiej.  
 
Dla małych projektów nie ma zastosowania zasada partnera wiodącego oznacza, że nie jest wymagane 
spełnienie kryterium wspólnego finasowania projektu. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Rozporządzenia EWT, 
małe projekty muszą spełnić pozostałe trzy kryteria współpracy tzn. wspólne przygotowanie i wspólna 
realizacja oraz wspólny personel (Podręcznik Programu, Rozdział V.2.4) 
 

5. Okres realizacji projektu 
Przepisy dotyczące okresu realizacji projektów znajdują się w Podręczniku Programu, Rozdział V.2.6 
 
Okres realizacji projektu nie powinien przekroczyć 24 miesięcy. Wyjątek od tej reguły musi być  
w odpowiedni sposób uzasadniony i zatwierdzony przez Komitet Sterujący FMP.   

 

6. Rodzaj i wysokość wsparcia  

6.1 Rodzaj wsparcia 
W Funduszu Małych Projektów obowiązuje zasada refundacji kwalifikowalnych wydatków 
poniesionych przez beneficjenta FMP, które zostały uprzednio ustalone w ramach umowy  
o dofinansowanie, w formie bezzwrotnej dotacji. Oznacza to, że beneficjent FMP musi prefinansować 
działania realizowane w projekcie. Następnie otrzyma refundację poniesionych oraz poświadczonych 
przez kontrolera z art. 23 kwalifikowalnych wydatków, na podstawie dokumentacji rozliczeniowej  
(w tym wniosku o płatność) złożonej do sekretariatu FMP. Ze względu na obowiązek realizacji projektu 
zgodnie z założonym harmonogramem, beneficjent FMP musi zapewnić płynność finansową projektu 
do czasu otrzymania refundacji (Podręcznik Programu, Rozdział II.3). 
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6.2 Wysokość wsparcia 
Łączna suma wydatków dla projektu nie może przekroczyć 30.000 EUR. Wysokość wsparcia ze środków 
EFRR wynosi maksymalnie 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 20.000 
EUR. Minimalne dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 3.000 EUR (Podręcznik Programu, Rozdział 
V.2.3).  
 

6.3 Regulacje ramowe dotyczące wsparcia  
Warunkiem refundacji wydatków kwalifikowalnych jest pozytywna decyzja Komitetu Sterującego FMP 
(KS FMP) oraz podpisanie umowy o wsparcie.  
 
Podstawą obliczeń są łączne wydatki kwalifikowalne, niezbędne przy realizacji projektów  
i powstające przy zachowaniu zasad gospodarności i oszczędności a także uzyskiwania najlepszych 
efektów przy danych nakładach.   
 
Zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektów określone są  
w Podręczniku Programu, Rozdział VIII.1.3. 
 
Okres kwalifikowalności wydatków danego projektu wskazany jest w umowie. Jest on tożsamy  
z okresem realizacji projektu i rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu oficjalnej rejestracji wniosku  
w sekretariacie FMP (Podręcznik Programu, Rozdział VIII.1.2).  
 
Do dnia rejestracji wniosku projektowego włącznie, kwalifikowalne są jedynie koszty przygotowawcze, 
dotyczące tłumaczenia treści wniosku projektowego na język niemiecki lub polski.  
Wydatki poniesione przez beneficjenta przed zawarciem umowy o dofinansowanie beneficjent FMP 
ponosi na własne ryzyko. 
 
W przypadku projektów, które wymagają zlecania usług osobom trzecim, obowiązują aktualne 
krajowych i europejskich przepisy o udzielaniu zamówień publicznych.   
 
Dla niemieckich beneficjentów obwiązują następujące zasady dotyczące udzielania zamówień 
(Podręcznik Programu, Rozdział VIII.2.3): 
 
Zleceniodawcy niepubliczni: 
Dla zamówień o wartości powyżej 1.000,00 EUR netto należy uzyskać co najmniej trzy porównywalne 
oferty lub porównania cen (np.: badania internetowe, zapytania pisemne lub osobiste). Przyczyny 
wyboru muszą być wyjaśnione w informacji o udzieleniu zamówienia (dokumentacja całej procedury 
udzielania zamówienia). Na żądnie instytucji kontrolujących należy złożyć wszystkie oryginalne oferty, 
w tym podpisaną informację o udzieleniu zamówienia.  
 
Zleceniodawcy publiczni w rozumieniu art. 98 i 99 Ustawy o zapobieganiu i ograniczaniu konkurencji 
(GWB): 
Dla zamówień o wartości powyżej 500,00 EUR netto należy uzyskać co najmniej trzy porównywalne 
oferty lub porównania cen.  
Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia instytucja zamawiająca sprawdza, czy 
zamówienie ma znaczenie dla rynku wewnętrznego. Oceniając, czy zamówienie ma znaczenie dla rynku 
wewnętrznego, należy wziąć pod uwagę nie tylko szacunkową wartość zamówienia, ale również takie 
aspekty, jak przedmiot zamówienia, szczególne cechy danego sektora (wielkość i struktura rynku, 
praktyki gospodarcze itp. ) oraz geograficzne położenie miejsca świadczenia usługi. Kwestie te należy 
dokumentować w informacji o udzieleniu zamówienia.  
 
 
 

https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/zamówienia
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/powyżej
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/2.
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7. Określenie i przedstawienie wydatków 
Przepisy dotyczące wydatków znajdują się w Podręczniku Programu, Rozdział VIII.1.5 i VIII.1.6 
 
Refundacja wydatków kwalifikowalnych następuje w formie ryczałtów (koszty pośrednie) lub na 
podstawie rzeczywiście powstałych, poniesionych i udokumentowanych wydatków (koszty 
bezpośrednich). Dla kosztów osobowych i wydatków biurowo-administracyjnych obowiązkowe jest 
zastosowanie odpowiednich wartości ryczałtowych (Podręcznik Programu V.1.4). 
 

Wydatki projektowe klasyfikowane są zgodnie z poniższymi kategoriami: 
a. Koszty pośrednie: 

▪ koszty osobowe 
▪ koszty biurowo - administracyjne 

 
b. Koszty bezpośrednie: 

▪ koszty podróży i zakwaterowania beneficjenta 
▪ koszty ekspertyz zewnętrznych i usług 
▪ koszty wyposażenia 

 
W ramach projektów mogą wystąpić wszystkie wydatki z wyjątkiem infrastruktury i robót budowlanych 
(Podręcznik Programu, Rozdział V.1.3) 
 

7.1 Koszty pośrednie 

7.1.1     Koszty osobowe 

Przepisy dotyczące kosztów osobowych przedstawione są w Podręczniku Programu, Rozdział VIII.1.4, 
VIII.1.5 
 
Koszty osobowe dofinansowane są w formie ryczałtu w wysokości 20 % sumy kwalifikowalnych 
kosztów bezpośrednich. Nie jest wymagane udokumentowanie tych kosztów. Beneficjenci ze strony 
polskiej zobligowani są złożyć z wnioskiem o płatność oświadczenie o następującej treści:  
 
W związku z zastosowaniem stawki ryczałtowej na koszty personelu bezpośredniego w ramach projektu nr ERN 
-PL-............................. pn.: …………………………………… niniejszym poświadczam faktyczne zaangażowanie personelu 
w realizację projektu w odniesieniu do okresu sprawozdawczego przedstawionego w Raporcie końcowym. 

 
W ramach tego ryczałtu należy uwzględniać te nakłady wnioskodawcy odnoszące się do kosztów 
osobowych, które powstają przy wdrażaniu i realizacji projektu (koordynowanie projektu, zarządzanie, 
rozliczanie, itp.). 
 

