KOMUNIKAT DLA MIKROBENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH
MIKROPROJEKTY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19
W związku z zaistniała sytuacją spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii (SARS-CoV-2), która
może mieć wpływ na termin realizacji poszczególnych zadań w mikroprojektach, w tym
konieczność wydłużenia czasu trwania projektu (możliwe przedłużenie powyżej 18 m-cy), co
z kolei może spowodować problemy z płynnością finansową partnerów realizujących
mikroprojekty dopuszcza się możliwość częstszego raportowania wydatków, poprzez składanie
raportów częściowych/dodatkowych (zgodnie z Komunikatem dla beneficjentów realizujących
projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 20142020 w związku z pandemią COVID-19) na zasadach opisanych w Procedurze.

I.

Procedura składania raportów częściowych z realizacji
mikroprojektów wspólnych

1. Wprowadza się możliwość składania częściowych raportów z realizacji mikroprojektów
wspólnych obejmujących 6 kolejnych miesięcy realizacji mikroprojektu
2. Procedura dotyczy mikroprojektów, które rozpoczęły rzeczową realizację nie wcześniej
niż w dniu 01.10.2019 r.
3. Partner Wiodący (PW) mikroprojektu wspólnego w porozumieniu z Partnerami Projektu
(PP) wspólnie podejmują decyzję o składaniu raportów częściowych z realizacji
mikroprojektu wspólnego. Następnie PW mikroprojektu przesyła stosowną informację do
właściwego Euroregionu/PSK/ZSK.
4. Początek pierwszego okresu sprawozdawczego rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia
realizacji mikroprojektu, określonym w umowie o dofinansowanie i każdorazowo
obejmuje pełne 6 miesięcy.
5. W przypadku zadeklarowania składania częściowych raportów z realizacji mikroprojektu
wspólnego w okresach 6 miesięcznych, mikrobeneficjentowi nie przysługuje możliwość
wnioskowania o wypłatę środków w formie zaliczki (zgodnie z §12 ust. 2 umowy
o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego).
6. Mikrobeneficjent, który otrzymał zaliczkę na realizację mikroprojektu wspólnego nie
może skorzystać z możliwości składania raportów częściowych.
7. Raport częściowy z realizacji mikroprojektu wspólnego składany jest w terminie do 10 dni
kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
8. Raport końcowy mikroprojektu wspólnego składany jest w terminie do 30 dni
kalendarzowych od zakończenia realizacji rzeczowej mikroprojektu.
9. Raport z realizacji mikroprojektu wspólnego (częściowy, końcowy) jest składany w wersji
dwujęzycznej (polskiej i słowackiej).
10. Raport składany jest równocześnie przez wszystkich partnerów mikroprojektu
wspólnego odpowiednio do Euroregionu i PSK/ZSK.
11. Raport z realizacji mikroprojektu składa się z części rzeczowej i finansowej wraz
z niezbędnymi załącznikami.
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12. Raporty, co do zasady, składane są za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń.
13. W przypadku mikroprojektów, dla których nie będzie możliwe wprowadzenie
w Generatorze wniosków i rozliczeń okresowego sposobu raportowania, lub z przyczyn
technicznych leżących po stronie Generatora dopuszcza się możliwość składania
raportów w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną (na nośniku elektronicznym).
14. Euroregion/PSK/ZSK po zweryfikowaniu złożonego raportu częściowego z realizacji
mikroprojektu wspólnego, ale przed zatwierdzeniem go do wypłaty przesyła do Partnera
Projektu Parasolowego informację o stanie realizacji mikroprojektu z właściwego sobie
narodowo obszaru wsparcia .
15. Po potwierdzeniu prawidłowej realizacji mikroprojektu w części rzeczowej i finansowej
przez PPP następuje wypłata należnej części refundacji w wysokości wynikającej
z zapisów Podręcznika Mikrobeneficjenta/Poradnika mikrobeneficjenta.
16. Zatwierdzony częściowy raport z realizacji mikroprojektu wspólnego zostaje włączony do
częściowego wniosku o dofinansowanie składanego za dany okres przez
Euroregion/PSK/ZSK do kontrolera krajowego.
17. Euroregion/PSK/ZSK zobowiązany jest do złożenia do kontrolera częściowych wniosków
o płatność z PP wraz z zatwierdzonymi wydatkami mikrobeneficjentów wynikającymi
z raportów częściowych/końcowych mikroprojektów wspólnych do 45 dni
kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
18. Zatwierdzenie przez kontrolera częściowego wniosku o płatność i wydanie informacji
potwierdzającej prawidłowość oraz kwalifikowalność poniesionych i zadeklarowanych
we wniosku wydatków następuje w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty
otrzymania pierwszej wersji wniosku.
19. Z częściowych wniosków o płatność, zatwierdzonych przez kontrolerów, PW PP
przygotowuje w systemie informatycznym wniosek o płatność z PP, który weryfikowany
jest przez WST.
20. Wypłata środków z rezerwy celowej budżetu państwa odbywa się na zasadach
analogicznych jak w przypadku mikroprojektów indywidualnych opisanych
w Podręczniku Mikrobeneficjenta/Poradniku mikrobeneficjenta.
21. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników bądź nieprawidłowej realizacji mikroprojektu
stosuje się odpowiednio zapisy umowy o dofinansowanie oraz Podręcznika
Mikrobeneficjenta/Poradnika mikrobeneficjenta.
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II.

