INFORMACJA NA TEMAT TRZECIEGO NABORU MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

W dniu 1 czerwca 2012 roku ogłoszony został trzeci nabór mikroprojektów w ramach III osi
priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Związek Euroregion „Tatry” opublikował ogłoszenie na stronach internetowych: www.euroregion-tatry.eu
i www.pwt.euroregion-tatry.eu oraz w Gazecie Krakowskiej. Pisma z informacjami o trwającym naborze
i terminach szkoleń dla wnioskodawców organizowanych przez biuro Związku Euroregion „Tatry” zostały
przesłane do wszystkich członków Euroregionu. O możliwości składania wniosków o dofinansowanie
mikroprojektów i szkoleniach informowani byli także inni potencjalni wnioskodawcy z części obszaru wsparcia
Programu należącego do kompetencji Euroregionu „Tatry”.
W dniach 19 i 21 czerwca b.r. pracownicy biura Związku Euroregion „Tatry” przeprowadzili dwa
szkolenia na temat aplikowania o dofinansowanie mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach trzeciego naboru. Adresatami szkoleń były podmioty mające
siedziby w powiatach: gorlickim, limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim oraz
w Nowym Sączu. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami, dnia 10 lipca 2012 roku zorganizowane
zostało dodatkowe szkolenie dla wnioskodawców, skierowane w szczególności do podmiotów działających na
rzecz grup marginalizowanych społecznie. Ogółem we wszystkich szkoleniach uczestniczyły 133 osoby.
W trakcie naboru pracownicy biura prowadzili także konsultacje dla wnioskodawców w siedzibie
Euroregionu, udzielali informacji telefonicznie oraz on-line poprzez Forum, które zostało specjalnie w tym celu
uruchomione w drugiej połowie czerwca 2012 roku na stronie: www.pwt.euroregion-tatry.eu .
W lipcu b.r. została także rozbudowana główna strona tego serwisu internetowego o mapę obszaru wsparcia
mikroprojektów zarządzanych przez Euroregion „Tatry”.
Do dnia 31 lipca 2012 roku do Związku Euroregion „Tatry” wpłynęło 105 wniosków o dofinansowanie
mikroprojektów, które będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego. Po tym
terminie dostarczono jeszcze dwa mikroprojekty. Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
złożonych do biura Euroregionu „Tatry” w trzecim naborze stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w dniu 31 lipca 2012 roku Związek Euroregion „Tatry” opracował i dostarczył do siedziby
Euroregionu Karpackiego dwa wnioski o dofinansowanie mikroprojektów własnych: pt. Transgraniczne Centrum
Informacji Gospodarczej w Euroregionie „Tatry” (dofinansowanie z EFRR: 29.580,00 EUR) oraz Partnerska
współpraca transgraniczna Euroregionu „Tatry” (dofinansowanie z EFRR: 49.414,75 EUR). Po ocenie formalnej
i kwalifikowalności będą one oceniane merytorycznie przez ekspertów zewnętrznych we Wspólnym
Sekretariacie Technicznym w Krakowie.
Złożone do biura Euroregionu „Tatry” mikroprojekty dwukrotnie przekraczają dostępną kwotę
wsparcia z EFFR jaką dysponuje Euroregion, która aktualnie wynosi 2.081.264,92 EUR. Średnia wysokość
dofinansowania z EFRR o jakie ubiegają się wnioskodawcy trzeciego naboru wynosi 38.200 EUR.
