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Geschäftsordnung 
des Lenkungsausschusses  

des Kleinprojektefonds  
(KPF-LaK) 

 
im Kooperationsprogramm  INTERREG  

Polen - Sachsen 2014-2020 

  

Regulamin 
Komitetu Sterującego  

Funduszem Małych Projektów 
(KS FMP)    

 
w Programie Współpracy INTERREG  

Polska – Saksonia 2014-2020 
 

 
Artikel 1 

Zweck / Zuständigkeitsbereich 
 

1. Diese Geschäftsordnung regelt die Arbeit des KPF-LaK als 
verantwortliches Gremium für die Kleinprojektauswahl im 
Rahmen o. g. Kleinprojektefonds. 

  
Artykuł 1  

Zakres kompetencji 
 
1. Niniejszy Regulamin reguluje pracę KS FMP, jako 
gremium odpowiedzialnego za wybór projektów  
w ramach ww. Funduszu Małych Projektów. 

 
Artikel 2 

Vorsitz und Mitglieder 
 
1. Den Vorsitz hat der Direktor der Euroregion Nysa 
(Leadpartner), stellvertretender Vorsitzender ist der 
Geschäftsführer der Euroregion Neisse e. V. 
(Projektpartner). Sind beide verhindert, so bestimmen die 
anwesenden Stimmberechtigen den Vorsitzenden. 
 
2. Der KPF-LaK hat stimmberechtigte, beratende und 
beobachtende Mitglieder von polnischer und deutscher 
Seite. 
 
a. Stimmberechtigte Mitglieder polnischerseits sind: 
▪ vier Personen aus dem Fördergebiet auf polnischer 

Seite, die durch den ERN-Konvent delegiert werden, 
vorzugsweise Vertreter der Gemeinde- und Landesräte 
- ERN-Mitglieder 

▪ ein Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner 
entsprechend Art. 5 Abs. 1 der ESIF-Verordnung 
 

▪ der Direktor des ERN-Büros als geborenes Mitglied. 
 
b. Stimmberechtigte Mitglieder deutscherseits sind: 
▪ vier Personen aus dem Fördergebiet auf deutscher 

Seite, die durch den Vorstand der Euroregion Neisse e. 
V. delegiert werden, vorzugsweise Mitglieder der 
Kreistage der Landkreise Görlitz und Bautzen 
 

▪ ein Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner 
entsprechend Art. 5 Abs. 1 der ESIF-Verordnung 
 

▪ der Geschäftsführer der Euroregion Neisse e. V., als 
geborenes Mitglied. 
 
 
 
 

  
Artykuł 2  

Przewodnictwo i członkowie 
 
1. Przewodniczącym jest dyrektor biura Euroregionu 
Nysa  (partner wiodący), zastępcą dyrektor Euroregionu 
Neisse e.V. (partner projektu). W przypadku braku 
dyspozycyjności obu, przewodniczącego ustanawiają 
obecni uprawnieni do głosowania członkowie. 
 
2. W skład KS FMP wchodzą członkowie uprawnieni do 
głosowania, członkowie z głosem doradczym oraz 
obserwatorzy ze strony polskiej i niemieckiej. 
 
a. Członkowie z prawem głosu ze strony polskiej to: 
▪ cztery osoby z obszaru wsparcia po polskiej stronie, 

oddelegowane przez konwent ERN, przede 
wszystkim przedstawiciele rad gmin i powiatów  
- członków ERN,  

▪ jeden przedstawiciel partnerów społecznych  
i gospodarczych zgodnie z art. 5 ust. 1 
Rozporządzenia Ogólnego, 

▪ dyrektor biura ERN, jako członek stały. 
 

b. Członkowie z prawem głosu ze strony niemieckiej to: 
▪ cztery osoby z obszaru wsparcia po stronie 

niemieckiej, oddelegowane przez zarząd 
Euroregion Neisse e. V., przede wszystkim 
członkowie rad okręgowych powiatów Görlitz  
i Bautzen, 

▪ jeden przedstawiciel partnerów społecznych  
i gospodarczych zgodnie z art. 5 ust. 1 
Rozporządzenia Ogólnego, 

▪ dyrektor Euroregionu Neisse e. V., jako członek 
stały. 
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c. Beratende/ beobachtende Mitglieder können sein: 
 
▪ ein Vertreter der Verwaltungsbehörde des 

Kooperationsprogramms INTERREG Polen - Sachsen 
2014-2020 

▪ ein Vertreter der Nationalen Behörde 
▪ ein Vertreter der Prüfbehörden (Artikel 23 Prüfung) 
▪ ein Vertreter des Verbindungsbüros des Freistaates 

Sachsen 
▪ ein Vertreter der  Europäischen Kommission 
▪ der Sekretär der tschechischen Seite der Euroregion 

Neisse. 
 