Procedura umożliwiająca składanie raportu dodatkowego
z realizacji mikroprojektów indywidualnych w projektach
parasolowych realizowanych w partnerstwie
Euroregion Beskidy/ZSK 1

1. Wprowadza się możliwość złożenia jednego raportu dodatkowego przez
mikrobeneficjenta realizującego mikroprojekt indywidualny.
2. Mikroprojekty objęte poniższą procedurą rozpoczęły realizację rzeczową nie wcześniej
niż w dniu 01.10.2019 r. Do mikrobeneficjenta należy decyzja czy skorzysta z możliwości
przewidzianych w procedurze.
3. Mikrobeneficjent przesyła informację o konieczności złożenia raportu dodatkowego do
właściwego Euroregionu/ZSK.
4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu niniejszej procedury Euroregion/ZSK ustala
z Mikrobeneficjentem okres sprawozdawczy za który będzie składał dodatkowy raport,
przy czym Mikrobeneficjent nie ma obowiązku dodatkowego raportowania.
5. Raport dodatkowy z realizacji mikroprojektu indywidualnego składany jest do
właściwego Euroregionu/ZSK w terminie do 5 dni kalendarzowych po zakończeniu
ustalonego okresu sprawozdawczego.
6. Raport z realizacji mikroprojektu składa się z części rzeczowej i finansowej wraz
z niezbędnymi załącznikami.
7. Raport, co do zasady, składany jest pomocą Generatora wniosków i rozliczeń.
8. W przypadku mikroprojektów, dla których nie będzie możliwe wprowadzenie
w Generatorze wniosków i rozliczeń dodatkowego raportu, lub z przyczyn technicznych
leżących po stronie Generatora dopuszcza się możliwość składania raportów w formie
papierowej wraz z wersją elektroniczną (na nośniku elektronicznym).
9. Po potwierdzeniu prawidłowej realizacji mikroprojektu w części rzeczowej i finansowej
przez PPP następuje wypłata części refundacji w wysokości wynikającej z zapisów
Podręcznika Mikrobeneficjenta.
10. Zatwierdzony dodatkowy raport z realizacji mikroprojektu indywidualnego zostaje
włączony do częściowego wniosku o dofinansowanie składanego za dany okres przez
Euroregion/ ZSK do kontrolera krajowego.
11. Procedura wypłaty środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla raportów
dodatkowych jest analogiczna jak dla raportów częściowych lub końcowych opisanych
w Podręczniku Mikrobeneficjenta.
12. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników bądź nieprawidłowej realizacji mikroprojektu
stosuje się odpowiednio zapisy umowy o dofinansowanie oraz Podręcznika
Mikrobeneficjenta.

III.

W przypadku mikroprojektów indywidualnych składanych w ramach projektów
parasolowych realizowanych w partnerstwie Euroregion Tatry/PSK/ZSK na wniosek

Dotyczy wyłącznie mikroprojektów indywidualnych wdrażanych w projektach parasolowych realizowanych
w partnerstwie Euroregion Beskidy/ZSK
1
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mikrobeneficjenta dopuszcza się możliwość składania raportów z realizacji
mikroprojektu indywidualnego w sytuacji gdy wysokość wydatków za dany okres
sprawozdawczy nie przekracza kwoty 10 tyś. EUR.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania bądź zmiany Komunikatu dla beneficjentów
realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja
2014-2020 w związku z pandemią covid-19 z dnia 02.04.2020 r.
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