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➢  Wniosek sporządza się i wysyła za pomocą aplikacji pn. Generator wniosków 
i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz składa w wersji papierowej do 
właściwego obszarowo PW PP lub PPP w terminie do 9 września 2016 do 
godz. 15.00 -  zgodnie z zasadami ogłoszonego naboru 

➢W odniesieniu do mikroprojektów indywidualnych wniosek składa się w języku 
narodowym ze  skróconym opisem przygotowanym w języku partnera 
zagranicznego. Mikroprojekty wspólne składa się w języku polskim i 
słowackim.  

➢  dostarczenie wniosku o dofinansowanie (wraz ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami) do Euroregionu/WJT po terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze, oznacza automatyczne wycofanie go z dalszego etapu oceny.  
Wnioskodawca zostanie o tym fakcie pisemnie poinformowany. 

DECYDUJE DATA ZŁOŻENIA WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKU  
DO EUROREGIONU/WJT !!!

Składanie wniosków o dofinansowanie

http://www.e-interreg.eu/


Ocena mikroprojektu 

Wniosek o dofinansowanie

Ocena formalna       i 
kwalifikowalności

OCENA 
WSTĘPNA

OCENA 
POGŁĘBIONA

Ocena jakościowa

OCENA 
TECHNICZNA

OCENA 
MERYTORYCZNA

Komitet ds. 
Mikroprojektów

Zatwierdzenie Odrzucenie

A można się 
odwołać?

Każdy zarejestrowany wniosek o dofinansowanie mikroprojektu, który wpłyną do PW PP i PPP w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze 
podlega ocenie formalnej i kwalifikowalności. 

• Ocena wstępna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia kryteria wstępne.  
• Ocena pogłębiona wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia kryteria oceny pogłębionej.  

Wyłącznie wnioski, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej i  kwalifikowalności podlegają ocenie jakościowej.  

• Ocena techniczna (dotyczy mikroprojektów z elementami infrastruktury oraz mikroprojektów z zakresu technologii informacyjnych) 
obejmuje weryfikację wniosków pod kątem gotowości inwestycji do realizacji i zasadności jej wykonania i polega na sprawdzeniu czy 
mikroprojekt spełnia/nie spełnia kryterium.  
• Ocena merytoryczna obejmuje weryfikację wniosków pod kątem adekwatności wniosku do przyjętych założeń, zakresu i potencjału 
partnerstwa oraz jego transgraniczności. Ocena merytoryczna jest oceną punktową.

Lista 
rezerwowa



Ocena mikroprojektu 

System punktacji mikroprojektów

Mikroprojekty wspólne max. 100 pkt. podczas oceny jakościowej

Mikroprojekty indywidualne max.  90 pkt. podczas oceny jakościowej

WARUNEK REKOMENDACJI min.  60 pkt. podczas oceny jakościowej

Jeżeli mikroprojekt otrzyma 1 negatywną i 1 pozytywną ocenę, bądź w  przypadku 
znaczącej rozbieżności w wysokości punktów przyznanych przez dwóch ekspertów lub 
braku porozumienia w zakresie wielkości budżetu wniosek jest oceniany przez trzeciego 
eksperta. Do ustalenia wyniku oceny brana jest pod uwagę średnia z trzech ocen,  
a w zakresie wysokości budżetu, zbieżne stanowisko dwóch ekspertów. 

Eksperci oceniający mikroprojekty zobowiązani są również do oceny zasadności wydatków 
zaplanowanych w mikroprojekcie.  

Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania dla mikroprojektu podejmuje  
Komitet  ds. mikroprojektów.



Procedura skargowa 

Skarga może być wniesiona, jeżeli w opinii Wnioskodawcy ocena bądź wybór mikroprojektu nie 
była zgodna z procedurami oceny lub wyboru zawartymi w dokumentach dotyczących naboru 
mikroprojektów. 

Wyczerpanie alokacji w ramach danego naboru nie stanowi przesłanki wniesienia skargi. 