3.  Die Mitglieder des KPF-Lak können sich vertreten lassen. 
Im Vertretungsfall ist das Stimmrecht auf ein weiteres 
stimmberechtigtes Mitglied des KPF-LaK oder einen 
kompetenten Vertreter der Entsendeeinrichtung schriftlich 
zu übertragen. Der Vertretungsfall ist bis zum Beginn der 
LaK-Sitzung dem KPF-Sekretariat bekannt zugegeben. 
 
4. An den Sitzungen nehmen die polnischen und deutschen 
Mitarbeiter des KPF-Sekretariates teil. 
 
5. Die anwesenden Teilnehmer an einer LaK-Sitzung 
verpflichten sich, die Unterlagen und den Sitzungsverlauf 
betreffend zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, 
Vertraulichkeit. Dies wird dokumentiert. 
 
6. Im Falle vorliegender Befangenheit, ist diese am Beginn 
der Sitzung in der Tagesordnung „Ordnungsmäßigkeit der 
Sitzung“ zu erklären. 

c. Członkami z głosem doradczym/ obserwatorami 
mogą być: 
▪ przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem 

Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 
-2020, 

▪ przedstawiciel Instytucji Krajowej, 
▪ przedstawiciel instytucji kontrolujących (kontrola  

z Artykułu 23), 
▪ przedstawiciel Biura łącznikowego Wolnego 

Państwa Saksonia, 
▪ przedstawiciel Komisji Europejskiej 
▪ Sekretarz czeskiej strony Euroregionu Nysa. 
 
3. Członkowie KS FMP mogą być zastępowani.  
W przypadku zastępstwa prawo głosu przekazywane 
jest pisemnie na innego członka z prawem głosu albo na 
kompetentnego przedstawiciela instytucji delegującej 
zastępcę. Zastępstwo należy zgłosić do sekretariatu 
FMP przed rozpoczęciem posiedzenia KS. 
 
4. W posiedzeniach uczestniczą polscy i niemieccy 
pracownicy sekretariatu FMP. 
 
5. Obecni uczestnicy posiedzeń KS zobowiązują się do 
zachowania przepisów o ochronie danych, poufności  
w odniesieniu do materiałów oraz przebiegu 
posiedzenia, co jest dokumentowane. 
 
6. W przypadkach zaistnienia powiązania  
z projektem, fakt ten jest zgłaszany na początku 
posiedzenia w punkcie porządku obrad „zgodność 
posiedzenia z Regulaminem”. 

 
Artikel 3 

Aufgaben 
 
1. Der KPF-LaK entscheidet über die Förderung von 
Kleinprojekten. Dabei werden dem Lenkungsausschuss nur 
die Kleinprojektanträge zur Entscheidung vorgelegt, deren 
grenzübergreifende Qualität im Vorfeld der Entscheidung 
bewertet wurde.  
 
2. In seiner Entscheidung kann der Lenkungsausschuss 
Auflagen aussprechen und als Bedingungen bezüglich des 
grenzübergreifenden Charakters der Kleinprojekte für die 
Aufnahme in der jeweiligen Fördervereinbarung 
formulieren. 

  
Artykuł 3 
Zadania 

 
1. KS FMP decyduje o przyznaniu dofinansowania 
projektom. Przy czym Komitetowi Sterującemu 
przedkłada się do rozpatrzenia, tylko te wnioski na 
projekty, których jakość transgraniczna została 
oceniona przed posiedzeniem. 
  
2. Podejmując decyzje Komitet Sterujący może wyrażać 
zalecenia i formułować je do uwzględnienia 
każdorazowo w umowie o dofinansowaniu, jako 
warunki odnoszące się do transgranicznego charakteru 
projektu.  

 
Artikel 4 

Arbeitsweise 
 
1. Der Lenkungsausschuss tagt in der Regel viermal pro Jahr. 
 
 

  
Artykuł 4 

Sposób pracy 
 
1. Komitet Sterujący obraduje z reguły cztery razy  
w roku. 
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2. Die Sitzungstermine und -orte werden durch den 
Ausschuss bis Ende des Jahres für das Folgejahr bestimmt. 
 
3. In der konstituierenden Sitzung beschließt der 
Lenkungsausschuss die zu erreichende Mindestpunktzahl für 
förderfähige Kleinprojekte. 
 
