grudzień 2021 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące projektu programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027
Jest to zapis pytań i odpowiedzi dotyczących programu na lata 2021-27:
•

z konferencji , która odbyła się 15 listopada 2021 r. on-line. Konferencję
zorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej we
współpracy ze Wspólnym Sekretariatem programu;

•

z webinarium, które odbyło się 3 grudnia 2021 r. Webinarium zorganizowało
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej również we
współpracy ze Wspólnym Sekretariatem programu.

Odpowiedzi mają charakter konsultacyjny nie wiążący do momentu zatwierdzenia
programu przez Komisję Europejską.

1. Czy będą wydzielone środki na działania edukacyjne?
W obecnym okresie programowania edukacja jest osobnym priorytetem. W
nowym programie już tak nie będzie. Działania edukacyjne będzie można
realizować w osi priorytetowej 4, np. przez szkoły średnie czy uczelnie.
2. Fundusz Mikroprojektów będzie rozliczany w formie uproszczonej, a co z dużymi
projektami?
Fundusz Mikroprojektów będzie rozliczany w kosztach jednostkowych w
projektach „people to people”. W dużych projektach będziemy stosować w
niektórych przypadkach koszty jednostkowe np. w wydatkach związanych z
personelem, ale będziemy również stosować w największej możliwej mierze
ryczałty np. na przygotowanie projektu, na koszty administracyjne. W przyszłym
Programie będzie dużo mniej wydatków z bezpośrednim wykazywaniem
rzeczywiście poniesionych wydatków.
3. Czy istnieje możliwość inwestycji w parking w celu obsługi atrakcji turystycznej?
Parking w bezpośredniej bliskości atrakcji turystycznych może stanowić
infrastrukturę o charakterze udostepniającym/obsługującym ruch turystyczny.
Musi być wykazane, że dany parking służy głównie obsłudze ruchu turystycznego z
drugiej strony granicy, tzn. „wyłapuje” tych turystów i udostępnia daną atrakcję
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turystyczną. Taki parking miałby być częścią transgranicznego produktu
turystycznego.
4. Czy podnoszenie kompetencji i wymiana umiejętności dla pracowników
instytucji kulturalnych (muzeów, bibliotek itp.) jest możliwe do realizacji w Osi
Priorytetowej nr 4?
Takie działania są możliwe w ramach Osi Priorytetowej nr 4 zarówno w celu 1
(współpraca instytucji publicznych) jak i 2 (działania „people to people”).
5. Czy nadal będą nas kontrolowali urzędnicy Urzędów Wojewódzkich w dużych
projektach?
Tak. Urzędy Wojewódzkie z województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego
będą pełniły funkcje kontrolerów I-go stopnia.
6. W jakim zakresie będzie można realizować działania inwestycyjne w osi
priorytetowej nr 4?
Nie będzie prawie w ogóle takiej możliwości. KE dopuszcza możliwość realizacji
działań inwestycyjnych w Osi Priorytetowej (OP) 4 w bardzo wyjątkowych i
niezbędnych sytuacjach w zakresie związanym z inwestycją budowlaną. Będzie
można kupić wyposażenie, natomiast część tzw. budowlana będzie bardzo
ograniczona.
7. Czy poziom dofinansowania pozostanie na dotychczasowym poziomie?
Poziom dofinansowania będzie wynosił 80%. Po stronie czeskiej jest obecnie
negocjowany udział budżetu państwa mający na celu obniżenie poziomu wkładu
własnego. Po polskiej stronie negocjowany jest udział budżetu państwa w
Funduszu Mikroprojektów. Szczegółów należy oczekiwać w pierwszym kwartale
2022 roku. Po stronie polskiej kwestia ta również jest analizowana i nie ma na ten
moment ostatecznych decyzji.
8. Czy w ramach OP 1 będzie możliwe dofinansowanie ćwiczeń ratowniczych pokrycie części, a nie całości kosztów ich organizacji?