Prawo złożenia skargi przysługuje wyłącznie Wnioskodawcy mikroprojektu, reprezentującemu 
partnerstwo w  ramach mikroprojektu. Skarga musi zostać złożona do biura Euroregionu 
Beskidy  
w języku polskim i słowackim na wzorze obowiązującym w projektach parasolowych. 
Skan podpisanej skargi jest wysyłany przez Wnioskodawcę na adres mailowy Euroregionu 
Beskidy w  ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu wpływu do 
Wnioskodawcy informacji o  decyzji Komitetu ds. mikroprojektów w zakresie wyboru 
mikroprojektu. 

Komisja ds. skarg rozpatruje skargę wyłącznie w zakresie 
wskazanym przez Partnera Wiodącego/Wnioskodawcę 
Mikroprojektu. 
Decyzja Komisji ds. Skarg jest ostateczna,  
wiążąca dla wszystkich stron i nie może być przedmiotem  
dalszych procedur skargowych w ramach projektu parasolowego.



Obowiązujące terminy



Ramy czasowe kwalifikowalności 

Okres kwalifikowalności wydatków jest równoznaczny z datą 
rozpoczęcia mikroprojektu określoną przez miesiąc i rok wskazany we  
wniosku o dofinansowanie (przyjmuje się zwykle pierwszy dzień 
wskazanego miesiąca). Co do zasady okres kwalifikowalności kosztów  
i wydatków rozpoczyna się najwcześniej w kolejnym dniu po dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w biurze Euroregionu/
WJT.

Data złożenia 
wniosku

Najwcześniejszy termin  
kwalifikowalności wydatków

9 wrzesień                   10 wrzesień



Sprawozdawczość realizacji mikroprojektów 



Proces raportowania – mikroprojekt indywidualny 



Proces raportowania – mikroprojekt wspólny 



Oczekiwanie na refundację 



Przepływy finansowe 

Środki na dofinansowanie mikroprojektów przekazywane są mikrobeneficjentowi  
na zasadzie refundacji poniesionych kosztów w euro, zgodnie z zawartą umową. 

Refundacja wypłacana będzie w miarę dostępności środków na rachunku Euroregionu,  
w dwóch częściach: 

Pierwsza - po zatwierdzeniu raportu i włączeniu go do zbiorczego wniosku o płatność 
składanego do Kontrolera I stopnia 

Druga – niezwłocznie po zatwierdzeniu raportu przez IZ i po wpłynięciu środków na 
rachunek bankowy Euroregionu z Instytucji Zarządzającej. 

Wydatki poniesione przez mikrobeneficjentów przeliczane są przez 
Euroregion na EUR na podstawie miesięcznego księgowego kursu wymiany 
stosowanego przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym wydatki zostały 
przedłożone do weryfikacji przez kontrolera, zgodnie z art. 28 (b) 
rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 dotyczącego EWT. 



Ważne

Ważne !!!



W obecnej perspektywie finansowej nie ma możliwości: 

➢rozliczenia w mikroprojektach kosztów przygotowawczych 

➢pokrycia wkładu własnego wolontariatem 

➢rozliczenia zakupionego wyposażenia dla personelu projektu 
zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej 

➢kurs przeliczeniowy RAPORTU nie jest ostatecznym kursem, 
po którym nastąpi refundacja 

Ważne 



Podatki i inne opłaty - w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) mogą być 
uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy: 

➢zostały faktycznie poniesione przez partnera mikroprojektu,  

➢mikrobeneficjent nie ma prawnej,                                                                                                                    
choćby potencjalnej możliwości ich odzyskania. 

Mikrobeneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w zakresie 
kwalifikowalności podatku VAT wraz z pierwszym i ostatnim raportem. Faktyczne 
poniesienie podatku VAT wystąpi, jeżeli zostanie on w całości zapłacony (w cenie za 
zakupione towary czy usługi).

Podatek VAT oraz inne podatki i opłaty 



Dziękuję za uwagę!

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, 
www.euroregion-beskidy.pl

http://www.euroregion-beskidy.pl


Zapraszamy na konsultacje pomysłów 
projektowych  

po wcześniejszym telefonicznym 
ustaleniu terminu z pracownikami biura: 

Rafał Kmit  
tel. 33 488 89 21  

Agnieszka Adamaszek  
tel. 33 488 89 26


