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a) Powinno być kontynuowane wsparcie małych projektów o niższym budżecie niż projekty 
regularne, promujących kontakty międzyludzkie na pograniczach. Małe projekty powinny 
być traktowane jako aktywności realizujące cele programu a nie stanowić celu samego w 
sobie.  
 

b) Małe projekty powinny realizować cele odpowiadające potrzebom lokalnym, 
zidentyfikowane, zdefiniowane i skwantyfikowane w odpowiednich programach 
współpracy. Należy dopasować ich zawartość do potrzeb konkretnego obszaru wsparcia.  
 

c) Optymalizacja systemu wdrażania powinna następować pod kątem ułatwień dla 
beneficjentów małych projektów. System wdrażania powinien być efektywny, możliwie 
prosty i przyjazny dla beneficjentów małych projektów. Należy dążyć do maksymalnego 
wykorzystania metod uproszczonych w rozliczaniu. Małe projekty powinny być rozliczane 
przede wszystkim z dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów. 

Założenia 



Przesłanki 

(23) Konieczne jest wyjaśnienie przepisów dotyczących funduszy małych projektów, które 
to fundusze były wdrażane od początku istnienia Interreg, ale nigdy nie obejmowały ich 
przepisy szczegółowe. …Aby uprościć zarządzanie finansowaniem małych projektów 
przez ostatecznych odbiorców, którzy często nie są przyzwyczajeni do stosowania 
funduszy Unii, poniżej pewnego progu obowiązkowe powinno się stać wykorzystanie 
uproszczonych form kosztów oraz kwot ryczałtowych. 

 
 
(27) Należy zachęcać państwa członkowskie do powierzania EUWT funkcji instytucji 

zarządzającej lub do nakładania na takie ugrupowanie – lub inne transgraniczne 
podmioty prawne – odpowiedzialności za zarządzanie podprogramem, zintegrowaną 
inwestycją terytorialną lub jednym funduszem małych projektów lub ich większą 
liczbą, lub działania jako jedyny partner.  

 

Preambuła EWT 



Cele 

„Projekty oparte na kontaktach międzyludzkich i małe projekty w programach współpracy 
transgranicznej”, takie jak fundusze małych projektów odgrywają ważną rolę w budowaniu 
zaufania między obywatelami a instytucjami, przynoszą istotną wartość dodaną 
i przyczyniają się znacząco do realizacji ogólnego celu programów współpracy 
transgranicznej poprzez pokonywanie przeszkód stwarzanych przez granice oraz 
integrowanie stref przygranicznych i ich obywateli. (rozporządzenie EWT (23)) 
 
 
Cel ten jest osiągany poprzez zaangażowanie licznych podmiotów na szczeblu lokalnym oraz 
duży, bezpośredni udział społeczeństwa 
 
 



Definicje 
Art. 2. CPR 
 
(3) „operacja” oznacza: 

(a) projekt, umowę, działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danego 
programu; 
 

(8) „beneficjent” oznacza: 
(a) podmiot prawa publicznego lub prywatnego, podmiot posiadający osobowość 

prawną lub nieposiadający osobowości prawnej bądź osobę fizyczną, 
odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; 
 

(9) „fundusz małych projektów” oznacza operację w ramach programu Interreg mającą na 
celu wybranie i wdrożenie projektów o ograniczonej wartości finansowej; 

 
Art. 24. EWT 
 
2. Beneficjentem funduszu małych projektów jest transgraniczny podmiot prawny lub 

EUWT 



EUWT 

 Przygotowanie konwencji i statutu ugrupowania 

 Podjęcie uchwał o członkostwie w EUWT  

 Wyrażenie zgody przez  MSZ (opinia: MSW, MF, MIiR) na przystąpienie JST do EUWT    

 Wpis do rejestru = nabycie osobowości prawnej 

Procedura rejestracji 

 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku 
 Rozporządzenie (WE) nr 1302/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie 1082/2006 o 

EUWT 
 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, 

z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 oraz z 2013 r. poz. 1323) 
 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. 

2015 poz. 1884) 



Transgraniczny podmiot prawny 

 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do 
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009 z późn. zmianami),  

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 art. 22.1 z późn. 
zmianami). 

 Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, 
sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 287) 
 

 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej 
konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi. sporządzonej 
w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 288) 
 

 Umowa z Karlsruhe z 23 stycznia 1996 (Polska nie jest stroną) 

Art. 2. EWT 
 
4. „transgraniczny podmiot prawny” oznacza 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. 



Alokacja FMP 

Art. 24. EWT 
 
1. Wkład z EFRR lub, w stosownych przypadkach, instrumentu finansowania zewnętrznego 

Unii do funduszu małych projektów w ramach programu Interreg nie może przekraczać 
20 000 000 EUR lub 15% łącznej kwoty alokacji programu Interreg, w zależności od 
tego, która z tych kwot jest niższa. 
 

