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1. Wprowadzenie

Fundusze strukturalne są jednym z najważniejszych instrumen-
tów umożliwiających realizowanie polityki regionalnej Unii 
Europejskiej, zakładającej przede wszystkim wyrównywanie 
zróżnicowanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
poszczególnych państw oraz minimalizowanie dysproporcji 
rozwojowych pomiędzy regionami. Cel harmonijnego roz-
woju Wspólnoty, o którym mowa, został wyrażony w wielu 
dokumentach o charakterze międzynarodowym, między in-
nymi w traktacie rzymskim, jednolitym traktacie europejskim 
oraz traktacie z Maastricht1. Najważniejszy z punktu widzenia 

1 B. Stankiewicz, Województwo podkarpackie w systemie polityki regionalnej Unii 
Europejskiej – podstawowe problemy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, 
nr 244, z. 10, 2007, Rzeszów, s. 129.
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rozwoju regionalnego jest art. 130 traktatu rzymskiego, nakła-
dający na Unię Europejską obowiązek rozwijania i kontynuo-
wania aktywności zmierzających do wzmacniania jej spójności 
ekonomicznej i społecznej oraz zmniejszania różnic w stopniu 
rozwoju poszczególnych regionów2.

W realizowaniu polityki regionalnej Unii Europejskiej 
szczególne znaczenie przypada euroregionom, które stanowią 
najwyższy stopień instytucjonalizacji struktur współdziałania 
ponadgranicznego3 poprzez tworzenie rad, sekretariatów, 
grup roboczych czy komisji. Działania podejmowane przez 
euroregiony przyczyniają się do rozwiązywania specyfi cznych 
dla obszarów przygranicznych problemów, wśród których 
można wymienić: codzienny ruch wahadłowy ludności, konie-
czność rozbudowy infrastruktury lokalnej o szerokim zasięgu 
przestrzennym, problemy znoszenia ograniczeń handlowych, 
słaby rozwój spowodowany peryferyjnym położeniem, pro-
blemy ochrony środowiska czy konieczność usuwania barier 
kulturowych. 

Główną rolę w funkcjonowaniu euroregionów odgrywają 
programy pomocowe Unii Europejskiej. Dzięki nim jest moż-
liwa realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze 
projektów transgranicznych. Z jednej strony euroregiony mogą 
aplikować o środki w ramach tych programów, z drugiej zaś 
– co ważniejsze – zarządzać nimi. Dzięki temu rośnie liczba 
benefi cjentów (jednostek samorządu terytorialnego, jedno-
stek naukowych, szkół wyższych, instytucji kultury, fundacji, 
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i innych instytu-
cji) ubiegających się o fundusze zarządzane przez struktury 
euroregionalne.

2 J. Gierczycka, Rola funduszy strukturalnych i programów pomocowych Unii 
Europejskiej w łagodzeniu dysproporcji regionalnych w krajach Europy Środkowej, 
[w:] Regionální spolupráce ‘99 – Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 
19.–21.5.1999, Slezská Univerzita v Opavě/Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 
w Katowicach, Karviná 1999, s. 343.

3 Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, Główny Urząd 
Statystyczny we Wrocławiu, Warszawa–Wrocław 1999, s. 19.
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2. Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego 
    Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 
    – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 jako instrument 
    fi nansowy wspierający współpracę transgraniczną

Instrumenty wsparcia fi nansowego współpracy transgranicznej 
w Unii Europejskiej utworzono z myślą o szybszej integracji 
i łatwiejszym rozwoju poszczególnych krajów oraz regionów 
Wspólnoty4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 stanowi 
kontynuację pomocy fi nansowej na rzecz wspierania rozwoju 
regionów granicznych udzielonej Polsce w latach wcześniej-
szych z programów Phare Credo, Phare CBC, Meda, Cards oraz 
INTERREG III5. Jest on jednym z siedmiu programów operacyj-
nych wspierających współpracę transgraniczną6, wchodzących 
w skład Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej7. 
Program ten został opracowany zgodnie z decyzją Komisji z 31 
października 2006 roku, określającą wykaz regionów i obsza-
rów kwalifi kujących się w latach 2007–2013 do fi nansowania 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej bę-
dących częściami składowymi celu „Europejska współpraca 

4 Euroregiony na granicach Polski 2007, Główny Urząd Statystyczny we 
Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 31.

5 Ibidem, s. 31–42.
6 Oprócz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 do Programu Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej należą: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska 
(Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze 
Przednie – Brandenburgia) 2007–2013; Program Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007–
–2013; Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 
2007–2013; Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007–2013; Program Operacyjny Współpracy 
Transgranicznej Polska – Litwa 2007–2013; Program Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk. 