7.1.2     Koszty biurowo-administracyjne 

Przepisy dotyczące kosztów administracyjno-biurowych znajdują się Podręczniku Programu, Rozdział 
VIII.1.5 

 
Koszty biurowo-administracyjne dofinansowane są w formie ryczałtu w wysokości 15 % kwoty ryczałtu 
na koszty osobowe. Nie jest wymagane udokumentowanie tych kosztów.   
 
W ramach ryczałtu rozliczać można następujące kategorie wydatków: 

a. czynsz za biuro  
b. ubezpieczenie i podatki związane z budynkami, w których znajduje się personel, oraz  

z wyposażeniem biura (np. ubezpieczenie od pożaru, kradzieży)  
c. rachunki (np. za elektryczność, ogrzewanie, wodę)  
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d. materiały biurowe  
e. ogólna księgowość prowadzona w obrębie instytucji będącej beneficjentem  
f. archiwa  
g. konserwacja, sprzątanie (w tym środki czystości) i naprawy  
h. ochrona  
i. systemy informatyczne wraz z aktualizacją  
j. komunikacja (np. telefon, faks, internet, usługi pocztowe, wizytówki)  
k. opłaty bankowe za otwarcie konta projektowego i zarządzanie nim  
l. opłaty z tytułu transnarodowych transakcji finansowych, m) kawa/herbata/ciastka itp. na 

spotkania projektowe partnerów projektu.  
 

Żaden z wyżej wymienionych wydatków nie może zostać rozliczony w kategorii kosztów bezpośrednich.  
 

7.2 Koszty bezpośrednie 

7.2.1     Koszty podróży i zakwaterowania  

Przepisy dotyczące kosztów podróży i zakwaterowania znajdują się Podręczniku Programu, Rozdział 
VIII.1.5 

 
Koszty podróży (w kraju i za granicą) są kwalifikowalne, o ile są niezbędne do osiągnięcia celu projektu 
i są generowane przez personel beneficjenta.   
 
Koszty podróży i zakwaterowania zewnętrznych rzeczoznawców i usługodawców rozliczane są  
w ramach kategorii wydatków: koszty zewnętrznych ekspertyz i usług.   
 
Wydatki związane z kosztami podróży i zakwaterowania ograniczone są do następujących pozycji: 
  

a.  Koszty podróży (np. wydatki na środki transportu publicznego, bilety lotnicze, opłaty lotniskowe) 
 - należy korzystać z najbardziej ekonomicznych środków transportu. Nie jest tu uwzględniany 
codzienny dojazd personelu projektu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.   

 
Dla polskich beneficjentów FMP kwalifikowalne są:  

▪ ryczałt kilometrowy zgodny z przepisami krajowymi, ewentualnie zużycie paliwa, opłaty 
autostradowe lub parkingowe, ubezpieczenie podróżne zgodnie z uregulowaniami 
ustawowymi.  

 
Dla niemieckich beneficjentów FMP kwalifikowalne są:  

▪ ryczałt kilometrowy w wysokości 30 centów za każdy przejechany pełny kilometr. W celu 
weryfikacji i uznania przejechanych samochodem kilometrów wykorzystywane są dane  
z planera trasy podróży.    

 
b.  Diety / Diety za czas podróży służbowej. 

 
Dla polskich beneficjentów FMP kwalifikowalne są:  
Diety, jednak nie wyższe od stawki dziennej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. dla osób zatrudnionych w administracji krajowej lub 
samorządowej w związku z wyjazdami służbowymi. Jeżeli organizator spotkania/ seminarium/ 
konferencji będzie częściowo finansował koszty pobytu (np. posiłki, transport, noclegi) należy 
odpowiednio zmniejszyć należne diety, zgodnie z przepisami krajowymi.  
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Dla niemieckich beneficjentów FMP kwalifikowalne są:  
Diety za czas podróży służbowych dla pracowników stanowiących personel projektu, którzy  
z powodów służbowych znajdują się poza miejscem zamieszkania i poza regularnym miejscem pracy są 
kwalifikowalne w następującej wysokości: 

▪ 12 euro przy absencji powyżej 8 godzin na każdy dzień kalendarzowy 
▪ 24 euro przy absencji powyżej 24 godzin na każdy dzień kalendarzowy  

 
Jeżeli pracownik otrzyma od pracodawcy lub osoby trzeciej posiłek, należy odpowiednio zmniejszyć 
podane powyżej ryczałty diet: 

▪ w przypadku śniadania o 20 procent 
▪ w przypadku obiadu i kolacji każdorazowo o 40 procent 

 
Podstawą do obliczenia zmniejszenia diety jest ryczałt diety w wysokości 24 euro, niezależnie od czasu 
absencji pracownika projektu. Zmniejszenie diety nie może przekroczyć ustalonego ryczałtu diety.  
 

c.  Koszty zakwaterowania 
 
Dla polskich beneficjentów FMP kwalifikowalne są:  

▪ koszty zakwaterowania, tylko w uzasadnionych przypadkach możliwy jest wyższy wydatek 
niż stawka dzienna ustalona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej dla roszczeń zatrudnionych w administracji krajowej lub 
samorządowej w zakresie wyjazdów służbowych.  

 
Dla niemieckich beneficjentów FMP kwalifikowalne są:  

▪ koszty noclegu wraz ze śniadaniem do 85 euro za noc 
 

d.  Opłaty wizowe  
 
Podróże poza obszarem wsparcia Programu są kwalifikowalne, o ile są uzasadnione, odpowiadają 
celowi projektu lub mają pozytywne oddziaływanie na obszar wsparcia.   
 
Dokumentacja rozliczenia kosztów podróży i zakwaterowania: 

▪ rozliczenie kosztów delegacji wraz ze poleceniem wyjazdu służbowego 

▪ potwierdzenia dokonanych płatności związanych z kosztami wyjazdu służbowego  
▪ bilety 
▪ rachunki za noclegi 
▪ polisa ubezpieczeniowa z dowodem zapłaty (tylko dla polskich beneficjentów). 

 

7.2.2     Koszty zewnętrznych ekspertyz i usług 

Przepisy dotyczące kosztów zewnętrznych ekspertyz i usług znajdują się w Podręczniku Programu, 
VIII.1.5 
 
Kwalifikowalne wydatki na pokrycie kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych 
są ograniczone do następujących usług i ekspertyz: 

a. dwujęzyczne opracowania lub badania (np. oceny, strategie, dokumenty koncepcyjne, projekty, 
podręczniki)  

b. szkolenia  
c. koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych, łącznie z kosztami wynajmu technicznego wyposażenia 

konferencyjnego 
d. opracowywanie, modyfikacja i aktualizacja systemów informatycznych i stron internetowych 
e. działania promocyjne i komunikacyjne, reklama i informacja związane z danym projektem  
f. usługi związane z organizacją i realizacją imprez lub spotkań (np. wynajem, catering lub 

tłumaczenie, usługi transportowe, honoraria)  
g. uczestnictwo w wydarzeniach (np. opłaty rejestracyjne)  
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h. opłaty za doradztwo prawne w zakresie prowadzonych w projekcie działań, opłaty notarialne, 
koszty ekspertów technicznych i finansowych, pozostałe opłaty za usługi doradcze i księgowe  

i. prawa własności intelektualnej oraz opłaty na organizację zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi (opłaty ZAIKS)  

j. gwarancje udzielone przez banki lub inne instytucje finansowe, w przypadku gdy takie 
gwarancje są wymagane na podstawie prawa unijnego lub krajowego bądź dokumentu 
programowego  

k. podróż i zakwaterowanie ekspertów zewnętrznych, prelegentów, uczestników (w tym 
partnerów projektowych) przewodniczących posiedzeń i dostawców usług;  

l. inne specyficzne ekspertyzy i usługi niezbędne dla realizacji projektu (np. ubezpieczenia 
obowiązkowe dla uczestników) 

m. honoraria dla artystów.  
 
