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Ramy finansowe na lata 2021 - 2027 

• Przyjęcie przez Komisję wniosku dotyczącego kolejnych 
wieloletnich ram finansowania na lata 2021-2027  

COM (2018) 322 
02.05.2018 

• Rozporządzenie PE w sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących celu Europejska Współpraca Terytorialna 

(Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania 

zewnętrznego COM (2018) 374 

29.05.2018 
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Założenia funduszu małych projektów 

Kontynuowane małych projektów o niższym budżecie niż projekty  regularne, 
promujących kontakty międzyludzkie na pograniczach.  

Małe projekty powinny realizować cele  odpowiadające potrzebom 
zidentyfikowanym, zdefiniowanym i skwantyfikowanym w odpowiednich 
programach współpracy. Należy dopasować ich zawartość do potrzeb 
konkretnego obszaru wsparcia 

 

Ułatwienia dla beneficjentów małych projektów - dążenie do 
maksymalnego wykorzystania metod uproszczonych w rozliczaniu. 
Małe projekty powinny być rozliczane  przede wszystkim z dostarczonych 
produktów i osiągniętych rezultatów 
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Preambuła rozporządzenia EWT 

Uproszczenia zarządzania finansowaniem małych 
projektów  - obowiązkowe wykorzystanie  uproszczonych 

form kosztów oraz kwot ryczałtowych 

Należy zachęcać państwa członkowskie do powierzania 
EUWT funkcji instytucji  zarządzającej  (…) jednym 
funduszem małych projektów lub ich większą  liczbą,  
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Definicje 

• operacja w ramach programu Interreg mającą na  
celu wybranie i wdrożenie projektów o ograniczonej 
wartości finansowej 

Fundusz Małych 
Projektów 

• Transgraniczny podmiot prawny lub  
EUWT 

Beneficjentem 
FMP 

• podmiot prawny ustanowiony na podstawie 
przepisów jednego z państw uczestniczących w 
programie Interreg, pod warunkiem że jest on 
powołany przez organy terytorialne lub inne 
podmioty z co najmniej dwóch państw 
uczestniczących 

Transgraniczny 
podmiot prawny 
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Zasięg geograficzny współpracy transgranicznej 

Wsparciem EFRR obejmowane są regiony Unii na poziomie NUTS 3 wzdłuż 
wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych granic lądowych z państwami 
trzecimi i krajami partnerskimi 

PL – nowosądecki, nowotarski (woj. małopolskie) 
SK – Region Prešov, Region Žilina,  
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Alokacja Funduszu Małych Projektów 

Max. 20.000.000 EUR lub 15% łącznej kwoty alokacji programu 
Interreg, w zależności od  tego, która z tych kwot jest niższa 

Koszty zarządzania  FMP – max. 20% łącznej kwoty kosztów  
kwalifikowalnych danego funduszu małych projektów 

Stopa współfinansowania dla 
programów Interreg – max.  70% 
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Obowiązki beneficjenta FMP 

W dokumencie opisującym warunki wsparcia funduszu małych projektów 
oprócz elementów ustanowionych w art. 22 ust. 6 określa się elementy 
niezbędne do zapewnienia, że beneficjent:  
 
a) ustanowił niedyskryminującą i przejrzystą procedurę wyboru;  
b) stosuje obiektywne kryteria wyboru małych projektów, które pozwalają 
uniknąć konfliktów interesów;  
c) przeprowadza oceny wniosków o wsparcie;  
d) wybiera projekty i ustala kwotę wsparcia dla każdego małego projektu;  
e) odpowiada za realizację operacji oraz dysponuje wszystkimi 
dokumentami potwierdzającymi wymaganymi do przeprowadzenia ścieżki 
audytu zgodnie z załącznikiem [XI] rozporządzenia (UE) [nowe RWP];  
f) udostępnia opinii publicznej wykaz ostatecznych odbiorców, którzy 
odnoszą korzyści z operacji.  
 
Beneficjent zapewnia przestrzeganie przez ostatecznych odbiorców 
wymogów określonych w art. 35. 
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Rozliczanie małych projektów 

Ostateczni odbiorcy w ramach funduszu małych projektów otrzymują wsparcie 
z EFRR poprzez beneficjenta (np. EUWT) i wdrażają małe projekty w ramach 

funduszu małych projektów. 

W przypadku gdy projekt nie  przekracza 100 000 EUR – 
rozlicznie przy pomocy kosztów jednostkowych, płatności  

ryczałtowych i stawek ryczałtowych 



IZ 

Beneficjent FMP Partner FMP 

Beneficjent MP Beneficjent MP 

FMP jako operacja partnerska 

granica 

Schemat wdrażania 2014 - 2020 



IZ 

Beneficjent MP 

Partner MP 
(opcja) 

Beneficjent MP 

Partner MP 
(opcja) 

FMP jako operacja 

Opcjonalne wspólne małe projekty 

 

Granica 

Beneficj ent FMP 

Schemat wdrażania 2021 - 2027 
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Zarządzanie operacją 

wartość środków na przygotowanie  - max. 5% kwoty  
przyznanej na jej zarządzanie 

Koszty przygotowawcze mogą być określane jako kwota  
ryczałtowa 

Koszty personelu mogą przyjąć formę średniej 
standardowej stawki ryczałtowej 

Pozostałe koszty mogą być objęte ryczałtem flat rate o 
wartości do 40% bezpośrednich  kosztów personelu 
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Rozliczanie wydatków w ramach małych projektów – 
opcja 1 

  

• System wdrażania oparty na kwotach 
ryczałtowych obejmujących wszystkie koszty  
małego projektu 

  

• Wnioskodawca przedstawia projekt budżetu, 
który po weryfikacji i  ocenie przez operatora 
FMP (EUWT) stanowiłby podstawę wartości 
ryczałtu. 
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Rozliczanie wydatków w ramach małych projektów – 
opcja 2 

   

• Gdy większość wydatków mikroprojektu stanowią koszty personelu 
to: 

  

 

• Koszty personelu  - średnia standardowa stawki  ryczałtowej, określająca 
wysokość ww. kosztów w odniesieniu  do jednej osoby zatrudnionej w 
związku z realizacją projektu. 

• Wysokości stawek - ceny rynkowe oraz danych  historycznych 

• Pozostałe koszty  - ryczałt flat rate o wartości do 40% bezpośrednich  
kosztów personelu 
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