7 J. Adamczyk, A. Gierczak, Regiony Europy i współpraca transgraniczna na 
rzecz zmian gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, nr 244, 
z. 10, 2007, Rzeszów, s. 43.
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terytorialna”8. Program obejmuje po stronie czeskiej kraj9 liberec-
ki, kralowehradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawskośląski, 
a po stronie polskiej podregiony: jeleniogórsko-wałbrzyski, 
opolski, rybnicko-jastrzębski oraz bielsko-bialski10.

Celem globalnym programu jest wspieranie rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego 
poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz po-
przez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców11. 
Cele ogólne są ukierunkowane z kolei na podnoszenie integra-
cji gospodarczej polsko-czeskiego obszaru przygranicznego, 
poprawę warunków w zakresie jego wzrostu gospodarczego 
oraz rozwoju zrównoważonego środowiska naturalnego i/lub 
regeneracji obszaru przygranicznego, a także inną społeczną 
integrację polsko-czeskiego obszaru przygranicznego12.

Na realizację programu przewidziano łącznie 258 187 464 
EUR, z czego środki pochodzące z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego to 219 459 344 EUR13. W programie 

8 Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 roku określająca wykaz 
regionów i obszarów kwalifi kujących się w latach 2007–2013 do fi nansowania 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współ-
pracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu 
„Europejska współpraca terytorialna” (notyfi kowana jako dokument nr C(2006) 
5144) (2006/769/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 312/47, 11.11.2006.

9 Terytorialna jednostka statystyczna – NUTS III.
10 Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 

2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, „Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej”, L 210/25, 31.07.2006; Art. 12 ust. 2 Rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1783/1999, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, L 210/1, 31.07.2006.

11 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 1 lipca 
2007, Warszawa, s. 29.

12 Podręcznik Wnioskodawcy – Program Współpracy Transgranicznej Polska–Czechy, 
wersja 3 obowiązująca od 15 czerwca 2009, Warszawa, s. 16.

13 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Czechy, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/
Strony/Polska-Czechy.aspx [data odczytu 14.01.2010].
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wyodrębniono cztery główne osie priorytetowe oraz określono 
ich cele szczegółowe14:

• Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunika-
cyjnej, ochrona środowiska, profi laktyka zagrożeń. W jej 
ramach cele szczegółowe są skoncentrowane na poprawie 
stanu infrastruktury komunikacyjnej, obsługi transporto-
wej, środowiska przyrodniczego oraz bezpieczeństwa na 
obszarze polsko-czeskiego pogranicza;

• Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przed-
siębiorczości i turystyki. W ramach tej osi priorytetowej 
cele szczegółowe są ukierunkowane na zwiększenie kon-
kurencyjności przedsiębiorstw, poszerzenie oferty tury-
stycznej oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 
mieszkańców na obszarze polsko-czeskiego pogranicza;

• Oś Priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności 
lokalnych. Jej cele szczegółowe koncentrują się na wzmac-
nianiu powiązań transgranicznych instytucji świadczących 
usługi publiczne, transgranicznych kontaktów mieszkań-
ców oraz stymulowaniu rozwoju społeczności lokalnej wy-
korzystującego Fundusz Mikroprojektów do wspierania 
działań podejmowanych przez podmioty lokalne;

• Oś Priorytetowa 4. Pomoc techniczna. Cele szczegółowe to 
zapewnienie skutecznego zarządzania i wdrażania progra-
mu oraz wspieranie działalności informacyjno-promocyjnej.
Fundusz Mikroprojektów został wyodrębniony w ramach 

trzeciej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007–2013, ale może on być również wykorzystywany do rea-
lizowania projektów z pierwszej i drugiej osi. To specyfi czny 
instrument fi nansowy przeznaczony do wspierania projektów 
transgranicznych na poziomie lokalnym, ukierunkowanych 
na rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków transgranicznych, 
aktywności z dziedziny oświaty i kultury oraz inicjatyw spo-
łecznych, a także poprawę infrastruktury miejskiej i turystycz-