Wybór eksperta/ wykonawcy usługi zewnętrznej powinien zostać dokonany z uwzględnieniem zapisów 
Podręcznika Programu, Rozdział VIII.1.5. 
 
Przykładowe wydatki niekwalifikowalne:  

▪ ekspertyzy, doradztwo w zakresie odwołań beneficjenta od decyzji kontrolera narodowego, 
decyzji KS FMP itp.  

▪ koszty zakontraktowania partnerów tego samego projektu oraz ich pracowników w celu 
realizacji zadań projektu  

▪ koszty podarunków nieodpłatnie dystrybuowanych w ramach działań informacyjno 
-promocyjnych o wartości powyżej 20 EUR za sztukę  

▪ koszty nagród w konkursach organizowanych przez beneficjenta o wartości powyżej 50 EUR 
za sztukę.  

 
Przykładowa dokumentacja wydatków:  

▪ dokumentacja wyboru wykonawcy z uwzględnieniem zapisów Podręcznika Programu, 
Rozdział VIII.2  

▪ umowy wraz z rachunkami/ fakturami VAT, poświadczeniem odbioru usługi/ zadania, 
dowodami zapłaty kwot wynikających z tych umów  

▪ lista uczestników spotkania/ konferencji/ seminarium z podpisami uczestników oraz plan/ 
agenda organizowanego spotkania/ konferencji/ seminarium  

▪ certyfikat/ zaświadczenie z odbytego kursu/ szkolenia  
▪ egzemplarz materiału promocyjnego (np. ulotki, plakatu, broszury, folderu, wkładki do 

gazety, ogłoszenia prasowego promującego projekt), a w przypadku materiałów 
promocyjnych/ informacyjnych o dużych gabarytach zdjęcia tych materiałów, z których 
przynajmniej jedno przedstawia prawidłowe oznakowanie materiałów  

▪ adres strony internetowej – w przypadku tworzenia w ramach projektu strony internetowej.  
 

7.2.3     Koszty wyposażenia 

Przepisy dotyczące kosztów wyposażenia znajdują się w Podręczniku Programu, VIII.1.5 
 

Ta kategoria kosztów przeznaczona jest do przedstawienia zakupu wyposażenia niezbędnego do 
realizacji projektu, a także kosztów amortyzacji/ leasingu/ wynajmu niezbędnego wyposażenia 
używanego w okresie wdrażania projektu.  
Koszty środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne,  
o ile ww. pozyskanie nastąpiło poprzez zastosowanie najbardziej efektywnej dla danego przypadku 
metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.) uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.  
 

Kwalifikowalne wydatki na wyposażenie są ograniczone do następujących pozycji:  
a. sprzęt biurowy  
b. sprzęt komputerowy i oprogramowanie  
c. meble i instalacje  
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d. sprzęt laboratoryjny  
e. maszyny i urządzenia elektryczne  
f. narzędzia lub przyrządy  
g. pojazdy specjalistyczne  
h. inny sprzęt niezbędny dla operacji.  

 
1. Kwalifikowalny jest wydatek na zakup środka trwałego, który będzie wykorzystywany wyłącznie na 

potrzeby realizacji projektu. Kwalifikowalne są również koszty eksploatacji i serwisowania takiego 
środka trwałego.  

2. Wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który będzie wykorzystywany również poza 
projektem a jednocześnie jest niezbędny do realizacji projektu, kwalifikuje się do 
współfinansowania ze środków programu - kwalifikowalne są jedynie odpisy amortyzacyjne  
w okresie, w którym środek trwały będzie wykorzystywany do realizacji projektu – proporcjonalnie 
do użytkowania środka trwałego w ramach projektu. 

 

Niekwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne środka trwałego zakupionego z udziałem środków unijnych 
lub dotacji z krajowych środków publicznych.  
Amortyzacja sprzętu musi być dokonana zgodnie z przepisami krajowymi, a metoda amortyzacji musi 
być przechowywana dla celów księgowych, kontroli i audytów. 
  

Uregulowania dla beneficjentów z Saksonii   
Kwalifikowalna jest odnosząca się do przedsięwzięcia amortyzacja liniowa zgodna z przepisami prawa 
podatkowego, jednakże tylko udziały czasowo przypisane do przedsięwzięcia i tylko wtedy, gdy do 
pozyskania aktywów nie zostały wykorzystane dotacje publiczne w formie funduszy ESI. Okres 
użytkowania określany jest w Republice Federalnej Niemiec na podstawie aktualnej tabeli AfA 
(amortyzacja z tytułu zużycia) Federalnego Ministerstwa Finansów.   
 
Uregulowania dla wszystkich beneficjentów  
Aktywa niskocenne – jeżeli cena jednostkowa wyposażenia nie przekracza kwoty, dla której zgodnie  
z przepisami krajowymi przewidziana jest amortyzacja jednorazowa, należy zaewidencjonować sumę 
wartości aktywów (udziałowo zgodnie z wykorzystaniem w małym projekcie lub w pełnej wysokości).  
 
Aktywa, które zostaną zakupione mogą być fabrycznie nowe lub używane. Wyposażenie musi spełniać 
wymogi techniczne niezbędne dla danego przedsięwzięcia oraz odpowiadać obowiązującym normom 
i standardom. 
  

7.3 Dochody w projekcie 
Przepisy dotyczące dochodów znajdują się w Podręczniku Programu, Rozdział VIII.5 
 
Dochody osiągnięte w trakcie realizacji projektu pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu oraz 
dofinansowanie z EFRR przekazywane na rzecz beneficjenta FMP.  
 
W przypadku gdy nie wszystkie wydatki projektu są kwalifikowalne, dochód powinien zostać 
przyporządkowany proporcjonalnie do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części wydatków 
projektu.  
 
Dochody pochodzące z innych źródeł, nie uwzględnione na etapie przyznania dofinansowania dla 
projektu, są odejmowane od wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Beneficjent FMP jest 
zobowiązany do informowania we wniosku o płatność o powstaniu w projekcie dochodów, nie 
uwzględnionych na etapie przyznania dofinansowania dla projektu.   
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8. Procedury 

8.1 Procedura naboru wniosków na projekty 
Nabór wniosków na projekty odbywa się w sposób ciągły. Terminy w procedurze wnioskowania 
wynikają z terminów posiedzeń Komitetu Sterującego FMP (KS FMP).  
 
Wnioskodawcy FMP mają możliwość korzystania z konsultacji i doradztwa, dotyczących idei projektu, 
zawartości merytorycznej wniosku projektowego oraz kwalifikowalności wydatków przed oficjalnym 
złożeniem wniosku w sekretariacie FMP (we właściwej terytorialnie części Euroregionu). Konsultacje  
i doradztwo prowadzone są bezpośrednio, telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną.  
 
Po zakończonej fazie konsultacji należy przesłać kompletnie wypełniony w dwóch wersjach językowych 
wniosek projektowy w elektronicznym systemie składania wniosków (na www.neisse-nisa-nysa.or). 
Jednocześnie należy przesłać przynajmniej jako skany pocztą elektroniczną (strona polska: 
iwona@euroregion-nysa.pl lub magda@euroregion-nysa.pl, strona niemiecka: kirchner@euroregion-
neisse.de lub schoenfelder@euroregion-neisse.de) wymagane załączniki, tj.: 
1. upoważnienie do reprezentowania instytucji partnerów projektowych (wnioskodawca i partner 

projektowy) 
2. oświadczenie o prefinansowaniu projektu (tylko wnioskodawca) 
3. oświadczenie o ochronie danych według prawa krajowego (wnioskodawca i partner projektowy) 
4. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 
5. statut instytucji wnioskodawcy i partnera projektowego (jeśli dotyczy) 
6. wyciąg z ewidencji KRS lub innej (jeśli dotyczy). 
 