4. Die Sitzungen des KPF-LaK sind nicht öffentlich. Die 
Sitzungsteilnehmer sind verpflichtet, vertrauliche 
Informationen oder Unterlagen, die zur Verfügung gestellt 
werden, ausschließlich zum Zwecke der Wahrnehmung von 
Tätigkeiten, die direkt mit dem KPF-Lak im Zusammenhang 
stehen, zu verwenden  
 
5. KPF-Antragsteller dürfen nicht an den Sitzungen des 
Lenkungsausschusses teilnehmen, ausgenommen wenn der 
KPF-Antragsteller gleichzeitig ein LaK-Mitglied ist.  
 
 
6. Der KPF-LaK kann grundsätzlich nur in einer 
ordnungsgemäß einberufenen und gemäß 
Geschäftsordnung durchgeführten Sitzung beraten und 
beschließen.  
 
7. Informationen über Entscheidungen des KPF-LaK’s 
werden durch beide Seiten der Euroregion öffentlich 
gemacht. 

2. Terminy i miejsca posiedzeń będą określane przez 
Komitet do końca danego roku na rok następny.  
 
3. Na posiedzeniu konstytuującym Komitet Sterujący 
uchwala minimalną liczbę punktów do osiągnięcia dla 
małych projektów. 
 
4. Posiedzenia KS FMP są niejawne. Uczestnicy 
posiedzeń są zobowiązani przyjąć poufne informacje lub 
materiały, które ze względu na pracę w KS FMP zostały 
im przedłożone, wyłącznie w celach bezpośrednio 
związanych z pracą w KS FMP. 
 
 
5. W posiedzeniach Komitetu nie mogą uczestniczyć 
wnioskodawcy FMP z wyjątkiem sytuacji, w której 
wnioskodawca FMP jest jednocześnie członkiem KS 
FMP.  
 
6. Komitet Sterujący FMP może obradować  
i podejmować decyzje tylko podczas posiedzeń, 
prawidłowo zwołanych i przeprowadzonych zgodnie  
z Regulaminem. 
 
7. Informacje o decyzjach KS FMP będą podawane do 
publicznej wiadomości przez obie strony Euroregionu. 

 
Artikel 5 

Sitzungen des Lenkungsausschusses 
 
1. Das KPF-Sekretariat von der Seite des Leadpartners 
koordiniert die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung der Lenkungsausschusssitzungen. 
 
2. Der Lenkungsausschussvorsitzende lädt die Mitglieder per 
E-Mail bis spätestens 14 Kalendertage vor der Sitzung ein 
und gibt Datum, Zeit, Ort und die Tagesordnung bekannt. 
 
 
3. Projektanträge, die Sitzungsgegenstand sind, sind jeweils 
den Mitgliedern des KPF-LaK’s mit der Einladung (zur 
Einsicht) zugänglich zu machen.  
 
4. Am Sitzungsbeginn wird jedem Mitglied des KPF-LaK die 
auf der Basis der Bewertungen der Experten erstandene 
Rankingliste der Kleinprojekte ausgehändigt. 
 
5. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden eröffnet, geleitet 
und beendet. Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die 
Beschlussfähigkeit fest.  
 
 
6. Die Projektabstimmungen im KPF-LaK erfolgen in der 
Reihenfolge, die sich aus der Rankingliste ergibt. Das 

  
Artykuł 5 

Posiedzenia Komitetu Sterującego 
 

1. Sekretariat FMP ze strony partnera wiodącego 
koordynuje przygotowanie, przeprowadzenie  
i sprawozdawczość posiedzeń Komitetu. 
 
2. Przewodniczący Komitetu Sterującego zaprasza 
członków, poprzez e-mail, najpóźniej 14 dni 
kalendarzowych przed posiedzeniem, podając datę, 
miejsce i porządek obrad. 
 
3. Wnioski projektowe będące przedmiotem obrad są 
każdorazowo udostępniane członkom KS FMP (do 
wglądu) z zaproszeniem. 
 
4. Po rozpoczęciu posiedzenia każdy z członków KS FMP 
otrzymuje listę rankingową projektów sporządzoną na 
podstawie ocen ekspertów. 
 
5. Posiedzenia są otwierane, prowadzone i zamykane 
przez przewodniczącego. Na początku posiedzenia, 
przewodniczący stwierdza zdolność do podejmowania 
uchwał. 
 