Ze 105 wniosków złożonych do dnia 31.07.2012 najwięcej bo aż 61 projektów jest o wartości
dofinansowania z EFRR przekraczającej 40 tys. EUR, 21 wniosków jest o wartości pomiędzy 30 a 40 tys. EUR,
12 wniosków o dofinansowanie jest z przedziału od 20 tys. EUR do 30 tys. EUR, a tylko 11 mikroprojektów jest
na kwoty dofinansowania mniejsze niż 20 tys. EUR. Najwięcej mikroprojektów opracowali wnioskodawcy
z powiatu nowotarskiego (32), w następnej kolejności: z powiatu nowosądeckiego (20), z powiatu
tatrzańskiego (17), z powiatu gorlickiego (14), z Nowego Sącza (9) oraz z powiatu limanowskiego (8) oraz
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z powiatu myślenickiego (5). 84 mikroprojekty złożyły podmioty posiadające siedziby na terenie Euroregionu
„Tatry” w tym: 35 wniosków członków Euroregionu, 15 wniosków instytucji kultury i szkół podległych członkom
Euroregionu i 34 wnioski innego rodzaju podmiotów. Natomiast 21 wnioskodawców jest spoza obszaru
Euroregionu „Tatry”. Największa kategorię wnioskodawców w tym naborze stanowią jednostki samorządu
terytorialnego (46), w drugiej kolejności są organizacje pozarządowe (27), następnie: instytucje kultury (14),
szkoły i uczelnie (8), parki narodowe (8), powiatowa komenda policji (1) oraz izba lekarska
(1).
Analizując złożone projekty, stwierdzamy, że 47 wnioskodawców zadeklarowało komplementarność
swoich mikroprojektów. Ponad połowa projektów, bo aż 59 ma zaplanowane inwestycje, z tego 18 dotyczy
różnego rodzaju dostaw inwestycyjnych, 12 dotyczy realizacji ścieżek rowerowych, 10 oznakowania i promocji
szlaków i miejsc atrakcyjnych turystycznie, w 9 zaplanowano adaptacje pomieszczeń i ich wyposażenie, a
w 8 planowana jest realizacja różnego rodzaju robót budowlanych. Tradycyjnie przeważają mikroprojekty
z dziedziny kultury (26), 13 mikroprojektów związanych jest z ekologią i ochroną środowiska a 10 projektów
odnosi się do kwestii wyrównywania szans grup marginalizowanych społecznie.
Trwa ocena formalna i kwalifikowalności złożonych wniosków, której zakończenie planowane jest we
wrześniu 2012 roku. Na przełomie września i października planowana jest ocena techniczna prawidłowych
formalnie mikroprojektów. Ostatecznie o przyznaniu dofinansowania dla mikroprojektów rekomendowanych
w wyniku oceny technicznej zadecyduje Podkomitet Monitorujący. Posiedzenie PKM pierwotnie planowano
w październiku 2012 roku, ale ze względu na prośby partnerów słowackich z VUC Prešov i VUC Žilina, którzy
zebrali bardzo dużo wniosków (odpowiednio 176 i 151) posiedzenie to odbędzie się w pierwszej połowie
listopada 2012 roku.
Wnioski z dotychczasowego przebiegu oceny formalnej mikroprojektów są następujące:
-Odnosi się wrażenie, że kryzys nie dotyczy wnioskodawców, o czym świadczą duże kwoty budżetów projektów
i przeszacowane wydatki. Znaczne kwoty są zaplanowane na wyposażenie, które stanowi listę
zapotrzebowania na sprzęt w danej instytucji a nie wydatki niezbędne do zrealizowania projektu.
Niestety wskazówki przekazywane wnioskodawcom podczas szkoleń nie przyniosły pożądanego rezultatu.
Niegospodarność przy planowaniu budżetu przejawia się także w wydatkach, które nie wnoszą żadnej
wartości dodanej do współpracy transgranicznej, jak na przykład 11 tys EUR na gadżety promocyjne,
w projekcie, który nie promuje niczego nowego, żadnego nowego produktu transgranicznego.
- Widoczne jest rutynowe pisanie projektów. Złożone w trzecim naborze wnioski są często kopiami
wcześniejszych mikroprojektów lub powieleniem treści innego projektu złożonego przez tego samego
wnioskodawcę. W skrajnych przypadkach mamy do czynienia z przedłożeniem identycznych wniosków jak w
drugim naborze i to w wersji sprzed poprawy formalnej.
- Wystąpiły przypadki aplikowania o środki z EFRR w celu realizacji działań statutowych wnioskodawcy.
Wsparcie finansowe w tym Programie jest przeznaczone na współpracę transgraniczną a nie na finansowanie
działalności statutowej danego podmiotu.
- Brak staranności przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego i niekorzystanie z Instrukcji przy jego wypełnianiu
czego skutkiem jest bardzo wiele błędów formalnych.
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