Po tym następuje I etap oceny (formalna i kwalifikowalności). Po pozytywnym zakończeniu tej oceny 
wniosek projektowy zostaje oficjalnie zarejestrowany i skierowany do II etapu oceny (merytorycznej  
i jakości transgranicznej), następnie zostaje przedłożony na najbliższym posiedzeniu KS FMP. 
 
Wyniki posiedzenia KS FMP (informacja o przyznaniu dofinansowania) publikowane są na www.neisse 
-nisa-nysa.org następnego dnia roboczego po posiedzeniu. 
 
W przypadku pozytywnej decyzji Komitetu Sterującego FMP o przyznaniu dofinansowania, beneficjent 
FMP składa do sekretariatu FMP w terminie 10 dni kalendarzowych od decyzji KS FMP, następujące 
dokumenty:  
1. dwujęzyczny wniosek projektowy w wersji drukowanej, podpisany przez osoby upoważnione do 

reprezentowania instytucji partnerów projektowych w oryginale 
2. upoważnienie do reprezentowania instytucji partnerów projektowych w oryginale (wnioskodawca 

i partner projektowy) 
3. oświadczenie o prefinansowaniu projektu w oryginale (tylko wnioskodawca) 
4. oświadczenie o ochronie danych według prawa krajowego w oryginale (wnioskodawca i partner 

projektowy) 
5. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. 
 

  

dla polskich wnioskodawców: 
 

 
dla niemieckich wnioskodawców: 

Euroregion Nysa 
ul. 1 Maja 57 

58-500 Jelenia Góra 

Euroregion Neisse e.V. 
Hochwaldstr. 29 

02763 Zittau 

 

Podpisany wniosek projektowy wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście, 
przesyłać pocztą lub kurierem odpowiednio do powyższych biur. 
   

http://www.neisse-nisa-nysa.or/
mailto:iwona@euroregion-nysa.pl
mailto:magda@euroregion-nysa.pl
mailto:kirchner@euroregion-neisse.de
mailto:kirchner@euroregion-neisse.de
http://www.neisse-nisa-nysa.org/
http://www.neisse-nisa-nysa.org/
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Zawarcie umowy może nastąpić dopiero po przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów. Brak 
wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwia zawarcie umowy o dofinansowanie.  
 
W przypadku negatywnej decyzji Komitetu Sterującego FMP o przyznaniu dofinansowania dla projektu, 
ww. dokumenty (oprócz wniosku projektowego) przesłane do sekretariatu FMP w Euroregionie Nysa 
lub Euroregionie Neisse e.V. drogą elektroniczną są usuwane z nośników danych, na których były 
przechowywane. 
 

8.2 Procedura oceny projektów 
Procedura oceny przeprowadzana jest w dwóch etapach:  
 

Etap Rodzaj oceny Przeprowadza 

Etap 1  ocena formalna i kwalifikowalności sekretariat FMP po stronie wnioskodawcy  

Etap 2  
ocena merytoryczna i jakości 
transgranicznej 

eksperci zewnętrzni z Polski i Saksonii  

 
W trakcie procesu oceny szczególna uwaga kierowana jest na projekty o logicznej koncepcji, jasno 
i prawidłowo określonym celu, realizowane w ścisłym partnerstwie.  
 

Na szczególną uwagę zasługiwać będą również te będą projekty, które będą się przyczyniać do realizacji 
strategii Euroregionu określonej w dokumencie Strategiczne obszary działania Euroregionu Neisse 
-Nisa-Nysa 2014-2020. Takie projekty powinny przewidywać oprócz głównych działań prowadzących 
do osiągnięcia założonego celu, również dodatkowe wydarzenia towarzyszące, sprzyjające pogłębianiu 
relacji uczestników z obu stron granicy.  
 
W celu wzmocnienia skuteczności rozwijania trwalszych struktur współpracy między instytucjami  
z obszaru wsparcia, szczególnie pozytywnie oceniane będą projekty polegające na organizowaniu 
szeregu wydarzeń, zwieńczonych zawarciem formalnych porozumień określających obszary 
współpracy i wspólne metody działania. 
 

8.2.1     Etap 1 - ocena formalna i kwalifikowalności 

Sekretariat FMP (strona przyjmująca wniosek) sprawdza kompletność dokumentów oraz 
kwalifikowalność złożonego wniosku projektowego. Ocena dokonywana jest w oparciu o następujące 
kryteria:  
 

Lp. Kryterium Ocena 

1. Czy wniosek projektowy został kompletnie wypełniony i złożony w systemie 
zarządzania wnioskami? 

tak / nie 

2. Czy partnerzy projektu są kwalifikowalni (terytorialnie i prawnie)? tak / nie 

3. Czy projekt spełnia wymagane kryteria współpracy transgranicznej (wspólne 
przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel)? 

tak / nie 

4. Czy dokumentacja wniosku jest kompletna i aktualna? tak / nie 

5. Czy projekt jest gotowy do realizacji? tak / nie 

6. Czy zapewniona jest całość finansowania projektu? tak / nie 

7. Czy można wykluczyć podwójne finansowanie? tak / nie 

8. Czy w projekcie zagwarantowano 
realizację polityk horyzontalnych 
UE 

w tym zrównoważonego rozwoju? neutralny/ 
pozytywny/ 
negatywny 
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w tym równości szans i niedyskryminacji? neutralny/ 
pozytywny/ 
negatywny 

w tym równouprawnienia płci? neutralny/ 
pozytywny/ 
negatywny 

9. Czy budżet projektu został prawidłowo skonstruowany (w tym ze względu na 
rodzaj wydatków oraz rodzaj źródeł finansowania)?  

tak / nie 

10. Czy wydatki zaplanowane w projekcie są efektywne, celowe  
i zachowują właściwe proporcje do oczekiwanych wyników (w tym określenie 
wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowanych)? 

tak / nie 

11. Czy uwzględniono fakt, iż przychody w projekcie należy odliczyć od wydatków 
kwalifikowalnych? 

tak / nie 

 
Jeżeli wynik oceny w 1 etapie jest pozytywny (wszystkie kryteria spełnione/ wszystkie odpowiedzi  
– tak, w pytaniu 8 – neutralny/ pozytywny), to wniosek projektowy zostaje oficjalnie zarejestrowany 
i przekazany do drugiego etapu oceny.  
 
Jeżeli wynik jest negatywny (nie wszystkie kryteria spełnione/ przynajmniej jedna odpowiedź – nie,  
w pytaniu 8 – negatywny), to sekretariat FMP (strona przyjmująca wniosek) informuje o tym  
 
wnioskodawcę FMP i wzywa go w formie pisemnej (dopuszczalna poczta elektroniczna) do złożenia 
wyjaśnień i/ lub uzupełnienia dokumentacji. 
 

Po złożeniu przez wnioskodawcę FMP wyjaśnień i/ lub uzupełnienia dokumentacji wniosku  
w terminie określonym przez sekretariat FMP, przeprowadzana jest ponowna ocena. Jeśli jej wynik jest 
pozytywny, wniosek kierowany jest do drugiego etapu oceny. 
 
Jeżeli wynik ponownej oceny formalnej i kwalifikowalności jest negatywny lub wnioskodawca FMP 
odmówił lub nie złożył wyjaśnień, nie dostarczył uzupełnień dokumentacji lub złożone wyjaśnienia, 
uzupełnienia zostały złożone po terminie określonym przez sekretariat FMP, wniosek projektowy 
zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Wnioskodawca FMP zostaje powiadomiony o tym fakcie, 
pisemnie (dopuszczalna poczta elektroniczna) z podaniem kryteriów, które nie zostały spełnione.  
W takiej sytuacji wniosek projektowy może zostać złożony ponownie po uwzględnieniu wszystkich 
kryteriów oceny. 
 