6. Głosowanie KS FMP nad projektami przebiega  
w kolejności wynikającej z listy rankingowej. Projekt  
z najwyższą oceną rozpatrywany jest jako pierwszy. 
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Kleinprojekt mit der höchsten Bewertung wird zuerst 
aufgerufen. 
 

7. Von jeder Sitzung eines Lenkungsausschusses wird ein 
Protokoll in deutscher und polnischer Sprache gefertigt. 
Der Protokollentwurf wird den Teilnehmern einer 
Lenkungsausschusssitzung innerhalb von 10 Kalendertagen 
nach der Sitzung in elektronischer Form vom Protokollführer 
übermittelt. Anmerkungen zum Protokollentwurf sind bis zu 
einem genannten Stichtag (i. d. R. 10 Kalendertage) dem 
Protokollführer per e-mail zur Kenntnis zu geben. Innerhalb 
von max. 5 Kalendertagen ab dem Ablaufen der 
Einspruchsfrist wird das Protokoll in polnischer Sprache 
durch den Vorsitzenden unterzeichnet. Von der 
unterschriebenen Fassung wird durch das KPF-Sekretariat 
gemäß Artikel 5.1 eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
veranlasst.  
 
8. Von jeder Sitzung des KPF-LaK wird ein Tonmitschnitt 
angefertigt. 
 
9. Der Tonmittschnitt der Sitzung, welcher Bestandteil des 
Ergebnisprotokolls ist, wird beim Lead-Partner aufbewahrt. 
  

 
 
 
7. Z każdego posiedzenia Komitetu Sterującego 
sporządza się protokół w języku niemieckim i polskim. 
Protokolant przekazuje projekt protokołu uczestnikom 
posiedzenia Komitetu Sterującego w ciągu 10 dni 
kalendarzowych od zakończenia posiedzenia w formie 
elektronicznej. Uwagi do projektu protokołu należy 
przekazać protokolantowi w terminie określonym  
w przesyłce (z reguły 10 dni kalendarzowych) pocztą 
elektroniczną. W ciągu max. 5 dni kalendarzowych od 
upływu terminu zgłaszania uwag, protokół w języku 
polskim zostaje podpisany przez przewodniczącego. 
Podpisaną wersję protokołu wspólny Sekretariat FMP 
zleca do tłumaczenia na język niemiecki zgodnie  
z artykułem 5.1.  
 
8. Z każdego posiedzenia KS FMP sporządzany jest zapis 
dźwiękowy. 
 
9. Zapis dźwiękowy posiedzenia, będący częścią 
protokołu wyników, przechowywany jest przez 
partnera wiodącego. 

 
Artikel 6 

Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 
 
 
1. Der Lenkungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder von jeder 
Seite anwesend sind.  
 
2. Entscheidungen über die Förderung von Kleinprojekten 
können nur getroffen werden, wenn die vom KPF-LaK in 
einem Beschluss bestimmte Mindestpunktzahl erreicht 
wurde. 
 
3. Die Beschlussfassung je Beschlussgegenstand erfolgt nach 
dem Mehrheitsprinzip, das bedeutet, ein Beschluss gilt als 
gefasst, wenn die Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten für den Vorgang votiert.  
 
 
4.  Im Falle der Befangenheit gilt Artikel 6. Absatz 1 nicht. 

  
Artykuł 6 

Zdolność do podejmowania uchwał  
oraz podejmowanie uchwał 

 
1. Komitet Sterujący ma moc podejmowania decyzji, 
gdy obecnych jest przynajmniej po trzech członków  
z prawem głosu po każdej stronie.  
 
2. Decyzje o przyznaniu dofinansowania dla projektów 
mogą być podejmowane tylko wtedy, gdy te osiągnęły 
minimalną wymaganą liczbę punktów, ustaloną  
w drodze uchwały przez KS FMP. 
 
3. Podejmowanie uchwał dla każdego przedmiotu 
uchwały przebiega zgodnie z zasadą większości, to 
znaczy, że uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli 
większość obecnych uprawnionych do głosowania 
głosuje za przyjęciem propozycji uchwały. 
 
4. W przypadkach powiązania z projektami artykuł 6, 
punkt 1 nie obowiązuje. 

 
Artikel 7 

Umlaufverfahren 
 
1. Die Entscheidungen des Lenkungsausschusses werden 
während der Sitzungen getroffen. In begründeten 
Ausnahmefällen können Umlaufverfahren durchführt 
werden.  
 

  
Artykuł 7 

Procedura obiegowa  
 

1. Decyzje o dofinansowaniu podejmowane są przez 
Komitet Sterujący w trakcie jego posiedzeń.  
W uzasadnionych przypadkach mogą zostać 
przeprowadzone procedury obiegowe. 
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2. Ein Umlaufverfahren hat einen Beschlussgegenstand. 
 