Jeśli będą to ćwiczenia transgraniczne to będzie można w ramach projektu pokryć
całość kosztów. W przypadkach, gdy będzie budowana zdolność działania służb w
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obszarze przygranicznym po swojej stronie, trzeba będzie szukać elementów
transgranicznych, które mają charakter bardziej systemowy. Kwalifikowalna w tym
wypadku będzie tylko część transgraniczna.
9. Jaka będzie wysokość wkładu własnego?
Wkład własny będzie wynosił minimum 20% kosztów kwalifikowalnych plus koszty
niekwalifikowalne. Ewentualny wkład budżetu państwa do pokrycia części własnej
jest przedmiotem negocjacji.
10. Czy planowane są kontrole wstępne przed rozpoczęciem realizacji projektu?
Dla postępowań przetargowych będą prowadzone kontrole ex-ante, tak aby
minimalizować ewentualne błędy czy negatywne konsekwencje. Żadne
ewentualne kontrole wstępne ze strony IZ czy innych instytucji raczej nie będą
przeprowadzane. Projekt, po ocenie, jest wybierany do dofinansowania decyzją
Komitetu Monitorującego.
11. Czy do przygotowania wniosków o dofinansowanie pozostanie system ISKP i do
rozliczania MS?
W nowym programie będzie kontynuowane stosowanie tych systemów. W chwili
obecnej prowadzone są działania mające na celu usprawnienie tych systemów
(zgodnie z zgłaszanymi uwagami użytkowników i wynikami ewaluacji).
Weryfikowane jest zakres wniosku o dofinansowania, tak aby te dokumenty i
systemy były jak najbardziej dostępne i proste.
12. Jaka będzie możliwość wniesienia wkładu własnego? Czy tylko środki
finansowe?
Głównie będą to środki finansowe, ale będzie możliwe wniesienie wkładu
własnego rzeczowego. Parametry wkładu rzeczowego będą określone w
Podręczniku Wnioskodawcy. Prawdopodobnie będzie można finansować część
wkładu własnego przychodami z projektu np. jeśli są działania o charakterze
kulturalnym i sprzedawane są bilety wstępu, to część tych środków będzie można
rozliczyć jak wkład własny.
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13. Jakie ułatwienia administracyjne zostaną wprowadzone na etapie rozliczania
projektu?
Będzie wprowadzona w maksymalnej możliwej formie kwota ryczałtowa m.in. w
zakresie kosztów osobowych, administracyjnych, przygotowania projektu, a koszty
jednostkowe zostaną wprowadzone jako forma rozliczania kosztów osobowych
(np. nie trzeba będzie przedkładać do rozliczenia umów, wykazów pracy,
rozliczenia z ZUS czy US). Nowością będzie jednoetapowy etap kontroli. W
programie 2014-2020 składane są raporty częściowe, a następnie raport
całościowy z wnioskiem o płatność. Te etapy zostaną połączone. Partnerzy będą
składać tylko raporty częściowe, a Partner Wiodący dodatkowo część raportu
dotyczącą projektu jako całości. To pozwoli skrócić czas kontroli i przyspieszyć
wypłatę środków. Większy nacisk będzie położony na monitoring osiąganych
celów i oddziaływania transgranicznego.
14. Kiedy planowane są pierwsze nabory?
Planujemy ogłaszać pierwsze nabory w ciągu lata 2022 r. Terminy ich ogłoszenia
uzależnione będą od terminu akceptacji programu przez Komisję Europejską.
15. Czy nabory będą dwuetapowe?
Dwuetapowy system naboru będzie kontynuowany. Będzie możliwość dwukrotnej
poprawy wniosku na etapie kontroli kwalifikowalności.
16. Czy finansowanie działań projektu może odbywać się na terenie jednego kraju ,
ale z udziałem partnerów z obu krajów?
Tak, jest taka możliwość. Można zaprosić do wspólnych ćwiczeń lub działań
partnera z drugiej strony granicy w zakresie np. podnoszenia zdolności służb z
drugiej strony granicy bez obowiązku realizacji działań lustrzanych po drugiej
stronie granicy.