Na tym etapie oceny sprawdzana jest kwalifikowalność wydatków w oparciu o kryteria 9-11, przy czym 
sekretariat FMP dokonuje oceny na podstawie obowiązujących przepisów. Rezultatem jest określenie 
kwalifikowalności każdej pozycji wydatków lub w przypadku jej braku, w porozumieniu  
z wnioskodawcą FMP – przesunięcie do kosztów niekwalifikowanych lub też usunięcie z budżetu 
projektu.  
 

8.2.2     Etap 2 –  ocena merytoryczna i jakości transgranicznej 

Ocenę projektów w drugim etapie przeprowadzają eksperci zewnętrzni z Polski i z Saksonii, powołani 
do pracy w zespole ekspertów przez Konwent Euroregionu Nysa oraz Zarząd Euroregionu Neisse e.V. 
Jest to ocena punktowa. Jej wynikiem jest średnia arytmetyczna liczby punktów, tworzona z sumy 
punktów przyznanych przez poszczególnych ekspertów dla danego projektu. 
 
Uzyskana średnia liczba punktów dla danego projektu wyliczana jest następujący sposób (tworzenie 
średniej arytmetycznej): 
1. zsumowanie punktów przyznanych przez ekspertów dla danego projektu 
2. podzielenie osiągniętej łącznej liczby punktów przez liczbę ekspertów oceniających ten projekt. 
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Projekty, które w trakcie tej oceny uzyskają minimalną wymaganą liczbę punktów (KS FMP może  
w drodze uchwały podwyższyć lub obniżyć tą liczbę) zostają umieszczane na liście rankingowej  
w kolejności od najwyższej liczby do najniższej i skierowane na posiedzenie KS FMP.   
 
Ocena w drugim etapie dokonywana jest w oparciu o poniższe kryteria: 
 

Lp. Kryterium 
Ocena 
min. 

Ocena 
max.  

1. Logika projektu 0 10 

1.1 
 

Jaki jest związek pomiędzy potrzebą realizacji projektu a celami  
i zadaniami zaplanowanymi w projekcie? 
Ocenie podlega: 

− wykazanie potrzeby realizacji projektu, zwłaszcza potrzeb grup docelowych  

− adekwatność i logika sformułowania działań w stosunku do potrzeb, celu 

0 6 

1.2 Czy w projekcie zapewniono realizację odpowiednich działań informacyjno-
promocyjnych?  
Ocenie podlega: 

− adekwatność działań informacyjnych do celów projektu i grup docelowych projektu 

0 4 

2. Powiązanie projektu z celami i wskaźnikami projektu parasolowego FMP 
oraz ze strategiami 

0 20 

2.1 W jakim stopniu realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów 
projektu parasolowego FMP (poprzez zaplanowane wskaźniki)? 
Ocenie podlega: 

− zgodność projektu z celami FMP 

− skuteczność projektu rozumiana jako wkład wskaźników projektu w realizację wskaźników 
FMP 

0 10 

2.2 W jakim stopniu realizacja projektu jest zgodna z lokalnymi  
i euroregionalnymi strategiami? 
Ocenie podlega: 

− spójność i stopień wpisywania się projektu w strategie 

0 10 

3. Efekty i wpływ transgraniczny 0 60 

3.1 Jakie korzyści przynosi projekt dla beneficjentów, grup docelowych,  
a także mieszkańców obszaru wsparcia? 
Ocenie podlegają: 

− korzyści jakie projekt niesie dla beneficjenta 

− korzyści jakie projekt niesie dla rzeczywistej poprawy sytuacji grup docelowych  
i rozwiązania zdefiniowanych problemów (potrzeb) 

− zasięg rezultatów i oddziaływania projektu  

0 10 

3.2 Jaka jest wartość dodana wynikająca z realizacji projektu  
w partnerstwie? 
Ocenie podlega: 

− rzeczywiste znaczenie współpracy transgranicznej zaplanowanej w projekcie dla 
rozwiązania problemów obszaru wsparcia i wywołania korzystnej zmiany 

− korzyści z projektu odczuwalne po obu stronach granicy 

− wpływ na społeczną integrację i identyfikację obszaru wsparcia 

0 10 

3.3. W jakim stopniu zagwarantowana jest trwałość efektów projektu?  
Ocenie podlega:  

− potencjał efektów projektu do wykorzystania także po zakończeniu projektu  

− ocena czy projekt stwarza możliwości dalszego rozwoju współpracy transgranicznej 

0 10 

3.4 

Jaka jest jakość 
współpracy 
transgranicznej? 

W jakim stopniu projekt spełnia kryteria wspólnego 
przygotowania? 
Ocenie podlega: 

− stopień wspólnego przygotowania projektu (opisane sposoby i 
formy kontaktu, zakres uzgodnień) 

0 10 

W jakim stopniu projekt spełnia kryteria wspólnej 
realizacji? 
Ocenie podlega: 

0 10 
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− podział zadań i odpowiedzialności między partnerów 
W jakim stopniu projekt spełnia kryteria wspólnego 
personelu? 
Ocenie podlegają: 

− przewidziane sposoby koordynacji, podziału zadań, komunikacji 

0 10 

4. Partnerstwo 0 10 

4.1 W jakim stopniu struktura partnerstwa powstała dla celu realizacji projektu 
przyczyni się do osiągnięcia jego celów? 
Ocenie podlega:  

− optymalny dobór partnerów z obu krajów pod kątem realizacji celów projektu  

− dobór partnerów dokonany zgodnie z zakresem ich kompetencji, zdolności 
instytucjonalnej i doświadczenia 

0 4 

4.2 W jakim stopniu struktura partnerstwa powstała dla realizacji projektu jest 
trwała?  
Ocenie podlega: 

− partnerstwo - czy nie powstało jednorazowo, czy wiąże się z zawarciem formalnych 
porozumień (podpisanie umowy partnerskiej), określających obszary współpracy  
i wspólne metody działania, późniejszą wspólną organizację przedsięwzięć  

− dotychczasowe i bieżące doświadczenia we współpracy między partnerami 

0 6 

 Razem ocena projektu 0 100 

 
W punktacji od 0 do 4 poszczególne oceny należy rozumieć następująco: 
0 – kryterium nie spełnione 
1 – kryterium spełnione w minimalnym stopniu 
2 - kryterium spełnione w dostatecznym stopniu 
3 - kryterium spełnione w maksymalnym stopniu 
4 – kryterium w pełni spełnione, ocena uwzględnia dodatkowe pozytywne wartości 
 
W punktacji od 0 do 6 poszczególne oceny należy rozumieć następująco: 
0 – kryterium nie spełnione 
1 – kryterium spełnione w minimalnym stopniu 
2-3 - kryterium spełnione w dostatecznym stopniu 
4–5 – kryterium spełnione w maksymalnym stopniu 
6 - kryterium w pełni spełnione, ocena uwzględnia dodatkowe pozytywne wartości 
 
W punktacji od 0 do 10 poszczególne oceny należy rozumieć następująco: 
0 – kryterium nie spełnione 
1–2 - kryterium spełnione w minimalnym stopniu 
3–5 - kryterium spełnione w dostatecznym stopniu 
6–7 - kryterium spełnione w wystarczającym stopniu 
8–9 - kryterium spełnione w maksymalnym stopniu 
10 - kryterium w pełni spełnione, ocena uwzględnia dodatkowe pozytywne wartości. 
 
Po przeprowadzeniu oceny projektów sekretariat FMP przygotowuje listę rankingową projektów, jako 
materiał, w oparciu o który KS FMP podejmuje decyzje. Projekty umieszczane są na niej według 
uzyskanej w trakcie oceny liczby punktów od najwyższej do najniższej. Projekty, które nie uzyskały 
wymaganej minimalnej liczby punktów nie są uwzględniane na liście rankingowej, informacje o nich 
podawane są członkom KS FMP tylko do wiadomości.  
 