 
3. Ein Umlaufverfahren kann nur eingeleitet werden, wenn 
die Mehrheit der stimmberechtigten KPF-Mitglieder 
zugestimmt hat.  
 
4. Die Durchführung des Umlaufverfahrens erfolgt in 
Anlehnung an das reguläre Bewertungs- und 
Entscheidungsverfahren von Kleinprojekten.  
 
5. Nach Auswertung der eingegangenen Unterlagen wird das 
Ergebnis der Abstimmung in einem Protokoll festgehalten. 
Das KPF-Projektsekretariat teilt das Ergebnis allen 
Mitgliedern des Lenkungsausschusses mit. 

2. Jedna procedura obiegowa ma jeden przedmiot 
uchwały. 
 
3. Procedurę obiegową można przeprowadzić tylko 
wtedy, gdy zgodzi się na to większość uprawnionych do 
głosowania członków KS FMP.   
 
4. Przeprowadzenie procedury obiegowej przebiega  
w oparciu o regularną procedurę oceny i wyboru 
projektów. 
 
5. Po analizie otrzymanych materiałów wynik 
głosowania sporządzany jest w formie protokołu. 
Sekretariat FMP, informuje wszystkich członków 
Komitetu o wyniku przeprowadzonej procedury 
obiegowej.  

 
Artikel 8 

Beschwerdeverfahren 
 

1. Es wird vom Lenkungsausschuss ein 
Beschwerdeausschuss auf unbestimmte Zeit beruft, der 
Beschwerden von Antragstellern prüft.  
 
2. Der Beschwerdeausschuss besteht aus zwei Personen, 
eine Person von polnischer und eine von deutscher Seite. 
 
3. Der Vorsitzende des Beschwerdeausschusses muss ein 
stimmberechtigtes Mitglied des KPF-LaK sein. 
 
4. Der Beschwerdeausschuss arbeitet entsprechend einer 
Geschäftsordnung nach separaten Regeln in Verbindung mit 
Artikel 8.1. 

  
Artykuł 8 

Procedura skargowa 
 

1. Komitet Sterujący  powołuje na czas nieokreślony 
Komisję skargową, której zadaniem jest rozpatrywanie 
skarg. 
 
2. W skład Komisji Skargowej wchodzą dwie osoby,  
jedna osoba ze strony polskiej i jedna z niemieckiej. 
 
3. Przewodniczący Komisji skargowej musi być 
uprawnionym do głosowania członkiem KS FMP. 
 
4. Komisja Skargowa pracuje zgodnie ze swoim 
Regulaminem według odrębnych reguł w powiązaniu  
z artykułem 8.1. 

 
Artikel 9 

Sprachenregelung 
 

1. Die Geschäftsordnung eingeschlossen der Änderungen 
existiert gleichbedeutend in den Sprachversionen Polnisch 
und Deutsch. 
 
2. Die Sitzungen des Lenkungsausschusses werden in 
polnischer und deutscher Sprache geführt.  
 
3. Einladungen, Sitzungsunterlagen und Ergebnisprotokolle 
werden den Mitgliedern des LaK PL-SN in ihrer jeweiligen 
Landessprache übermittelt.  

  
Artykuł 9 

Regulacje językowe 
 
1. Regulamin włącznie ze zmianami, sporządzony jest  
w jednakowo brzmiących wersjach językowych polskiej 
i niemieckiej. 
 
2. Posiedzenia Komitetu Sterującego prowadzone są  
w języku polskim i niemieckim.  
 
3. Zaproszenia, materiały na posiedzenia oraz protokoły 
wyników przekazywane są członkom KS FMP w ich 
języku krajowym. 

 
Artikel 10 

Inkrafttreten/ Änderungen 
 
1. Die Geschäftsordnung eingeschlossen Änderungen tritt 
unmittelbar nach Beschluss in Kraft. 
 

  
Artykuł 10 

Wejście w życie/ zmiany 
 

1. Regulamin wraz ze zmianami wchodzi w życie 
bezpośrednio po uchwaleniu. 
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2. Der KPF-Lenkungsausschuss kann die Geschäftsordnung 
ändern. 
 
3. Die vorliegende Geschäftsordnung gilt mit Wirkung vom 
 

 20.09.2017. 

2. Komitet Sterujący FMP może zmieniać Regulamin. 
 
 
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 
 

20.09.2017. 