5. Koszty personelu i koszty pośrednie na szczeblu beneficjenta dotyczące zarządzania 
funduszem małych projektów nie mogą przekraczać 20% łącznej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych danego funduszu małych projektów.  

 
Maksymalne wartości dla jednego projektu parasolowego wg art. 24. EWT 
PLSK = 155 mln  FMP 15% = 23 mln  20 mln ≈ 2,8 mln/rok 

zarządzanie 20% ≤ 4 mln 
 
Art. 106. CPR / Art. 13. EWT 

 
4. Stopa współfinansowania dla programów Interreg nie przekracza 70%. 



FMP 

Art. 22. EWT 
 
4. Podczas wyboru operacji komitet monitorujący lub – w stosownych przypadkach – 

komitet sterujący: 
a) zapewnia, że wybrane operacje są zgodne z programem Interreg i skutecznie 

przyczyniają się do realizacji jego celów szczegółowych 
c) zapewnia, że wybrane operacje stanowią najkorzystniejszą relację między kwotą 

wsparcia, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami 
 
 

6. W odniesieniu do każdej operacji Interreg instytucja zarządzająca przedkłada wiodącemu 
lub jedynemu partnerowi dokument określający warunki wsparcia tej operacji Interreg, 
w tym szczególne wymogi dotyczące produktów lub usług, które mają być dostarczone 
w jej ramach, jej plan finansowy, termin wykonania oraz – w stosownych przypadkach – 
metodę obliczania kosztów operacji oraz warunki płatności dotacji 



Obowiązki beneficjenta FMP 
Art. 24. EWT 
 
3. 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 „Zakres odpowiedzialności instytucji zarządzających i partnerów w 
odniesieniu do przejrzystości oraz komunikacji.” 



Mały projekt 

Art. 24. EWT 
 
1. Ostateczni odbiorcy w ramach funduszu małych projektów otrzymują wsparcie z EFRR 

lub – w stosownych przypadkach – instrumentów finansowania zewnętrznego Unii 
poprzez beneficjenta i wdrażają małe projekty w ramach tego funduszu małych projektów 
(„małe projekty”). 

 
 
6. W przypadku gdy całkowity wkład publiczny do małego projektu nie przekracza kwoty 

100 000 EUR, wkład przyznany z EFRR lub – w stosownych przypadkach – instrumentu 
finansowania zewnętrznego Unii przyjmuje formę kosztów jednostkowych, płatności 
ryczałtowych i stawek ryczałtowych, z wyjątkiem projektów, których wsparcie stanowi 
pomoc państwa (przyp. pomoc publiczna). 

 
W przypadku stosowania finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe, kategorie kosztów, 
do których stosuje się daną stawkę ryczałtową, mogą podlegać zwrotowi zgodnie z 
[art. 48 ust. 1 lit. a)] rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 



Schemat wdrażania 2014-2020 

IZ 

Beneficjent FMP Partner FMP  

Beneficjent MP 

Partner MP  
(opcja PLSK, CZPL) 

Beneficjent MP 

Partner MP 
(opcja PLSK, CZPL) 

 FMP jako operacja partnerska 
 
Opcjonalne wspólne małe 
projekty 
 
granica 



Schemat wdrażania 2021-2027 

IZ 

Beneficjent MP 

Partner MP 
(opcja) 

Beneficjent MP 

Partner MP 
(opcja) 

FMP jako operacja   
 
Opcjonalne wspólne małe projekty 
 
Granica 

Beneficjent FMP 



Koszty personelu mogą przyjąć formę średniej standardowej stawki ryczałtowej, zgodnie z 
art. 48. ust 1. b) CPR, określającej wysokość ww. kosztów w odniesieniu do jednej osoby 
zatrudnionej w związku z realizacją operacji.  
Wysokości stawek powinny być określane na podstawie cen rynkowych oraz danych 
historycznych zgodnie z art. 48. ust 2. a) CPR.  
 
Pozostałe koszty mogą być objęte ryczałtem flat rate o wartości do 40% bezpośrednich 
kosztów personelu zgodnie z art. 51 ust. 1 CPR.  

Zarządzanie operacją  

Zasadniczo wartość środków na przygotowanie operacji nie powinna przekraczać 5% kwoty 
przyznanej na jej zarządzanie. Koszty przygotowawcze mogą być określane jako kwota 
ryczałtowa zgodnie z art. 48. ust. 1. c) CPR.  
Warunkiem przekazania środków powinno być podpisanie umowy o dofinasowanie. 



System wdrażania może opierać się na kwotach ryczałtowych obejmujących wszystkie koszty 
małego projektu.  
 
 
Wartości ryczałtów można określać na podstawie przepisów art. 48. ust. 2. b) CPR. 
Wnioskodawcy małych projektów powinni przedstawić draft budżetu, który po weryfikacji i 
ocenie przez operatora FMP stanowiłby podstawę wartości ryczałtu.  
 

Realizacja małych projektów wariant I 



Wariant dla małych projektów opierających się w większości na kosztach personelu. 
 