8.3 Procedura wyboru projektów 
Komitet Sterujący Funduszem Małych Projektów dokonuje wyboru projektów do dofinansowania 
zgodnie z obowiązującym Regulaminem. KS FMP przedkładane są tylko te projekty, które w 2 etapie 
oceny uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów. 
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W skład KS FMP wchodzą uprawnieni do głosowania członkowie: sześciu ze strony polskiej  
i sześciu ze strony niemieckiej, jak również uczestnicy z głosem doradczym oraz obserwatorzy z polskiej 
i niemieckiej strony.  
 
Podejmowanie uchwał o wyborze małych projektów przebiega zgodnie z zasadą większości to znaczy, 
że uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli zwykła większość obecnych uprawnionych do głosowania 
głosuje za przyjęciem propozycji uchwały. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. 
 
Wyniki posiedzenia KS FMP upubliczniane są na www.neisse-nisa-nysa.org.  
 
Posiedzenia KS FMP odbywają się z reguły raz na kwartał. Harmonogram posiedzeń ustalany jest przez 
KS FMP do końca danego roku kalendarzowego na rok kolejny i zamieszczany na stronie internetowej 
www.neisse-nisa-nysa.org. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie procedury obiegowej. 
 

8.4 Procedura kontraktowania projektów  
Kontraktowanie projektów wybranych przez Komitet Sterujący FMP rozpoczyna się od dnia 
następującego po dniu, w którym KS FMP podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania.  
 
Kontraktowanie polega na zawarciu umowy cywilno-prawnej pomiędzy wnioskodawcą a właściwą 
terytorialnie częścią Euroregionu. Co do zasady podpisanie umowy nie trwa dłużej niż 1 miesiąc po 
podjęciu decyzji przez KS FMP. Jeśli umowa nie zostanie podpisana w tym czasie z winy beneficjenta 
FMP, projekt uznaje się automatycznie za odrzucony przez KS FMP. 
 
Umowa o dofinansowaniu określa prawa i obowiązki obu stron oraz ramy prawne i finansowe dla 
wykonania zaplanowanych w projekcie działań. W szczególności jest to potwierdzenie maksymalnej 
wysokości dofinansowania z EFRR.  
 
Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie www.neisse-nisa-nysa.org.  
 

8.5 Zmiany w projekcie 
Przepisy dotyczące zmian w projekcie znajdują się w Podręczniku Programu, Rozdział IX.5 
 
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie istnieje, w uzasadnionych przypadkach, możliwość dokonania 
niezbędnych technicznych i  merytorycznych zmian w projekcie.  
 
Zgłoszenie zmian względnie wniosku o zmiany do projektu musi nastąpić w okresie realizacji 
projektu i zawierać: 

▪ zestawienie zmian (zatwierdzony stan „jest“ i planowany stan „po zmianach”) 
▪ uzasadnienie zmian. 

 
Co do zasady projekty powinny być realizowane zgodnie z planem realizacji przedstawionym  
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie (i załącznikach do wniosku). Zmiany nie mogą 
powodować zmian celów projektu. 
 

8.5.1     Zmiany techniczne  

Zmiany techniczne polegają jedynie na dostosowaniu projektu koniecznym do prawidłowej realizacji  
i nie wpływają na jego cele, wskaźniki oraz nie powodują zwiększenia dofinansowania. Nie wymagają 
decyzji KS FMP.  
 
1. Zmiany techniczne, które należy zgłosić pisemnie do sekretariatu FMP, nie wymagające zawarcia 

aneksu do umowy o dofinansowanie, np.: 

http://www.neisse-nisa-nysa.org/
http://www.neisse-nisa-nysa.org/
http://www.neisse-nisa-nysa.org/
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a. zmiana nazwiska i danych kontaktowych osoby do kontaktu i/ lub osoby upoważnionej do 
reprezentowania instytucji beneficjenta FMP z ewentualnym przedłożeniem odpowiednich 
dokumentów 

b. zwiększenie kosztów danej kategorii do 20% ich początkowej wartości, bez zwiększenia 
całkowitego kosztu projektu 

c. zmiana w zakresie statusu płatnika VAT  
d. przesunięcie w czasie zaplanowanych w projekcie/ planie kosztów działań, o ile działania te 

mieszczą się w okresie realizacji projektu. 
 
2. Zmiany techniczne, które należy zgłosić pisemnie do sekretariatu FMP pisemnie i wymagające 

zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie, np.: 
a. zmiana okresu realizacji projektu, o ile nie wpływa na wartość zaplanowanych wskaźników 
b. całościowa i częściowa reklasyfikacja zatwierdzonych kosztów (pozycji) w planie kosztów lub 

przeniesienie pozycji kosztów do innej kategorii  
c. istotna zmiana opisu pozycji kosztów (z wyjątkiem zmiany z pkt. 1 lit. d), o ile nie wpłynie na 

zmianę wskaźników projektu. 
 
Złożenie wniosku o zmiany oraz zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie musi nastąpić  
w trakcie realizacji projektu. 
 

8.5.2     Zmiany merytoryczne 

Zmiany merytoryczne wymagają zatwierdzenia przez Komitet Sterujący FMP, a następnie zawarcia 
aneksu do umowy o dofinansowaniu. Należą do nich np.: 

a. istotne zmiany strukturalne w partnerstwie 
b. zmiany zmniejszające wartości wskaźników o więcej niż 10% i zmiany wybranych wskaźników 
c. zmiany zwiększające wartości wskaźników o więcej niż 10% w powiązaniu ze zwiększeniem 

zatwierdzonych łącznych kosztów projektu 
d. uzupełnienie pozycji w planie kosztów poprzez dodatkowe działania, które są niezbędne do 

prawidłowej realizacji projektu, osiągnięcia jego celów oraz wskaźników, prowadzące do 
zwiększenia całkowitych zatwierdzonych kosztów projektów 

e. zwiększenie kosztów danej kategorii powyżej 20% ich początkowej wartości, przy 
jednoczesnym zwiększeniu całkowitego kosztu projektu. 

 
Złożenie wniosku o zmiany merytoryczne musi nastąpić przynajmniej trzy miesiące przed 
zakończeniem realizacji projektu. Sekretariat FMP weryfikuje zasadność wniosku o zmianę i przedkłada 
go do zatwierdzenia KS FMP. 
Wniosek o zmiany merytoryczne należy składać w dwóch językach. 
 
Komitet Sterujący FMP podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zmiany merytorycznej 
zgodnie ze swoim regulaminem. Po zatwierdzeniu zmiany sporządzany jest aneks do umowy  
o dofinansowaniu. 
 
Złożenie wniosku o zmiany oraz zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie musi nastąpić  
w trakcie realizacji projektu. 
 

8.6 Procedura skargowa 
Wniesienie skargi możliwe jest tylko wtedy, gdy w opinii wnioskodawcy FMP ocena projektu lub jego 
wybór nie były zgodne z procedurami, określonymi w dokumentach dotyczących procedury oceny  
i wyboru projektów. 
 
Prawo złożenia skargi przysługuje wyłącznie wnioskodawcy FMP. Skarga musi zawierać następujące 
informacje: 

https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/Całościowa
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/i
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/częściowa
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/reklasyfikacja
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/zatwierdzonych
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/kosztów
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/pozycji
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/w
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/planie
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/kosztów
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/lu
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/przeniesienie
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/pozycji
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/kosztów
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/do
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/innej
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/kategorii
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/Złożenie
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/musi
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/nastąpić
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/w
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/projekt
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/Komitet
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/Sterujący
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/podejmuje
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/decyzję
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/o
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/zatwierdzeni
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/lu
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/odrzuceni
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/zmiany
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/merytorycznej
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/zgodnie
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/ze
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/swoim
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/regulaminem
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/Złożenie
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/musi
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/nastąpić
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/w
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/projekt
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1. adres wnioskodawcy 
2. tytuł i numer rejestracyjny wniosku projektowego 
3. uzasadnienie skargi 
4. podpis wnioskodawcy. 