17. Czy skróci się czas oceny projektów? Jakie terminy są planowane?
Harmonogram kontroli i oceny projektu będzie podobny jak w obecnym okresie
programowania i w nowym programie nie ulegnie zasadniczym zmianom.
Nowością będzie możliwość uzupełniania projektu dwa razy w ramach kontroli
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spełnienia wymogów formalnych i kwalifikowalności. Szczegóły procesu kontroli,
oceny i kontraktacji projektów będę opisane w Podręczniku Wnioskodawcy.
18. Czy jest możliwe dofinansowanie szkoleń językowych? Czy dotyczy to tylko

nauki języka polskiego i czeskiego, czy możliwa będzie także nauka języka angielskiego?
W ramach OP 4 jest możliwe finansowanie szkoleń w zakresie języka polskiego i
czeskiego. W OP 1 byłaby taka możliwość, jeśli język angielski byłby językiem
komunikacji w trakcie prowadzonych transgranicznych działań ratunkowych.
19. Czy zmieni się coś w metodyce oceny projektów?
Będzie zmiana w zakresie kryteriów oceny projektów z naciskiem na współpracę i
oddziaływanie transgraniczne w celu podniesienia jakości składanych projektów.
20. W jaki sposób będzie działał mechanizm bonów/voucherów dla przedsiębiorców
w OP 5?
Jest to narzędzie niefinansowego wsparcia dla firm. Taki projekt może złożyć np.
agencja rozwoju regionalnego czy izba gospodarcza, która zapewniłaby dostęp do
usług doradczych i finansowałaby te działania pośrednio dla przedsiębiorcy. Czyli
przedsiębiorstwo nie otrzyma bezpośrednio pieniędzy np. na usługę prawniczą,
doradczą, ale otrzyma nieodpłatny dostęp do tego typu usług, które będą
udostępnione w ramach projektu np. przez jednostki samorządu gospodarczego
itp.
21. Kiedy będzie można się zapoznać z projektami podręczników dla wnioskodawcy i
beneficjenta?
Dokumenty te są jeszcze opracowywane i będą przedmiotem obrad grupy
roboczej ds. opracowania Programu współpracy transgranicznej. Wersje robocze
tych dokumentów będą dostępne w II kwartale 2022 r.
22. Czy w Osi Priorytetowej 1 będą jakieś ograniczenia lub konieczność nawi ązania
do projektów realizowanych w okresie 2014-2020 (dotyczy projektów
zintegrowanego systemu ratownictwa)?
Nie jest to elementem obowiązkowym, choć zalecamy budowanie wartości
dodanej na podstawie już istniejących rozwiązań i mechanizmów współpracy np.
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projektu flagowego „Bezpieczne pogranicze”. Jeśli ma być realizowane kolejne
działanie nawiązujące do wcześniejszego projektu to powinno ono podnieść
współpracę na jeszcze wyższy poziom. Tam gdzie te działania nie są rozwinięte,
będą one możliwe do realizacji na bazie aktualnego stanu. Celem jest podniesienie
poziomu tej współpracy. Nie może to być po prostu zakup samochodów
ratowniczo-gaśniczych. Bardzo ważne jest, aby projekt był odpowiedzią na realne
zapotrzebowanie wspólnego regionu i tworzenie wspólnych mechanizmów o
charakterze systemowym obejmującym np. edukację językową i prawną, wspólne
ćwiczenia i szkolenia itp.
23. Są już znane konkretne liczby/procenty wkładu własnego ze strony czeskich
partnerów?
Dofinasowanie z Programu będzie wynosiło po obu stronach granicy 80%. Wkład
własny będzie zależał od formy prawnej podmiotu. Po stronie czeskiej
Ministerstwo Finansów wstępnie zadeklarowało współfinansowanie wkładu
własnego z budżetu państwa z tym, że konkretne stawki są przedmiotem
trwających właśnie konsultacji. W pierwszym kwartale 2022 r. stawki te zostaną
najprawdopodobniej zatwierdzone i upublicznione.
