
 
 

 

Uchwała nr 8/2021 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

Komitetu ds. mikroprojektów 

Programu Współpracy Transgranicznej  

Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020 

  

 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji mikroprojektów złożonych w trakcie V naboru wniosków 

aplikacyjnych, tj. od 10.09.2021 r. do 24.09.2021 r. do godziny 12:00 do Wyższej Jednostki Terytorialnej 

w Preszowie w ramach projektu parasolowego pn. „Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony 

i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie” 

 

Na podstawie Art. 1 pkt 1 ppkt d Regulaminu Komitetu ds. mikroprojektów uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

 

Komitet ds. mikroprojektów zatwierdza do realizacji 1 mikroprojekt na kwotę dofinansowania EFRR: 

49.997,91 EUR. 

 

 

§ 2 

 

Lista zatwierdzonych mikroprojektów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodnicząca Komitetu ds. mikroprojektów 

Imię i nazwisko: Barbara Inglot, v.r. 

Data: 19.11.2021 

  



 
Uchwała nr 9/2021 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

Komitetu ds. mikroprojektów 

Programu Współpracy Transgranicznej  

Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020 

 

 

w sprawie utworzenia listy rezerwowej mikroprojektów złożonych w trakcie V naboru wniosków 

aplikacyjnych, tj. od 10.09.2021 r. do 24.09.2021 r. do godziny 12:00 do Wyższej Jednostki Terytorialnej 

w Preszowie w ramach projektu parasolowego pn. „Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony 

i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie” 

 

 

Na podstawie Art. 1 pkt 1 ppkt d Regulaminu Komitetu ds. mikroprojektów uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W związku z wyczerpaniem środków finansowych w Wyższej Jednostce Terytorialnej w Preszowie 

mikroprojekty znajdujące się na liście rankingowej, które nie uzyskały dofinansowania tworzą listę 

mikroprojektów rezerwowych. Mikroprojekty na liście rezerwowej uszeregowane są zgodnie 

z przyznaną punktacją.  

 

§ 2 

Dofinansowanie mikroprojektów rezerwowych uzależnione jest od pojawienia się oszczędności 

w realizowanych mikroprojektach.  

 

§ 3 

Dofinansowanie dla mikroprojektów znajdujących się na liście rezerwowej przyznawane jest zgodnie 

z ich kolejnością na liście. Partner Projektu Parasolowego samodzielnie podejmuje decyzję w zakresie 

terminu kontraktowania kolejnych mikroprojektów z listy rezerwowej. 

 

§ 4 

Lista mikroprojektów rezerwowo zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Komitetu ds. mikroprojektów 

Imię i nazwisko: Barbara Inglot, v.r. 

Data: 19.11.2021 

  



 
 

Uznesenie č 8/2021 

zo dňa 19 novembra 2021 r. 

Výboru pre mikroprojekty 

Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 

 

 

vo veci schválenia realizácie mikroprojektov predložených Prešovskému samosprávnemu kraju v rámci 

V. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty, t. j. od 

10.9.2021 do 24.9.2021 do 12:00 hodiny v rámci strešného projektu s názvom "„Implementácia 

mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty 

a v Prešovskom samosprávnom kraji” " 

 

Na základe čl. 1 bod 1 písmeno d Rokovacieho poriadku Výboru pre mikroprojekty sa schvaľuje 

nasledujúce: 

 

§ 1 

 

Výbor pre mikroprojekty schvaľuje na realizáciu 1 mikroprojektov v celkovej výške finančného príspevku 

z EFRR: 49.997,91 EUR  

 

§ 2 

 

Zoznam schválených mikroprojektov  tvorí prílohu č. 1 k tomuto uzneseniu. 

 

§ 3 

 

Uznesenie vstupuje do platnosti dňom jeho vydania. 

 

 

 

Predsedníčka Výboru pre mikroprojekty 

 

Imię i nazwisko: Barbara Inglot, v.r. 

Data: 19.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Uznesenie č. 9/2021 

zo dňa 19 novembra 2021 

Výbor pre mikroprojekty 

Program cezhraničnej spolupráce  

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 

  

 

Uznesenie o vytvorení rezervného zoznamu mikroprojektov predložených Prešovskému samosprávnemu 

kraju počas V. výzvy na predkladanie žiadostí, t. j. od 10.9.2021 do 24.9.2021 do 12:00 hodiny v rámci 

strešného projektu s názvom "„Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a 

kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji” " 

 

 

Na základe čl. 1 bod 1 písmeno d Rokovacieho poriadku Výboru pre mikroprojekty sa schvaľuje 

nasledujúce: 

 

§ 1 

V súvislosti s vyčerpaním finančných prostriedkov z alokácie určenej pre Prešovský samosprávny kraj bol 

vytvorený poradovník mikroprojektov tzv. rezervný zoznam mikroprojektov, ktoré nezískali 

spolufinancovanie. Mikroprojekty v rezervnom zozname sú zoradené podľa dosiahnutého počtu bodov.  

 

§ 2 

Spolufinancovanie mikroprojektov z rezervného zoznamu závisí od úspor, ktoré vzniknú v realizovaných 

projektoch.  

 

§ 3 

Spolufinancovanie pre mikroprojekty nachádzajúce sa v rezervnom zozname, sa priznáva v súlade s ich 

poradím v zozname. Partner strešného projektu sám rozhoduje o termíne zazmluvnenia ďalších 

mikroprojektov z rezervného zoznamu. 

 

§ 4 

Zoznam mikroprojektov podmienečne schválených na spolufinancovanie z EFRR tvorí prílohu č. 1 

k tomuto uzneseniu. 

 

§ 5 

Uznesenie nadobúda platnosť dňom prijatia. 

 

 

predsedníčka Výboru pre mikroprojekty 

Imię i nazwisko: Barbara Inglot, v.r. 

Data: 19.11.2021 

 