 
Skarga jest składana w języku polskim lub niemieckim do Komisji Skargowej na adres mailowy, pocztą 
lub bezpośrednio do sekretariatu FMP (właściwej terytorialnie części Euroregionu) w ciągu 7 dni 
roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpływu do wnioskodawcy FMP 
informacji o decyzji KS FMP w zakresie projektu. Komisja Skargowa powoływana jest przez Komitet 
Sterujący Funduszem Małych Projektów. 
 
Skarga złożona po terminie jest pozostawiona bez rozpatrzenia. Informacja o pozostawieniu skargi bez 
rozpatrzenia jest przekazywana wnioskodawcy FMP przez sekretariat FMP w ciągu 7 dni roboczych od 
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpływu skargi do sekretariatu FMP.  
 
Skarga złożona w prawidłowym terminie jest rozpatrywana przez Komisję Skargową, wyłącznie  
w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę FMP, dotyczącym niezgodności oceny lub wyboru projektu 
z obowiązującymi i aktualnymi procedurami oceny lub wyboru projektów. 
 
Jeżeli skarga dotycząca procedury oceny projektu zostaje uwzględniona przez Komisję Skargową, 
poddawana jest ona ponownej ocenie, a następnie w zależności od jej wyniku przedkładany do 
rozpatrzenia KS FMP.  
Jeżeli skarga dotycząca procedury wyboru projektu zostaje uwzględniona przez Komisję Skargową, 
przedkładany jest on do ponownego rozpatrzenia KS FMP. 
 
Skarga pozytywnie rozpatrzona przez Komisję Skargową wpływa na najbliższe posiedzenie KS FMP. 
Sekretariat FMP informuje wnioskodawcę o wyniku przeprowadzonej procedury skargowej w ciągu  
7 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podjęcia decyzji przez KS FMP. 
 
Decyzja Komisji Skargowej o oddaleniu skargi nie wymaga zatwierdzenia przez KS FMP, w tym 
przypadku w mocy pozostaje wcześniej podjęta decyzja KS FMP. 
 
Decyzja dotycząca skargi jest ostateczna, wiążąca dla wszystkich stron i nie może być przedmiotem 
dalszych procedur skargowych w ramach Programu. 
 

8.7 Procedura raportowania 

8.7.1     Dokumentacja rozliczeniowa 

Po zakończeniu realizacji projektu beneficjent FMP składa dokumentację rozliczeniową  
w sekretariacie FMP (w Euroregionie, po stronie przyjmującej wniosek), najpóźniej 30 dni 
kalendarzowych od daty zakończenia projektu, określonej w umowie o dofinansowaniu.  
 
Dokumentacja rozliczeniowa to: 

▪ raport końcowego i wniosek o płatność 
▪ zestawienie wydatków 
▪ oświadczenie dotyczącego personelu projektowego (dotyczy polskich beneficjentów) 
▪ pozostałe dokumenty potwierdzające prawidłową realizację projektu 

 

Możliwe jest też składanie częściowych rozliczeń w trakcie trwania realizacji projektu jeżeli 
zrealizowane zostanie jednocześnie min. 50% liczby zaplanowanych w projekcie zadań i osiągnięte 50% 
wartości zaplanowanych wskaźników, a także poniesione min. 50% zaplanowanych w budżecie 
projektu kosztów.  
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Dokumentami do oceny prawidłowej realizacji projektu są m.in.: 
▪ dokumentacja realizacji poszczególnych działań projektowych (np. zdjęcia, program 

wydarzeń, sprawozdania, notatki, zaproszenia, listy uczestników, korespondencja, itp.) 
▪ publikacje (np. ulotki, gazety, informatory, plakaty, itp., przy publikacjach obowiązuje 

zasada dwujęzyczności) 
▪ dokumentacja potwierdzająca realizację działań informacyjno-promocyjnych 
▪ listy uczestników spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji, itp. 

 
Dokumentami do oceny prawidłowego poniesienia wydatków są m.in.: 

▪ dokumenty księgowe (rachunki/ faktury) oraz dowody ich zapłaty (w PL - w kopiach 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem, w SN – oryginały) 

▪ dokumentacja realizacji zleceń na usługi/ dostawy zewnętrzne (w PL - w kopiach 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem, w SN – oryginały) 

▪ dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie przychodów z projektu (w PL - w kopiach 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem, w SN – oryginały). 

 
Podczas weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej beneficjent FMP jest zobowiązany do ścisłej 
współpracy z sekretariatem FMP. W przypadku, gdy sekretariat FMP będzie wymagał dodatkowej 
dokumentacji, beneficjent FMP jest zobowiązany do jej dostarczenia.  
 
Procedura rozliczenia projektów po stronie polskiej i niemieckiej przebiega w różny sposób.  
 
Strona polska 
Dokumentacja rozliczeniowa projektu składana jest przez polskich beneficjentów FMP  
w sekretariacie FMP po stronie polskiej (polska strona Euroregionu). Tam jest ona poddawana 
weryfikacji mającej na celu zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności zrealizowanych działań 
projektowych i poniesionych w ramach projektu wydatków. Po zakończeniu tej oceny rozliczenie 
projektu ujmowane jest w bieżącym raporcie kwartalnym Euroregionu Nysa i przekazywane do kontroli 
z artykułu 23 po stronie polskiej w terminach wynikających z harmonogramu. 
 
Strona niemiecka 
Dokumentacja rozliczeniowa projektu składana jest przez niemieckich beneficjentów FMP  
w sekretariacie FMP po niemieckiej stronie (niemiecka strona Euroregionu). Tam jest ona sprawdzana 
wyłącznie pod kątem kompletności formalnej. Po zakończeniu tej weryfikacji rozliczenie projektu 
ujmowane jest w bieżącym raporcie kwartalnym Euroregionu Neisse e.V. i przekazywane do kontroli  
z artykułu 23 po stronie niemieckiej w terminach wynikających z harmonogramu.  
 
Prawidłowość i kwalifikowalność działań projektowych oraz wydatków poniesionych w projekcie  
 
Sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności działań zrealizowanych w ramach projektu, a także 
wydatków poniesionych w trakcie tych działań, polega na ustaleniu przez sekretariat FMP  
w oparciu o regulacje zawarte w Podręczniku Programu oraz Przewodniku FMP, m.in.: 
1. czy raport z realizacji małego projektu został prawidłowo wypełniony pod względem formalnym 

i rachunkowym, 
2. czy załączone zostały wszystkie wymagane załączniki do raportu, 
3. czy raport rzetelnie przedstawia postęp realizacji działań projektowych, w tym realizację 

zaplanowanych wskaźników (pod względem ilościowym i jakościowym),  
4. czy wydatki ujęte w zestawieniu wydatków są prawidłowe oraz czy są zgodne z zasadami 

kwalifikowalności, 
5. czy wydatki ujęte w zestawieniu wydatków zostały zaplanowane we wniosku projektowym i czy są 

rozliczane w ramach prawidłowej kategorii wydatków,  
6. czy nie nastąpiło przekroczenie limitu wydatków w ramach poszczególnych kategorii wydatków, 
7. czy wydatki przedstawione w zestawieniu wydatków zostały poniesione zgodnie z zasadami 

zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności, informacji i promocji 
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8. czy wydatki przedstawione w zestawieniu wydatków zostały poniesione w sposób gospodarny, 
racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 

8.7.2     Harmonogram przedkładania wniosków o płatność projektu parasolowego FMP 

Wszystkie wydatki poświadczone przez kontrolera z artykułu 23, poniesione przez zarówno polskiego 
jak i niemieckiego beneficjenta FMP, przedstawiane są we wniosku o płatność będącym częścią 
kwartalnego raportu z realizacji projektu parasolowego FMP.  
 