24. Kto może być wnioskodawcą w Osi Priorytetowej 1? Czy w ramach
zintegrowanego systemu ratownictwa mogą wnioskodawcami być gminy lub
miasta mające nadzór nad OSP?
Tak. W przypadku polskich partnerów, ważne jest aby dana jednostka była ujęta w
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśnicznym, tzn. aby miała możliwość działania
na drugiej stronie granicy. Po stronie czeskiej ważne jest, aby dana jednostka OSP
była zakwalifikowana do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w odpowiedniej
kategorii.
Jeśli chodzi o lokalizację danej OSP i obszar jej działania, to musi być zdolna
podejmować działania ratownicze po drugiej stronie granicy. Warunki są podobne
do tych dla okresu programowania 2014-2020.
25. Czy sytuacja epidemiologiczna pozwoli na wydłużenie realizacji projektów z
perspektywy 2014-2020? Jeśli tak, to do kiedy można wnioskować wydłużenie
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realizacji projektów? Pytanie dotyczy projektów w ramach działań
turystycznych.
Można je przedłużać do końca 2023 r. Należy zaplanować zakończenie na
sierpień/wrzesień 2023 r., tak aby można było rozliczyć finansowo taki projekt.
26. Jaki jest szczegółowy podział alokacji na działania w Osi Priorytetowej 3?
Alokacja na tę oś priorytetową wynosi ok. 36 mln EUR. Z tego: 15 mln EUR na
drogi i 15 mln EUR na kolej, 4,5 mln EUR na transgraniczne mosty drogowych a
pozostałe 1,5 mln EUR na inteligentne rozwiązania w zarządzaniu ruchem
drogowym.
27. Czy jest wymagany minimalny czas trwania projektu - np. 2 lata?
W dużych projektach nie ma określonego czasu realizacji (ani minimalnego, ani
maksymalnego). Czas realizacji/ harmonogram projektu musi być adekwatny do
planowanych celów, działań i oczekiwanych rezultatów i jest przedmiotem oceny
projektu.
28. Czy przy ocenie projektów będzie brany pod uwagę stosunek działań „twardych”
i „miękkich”, np. ćwiczenia i inwestycje?
Nie ma określonego żadnego udziału działań miękkich i twardych. Przy ocenie
projektu będzie oceniana logika projektu, tzn. jakie są cele projektu, jak dobrane
są działania, które przyczyniają się do osiągnięcia zaplanowanych celów i na ile są
niezbędne do osiągnięcia celów oraz na ile projekt przyczynia się do osiągnięcia
celów danej osi priorytetowej.
29. Czy w ramach projektów „people to people” np. wspólne imprezy sportowe
będzie można finansować również infrastrukturę (np. zaplecze lub bazę do
działań edukacyjnych)?
Komisja Europejska potwierdziła, że będą możliwe inwestycje, ale tylko w bardzo
ograniczonym zakresie. Te zasady będą bardziej restrykcyjne niż w obecnym
okresie programowania. Wynika to z m.in. z obszaru tematycznego jaki został
wybrany przez Program oraz warunków określonych przez KE w Rozporządzeniu
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Interreg (rozporządzenie (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r.) oraz
wykładniach KE.
30. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może być partnerem projektu,
czy musi to być firma np. w OP 5?
Nie może być partnerem lub wnioskodawcą przedsiębiorstwo lub osoba
prowadząca działalność gospodarczą. W osi priorytetowej 5 będzie to pomoc
pośrednia dla takich podmiotów. Wnioskodawcami mogą być np. instytucje i
organizacje wsparcia okołobiznesowego, podmioty samorządu gospodarczego,
stowarzyszenia przedsiębiorców, agencje rozwoju itp.
31. Czy będą możliwe inwestycje w którejś z Osi Priorytetowych w zakresie szkoleń
zawodowych, przygotowania zawodowego?
W przypadku zintegrowanego systemu ratownictwa planowane jest wspólne
kształcenie i ćwiczenia. Podobnie jak w turystyce, będzie możliwość edukacji
pracowników turystyki.
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