Koszty personelu małego projektu mogą przyjąć formę średniej standardowej stawki 
ryczałtowej, zgodnie z art. 48. ust 1. b) CPR, określającej wysokość ww. kosztów w odniesieniu 
do jednej osoby zatrudnionej w związku z realizacją operacji.  
Wysokości stawek powinny być określane na podstawie cen rynkowych oraz danych 
historycznych zgodnie z art. 48. ust 2. a) CPR.  
 
Pozostałe koszty mogą być objęte ryczałtem flat rate o wartości do 40% bezpośrednich 
kosztów personelu zgodnie z art. 51 ust. 1 CPR.  

Realizacja małych projektów wariant II 



Koszty małego projektu mogą przyjąć formę standardowych stawek ryczałtowych, zgodnie z 
art. 48. ust 1. b) CPR, określających średnie koszty w odniesieniu do standardowych rodzajów 
działań w małych projektach.  
Wysokości stawek powinny być określane na podstawie cen rynkowych oraz danych 
historycznych zgodnie z art. 48. ust 2. a) CPR.  

Realizacja małych projektów wariant III 



Warunkami przekazania refundacji powinno być osiągnięcie zakładanych wyników, tj. 
powiązanie ze wskaźnikami produktu i rezultatu. Podejście to powinno uwzględnić pewną 
elastyczność w powiązaniu wartości realizacji wskaźnika z wypłatą ryczałtu. Powinna być 
możliwa wypłata ryczałtu w odniesieniu do zakładanej wartości z uwzględnieniem założonej z 
góry tolerancji.  
 
 
Wypłata ryczałtu dla operatora FMP nastąpiłaby po przekazaniu raportu z wykazem małych 
projektów, do których przypisana byłaby kwota ryczałtu określona w umowie o dofinasowanie 
małego projektu i wartość osiągniętych wskaźników  
 
 

Refundacja 



Przedmiotem Kontroli są: 
 
 Prawidłowość metodologii zastosowanej do obliczenia wartości ryczałtu. 
 Dostarczenie produktów i osiągnięcie rezultatów wynikających z umowy o dofinansowanie. 

 
Weryfikacja powyższych warunków może być dokonywana samodzielnie przez EUWT bądź 
przez IZ/Wspólny Sekretariat. 

Kontrola małych projektów 



 
Do wyjaśnienia pozostaje możliwość finansowania w ten sposób małych projektów 
infrastrukturalnych, przy czym z propozycji przepisów nie wynika, że jest to zabronione.  
 
 
Ze względu na wyłączenie z systemu ryczałtowego w art. 24. ust. 6. w ramach małych 
projektów nie powinna być udzielana pomoc publiczna. 
 
 
Należy potwierdzić w KE możliwość stosowania draftu budżetu na poziomie małego projektu 
(wariant I). 
 
Kwestia budowy systemu wskaźników w kontekście 0-1 założeń ryczałtów. 
 

Kwestie do rozstrzygnięcia 



Instytucje Pośredniczące 
Art. 65. CPR 
 
3. Instytucja zarządzająca może wyznaczyć jedną lub większą liczbę instytucji 

pośredniczących do pełnienia niektórych zadań na jej odpowiedzialność. Uzgodnienia 
pomiędzy instytucją zarządzającą i instytucjami pośredniczącymi są ujęte na piśmie  

 
Art. 66. CPR 
 
1. Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem prowadzone z myślą 

o osiągnięciu celów programu. W szczególności pełni ona następujące funkcje: 
(d) prowadzenie nadzoru instytucji pośredniczących; 

 
Art. 44. ETC 
 
6. Jeżeli instytucja zarządzająca wskazuje instytucję pośredniczącą w ramach programu 

Interreg zgodnie z art. [65 ust. 3] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], instytucja 
pośrednicząca realizuje te zadania w więcej niż jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim lub, w stosownych przypadkach, w państwie trzecim, kraju partnerskim 
lub kraju i terytorium zamorskim.  

 



Bezpośrednia ścieżka programowa 

Realizacja działań o małej skali jako operacji zgodnie z przepisami rozporządzenia CPR art. 2. 
(3). Powoduje to konieczność stosowania dla małych projektów ogólnych zasad dotyczących 
współpracy partnerów z dwóch stron granicy w tym w szczególności zasady partnera 
wiodącego oraz spełniania czterech kryteriów współpracy.  
 
Ten model charakteryzuje się dużą elastycznością w odniesieniu do przedmiotu małego 
projektu. Nabory mogą być przeprowadzane w różnych osiach tematycznych i w miarę 
zdiagnozowanych potrzeb. Nie musi być z góry określonej wartości środków przeznaczonych 
na małe projekty. 
 
Optymalny system wdrażania powinien opierać się na kwotach ryczałtowych obejmujących 
wszystkie koszty małego projektu jako podstawę przyjmując art. 48. ust. 1. CPR. Przepisy te 
obligują do wykorzystania metod uproszczonych w operacjach o kosztach całkowitych do 
200 tys €.  



Dziękuję za uwagę 