 

Rozliczenie 
beneficjenta 

FMP do 
Sekretariatu 

FMP* 

Okres raportowania w projekcie 
parasolowym FMP 

Częściowy wniosek o 
płatność w projekcie 
parasolowym FMP do 

kontroli z art. 23 

Kontrola z art. 23 Wspólny wniosek o 
płatność  

w projekcie 
parasolowym FMP do 

Wspólnego Sekretariatu 
Interreg PL-SN 

na bieżąco od 01 stycznia do 31 marca do 10 kwietnia do 9 lipca do 19 lipca 

na bieżąco od 01 kwietnia do 30 czerwca do 10 lipca do 8 października do 18 października 

na bieżąco od 01 lipca do 30 września do 10 października do 8 stycznia do 18 stycznia 

na bieżąco od 01 października do 31 grudnia do 10 stycznia do 10 kwietnia do 20 kwietnia 

*beneficjent FMP składa wniosek o płatność w terminie ustalonym w umowie o dofinansowanie małego projektu 

 

8.7.3     Refundacja  

Przepisy dotyczące refundacji znajdują się w Podręczniku Programu, Rozdział VIII.1.3 
 
Do refundacji kwalifikują się wydatki:  

a. poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie  
b. zgodne z zasadami określonymi w Programie i Podręczniku Programu  
c. zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz obowiązującego prawa krajowego  
d. faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie  
e. niezbędny do jego realizacji projektu  
f. dokonane w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów oraz zasady oszczędności i gospodarności  
g. należycie udokumentowane 
h. odpowiednio zaksięgowane  
i. nie będące wydatkami niekwalifikowalnymi.  

 

Wydatki niekwalifikowalne to wydatki nie spełniające co najmniej jednego z warunków 
wymienionych w pkt. a.-i. 
 
Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu 
kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta FMP.  
Dowodem poniesienia wydatku jest faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej 
(np. rozliczenie delegacji z załącznikami) wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym jego 
zapłatę. 
 
Ogólne zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków zawarte są w Podręczniku Programu, Rozdział 
VIII.1.3. Dla wydatków rozliczanych w sposób uproszczony (ryczałty) obowiązują odrębne 
uregulowania Podręcznika Programu, Rozdział VIII.1.4. 
  
Wydatki rozliczane uproszczoną metodą (ryczałty) są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma 
obowiązku opisywania dowodów księgowych na potwierdzenie ich poniesienia. To jednak nie zwalnia 
beneficjenta FMP z obowiązku prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub uproszczonej 
ewidencji księgowej zgodnie z przepisami krajowymi. 
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8.7.4     Wypłata refundacji 

Wypłata środków z EFRR może nastąpić po kontroli wydatków pod kątem zgodności  
z prawem i prawidłowości ich poniesienia przez beneficjenta, przeprowadzonej przez kontrolera 
krajowego zgodnie z artykułem 23 ustęp 4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 oraz zgodnie  
z niniejszą procedurą.  
 
Uregulowanie dla polskich beneficjentów 
Możliwe jest przekazanie beneficjentom FMP tzw. szybkiej refundacji, tj. wypłatę środków z EFRR, 
bezpośrednio po zakończonej w sekretariacie FMP weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej projektu  
i przed jej przekazaniem do kontroli z artykułu 23. Szybka refundacja może wynieść do 50% wartości 
środków z EFRR w kwocie pozytywnie zweryfikowanych przez sekretariat FMP wydatkach, pod 
warunkiem dostępności środków finansowych z EFRR w Euroregionie Nysa.   
 
Wypłata pozostałych środków EFRR następuje po zakończeniu kontroli z artykułu 23, jako różnica 
pomiędzy wysokością poświadczonych przez kontrolera z artykułu 23 środków z EFRR a wysokością już 
wypłaconej szybkiej refundacji, po otrzymaniu przez partnera wiodącego projektu parasolowego  
- Euroregion Nysa pozostałych środków finansowych. Polskim beneficjentom FMP refundację wypłaca 
bezpośrednio partner wiodący. 
 

Uregulowanie dla niemieckich wnioskodawców  
Możliwe jest przekazanie beneficjentom FMP tzw. szybkiej refundacji, tj. wypłatę środków z EFRR, 
bezpośrednio po zakończonej kontroli z artykułu 23 dokumentacji rozliczeniowej projektu. Szybka  
 
refundacja może wynieść do 100% wartości środków z EFRR w kwocie poświadczonych przez 
kontrolera z art. 23 wydatków kwalifikowalnych, pod warunkiem dostępności środków finansowych  
z EFRR w Euroregionie Neisse e.V.  
 

8.7.5     Stosowanie euro 

Przepisy dotyczące stosowania euro znajdują się w Podręczniku Programu, Rozdział VIII.4 
 
Wydatki poniesione w walucie innej niż EUR beneficjenci zobowiązani są przeliczać je na EUR  
z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję 
Europejską w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji w sekretariacie FMP 
(właściwa terytorialnie strona Euroregionu). 
 
Ponieważ wszystkie przepływy finansowe w Funduszu Małych Projektów dokonywane będą w EUR 
zaleca się, aby konto bankowe dla rozliczeń projektu prowadzone było w EUR. W ten sposób można 
uniknąć ryzyka związanego z różnicami kursów walut.  
 

9. Pozostałe ustalenia dotyczące wsparcia 

9.1 Okres przechowywania dowodów księgowych 
Przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji projektowej znajdują się w Podręczniku Programu, 
Rozdział IX.4.4 
 
Beneficjent FMP jest zobowiązany do przechowywania oryginalnych dowodów księgowych i umów  
a także innych dokumentów dotyczących udzielonej dotacji co do dnia 31 grudnia 2030 r., chyba że 
prawo podatkowe lub inne przepisy krajowe lub europejskie przewidują dłuższy okres przechowywania 
tych danych. 
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9.2 Działania informacyjno-promocyjne   
Przepisy dotyczące działań informacyjno-promocyjnych znajdują się Podręczniku Programu, Rozdział 
IV.1.5 
 
Partnerzy projektu mają obowiązek dopilnowania, aby dzięki odpowiednim działaniom informacyjnym 
opinia publiczna uzyskiwała informacje o wsparciu otrzymanym z Programu Współpracy.  
W szczególności zapewniają realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych, zgodnie  
z załącznikiem XII ustęp 2.2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Wytyczne dotyczące obowiązku 
realizacji działań informacyjno-promocyjnych znajdują w Poradniku beneficjenta w zakresie promocji 
projektów finansowanych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia  2014-2020, 
opublikowanym na stronie internetowej www.plsn.eu oraz www.neisse-nisa-nysa.org. Oprócz 
obowiązkowych działań promocyjnych, określonych w ww. dokumentach, partnerzy projektu są 
zobowiązani do podawania logo Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.  
 

9.3 Inne 
Niniejszy Przewodnik stanowi uzupełnienie Podręcznika Programu Współpracy Interreg Polska  
- Saksonia 2014-2020. 
 
W kwestiach nieuregulowanych w Przewodniku obowiązują przepisy odnoszące się do projektów 
regularnych, zawarte w Podręczniku Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 oraz 
w umowie o dofinansowanie projektu (Podręcznik Programu, Rozdział V.3).   
 
Aktualne informacje, dokumenty, formularze i wzory dostępne są na stronie internetowej  
www.neisse-nisa-nysa.org. 
 

10. Okres obowiązywania 
 
Niniejszy Przewodnik dostępny jest w jednakowym brzmieniu w języku niemieckim i polskim  
i  obowiązuje w każdorazowo aktualnej wersji od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia Programu.   
 
 

http://www.plsn.eu/
http://www.neisse-nisa-nysa.org/
http://www.neisse-nisa-nysa.org/