14 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007–2013, s. 32–50.
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nej15. Fundusz Mikroprojektów ma na celu wspieranie reali-
zacji małych projektów o charakterze nieinwestycyjnym lub 
niewielkich przedsięwzięć inwestycyjnych. Obszar wsparcia 
Funduszu pokrywa się z obszarem wsparcia całego Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 
– Rzeczpospolita Polska 2007–201316. Dla projektów realizo-
wanych w ramach Funduszu przeznaczono 20% wszystkich 
środków programu (tj. 43 891 869 EUR – wyłącznie środki po-
chodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 
Minimalna kwota dofi nansowania mikroprojektu to 2000 EUR, 
maksymalna – 30 000 EUR, a jego całkowite koszty nie mogą 
przekroczyć poziomu 60 000 EUR. Benefi cjenci czescy realizu-
jący swoje mikroprojekty z funduszu otrzymują 85% dofi nan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
natomiast 15% muszą zabezpieczyć z własnych źródeł. W przy-
padku polskich wnioskodawców procentowy udział dofi nan-
sowania mikroprojektu wygląda nieco inaczej – 85% pocho-
dzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% 
z budżetu państwa, a 5% benefi cjenci są zobowiązani pokryć 
z własnych źródeł. W praktyce jednak zarówno jedni, jak i dru-
dzy muszą się liczyć z koniecznością zabezpieczenia całkowitej 
kwoty na realizację projektu, gdyż w przypadku Funduszu 
Mikroprojektów i całego programu dofi nansowanie wypłaca 
się w formie refundacji, a nie zaliczki17. W ramach funduszu 
jest możliwe realizowanie trzech typów projektów18:

A) polegających na składaniu wspólnego wniosku projekto-
wego i realizowaniu przedsięwzięcia z zachowaniem tzw. 
zasady partnera wiodącego, w której jeden z partnerów 
projektu przejmuje za niego odpowiedzialność. Projekty 
tego typu muszą spełniać co najmniej dwa spośród czte-
rech kryteriów związanych ze wspólnym przygotowaniem 

15 Podręcznik Wnioskodawcy..., s. 46.
16 Wytyczne dla Wnioskodawców – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 

Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013, Edycja 1, 3 marca 2008, 
Warszawa, s. 14.

17 Ibidem, s. 17–18.
18 Ibidem, s. 21–22.



81Rola Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”...

projektu, wspólną realizacją, wspólnym personelem oraz 
wspólnym fi nansowaniem;

B) tzw. lustrzanych, charakteryzujących się tym, że każ-
dy z partnerów składa oddzielny wniosek projektowy. 
Projekty lustrzane mają wspólny cel i grupę interesariuszy. 
Ich działania i wydatki są podzielone między jednego lub 
więcej partnerów, z których jeden musi mieć swoją siedzibę 
po drugiej stronie granicy. Są przygotowywane równole-
gle po obu stronach granicy lub nawiązują do siebie i są 
dofi nansowane z funduszu po obu jej stronach;

C) realizowanych samodzielnie bez udziału fi nansowego 
partnera z zagranicy.
W celu jak najlepszego zarządzania Funduszem Mikro-

projektów, stanowiącym element składowy programu, proces 
ten przekazano instytucjom euroregionalnym, działającym 
od wielu lat na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej19. 
Instytucje te są zwane Partnerami Funduszu Mikroprojektów, 
a zakres ich działalności związanej z zarządzaniem Funduszem 
został określony w drodze porozumienia właściwych orga-
nów regionalnych i terytorialnych z Instytucją Zarządzającą20 
i Koordynatorem Krajowym21.

3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
    „Olza” a struktura organów Euroregionu Śląsk Cieszyński 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 
zostało założone w Cieszynie w 1998 roku jako dobrowolne 
porozumienie gmin i powiatów Rzeczpospolitej Polskiej22, 

19 Podręcznik dla Partnerów Funduszu Mikroprojektów dla Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2003–2013. 
Cel 3, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, styczeń 2008, 
Praga, s. 14. 

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.
21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej.
22 Tworzą go samorządy członkowskie (jest ich obecnie 17) – gminy powiatów: 

cieszyńskiego, bielskiego, wodzisławskiego, powiat grodzki Jastrzębie-Zdrój 
oraz ziemski – cieszyński.
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działających na rzecz rozwoju obszarów przylegających do 
granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy. Podmiot ten 
w ramach podejmowanych zadań reprezentuje i broni intere-
sów swojego terenu w zewnętrznych kontaktach w kraju i za 
granicą, w szczególności przez: współpracę z innymi krajowymi 
i zagranicznymi organizacjami i instytucjami; poszukiwanie 
nowych możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia 
mieszkańców; upowszechnianie korzystnego wizerunku regio-
nu z naciskiem na jego korzystne położenie; działania mające 
na celu poprawę stanu środowiska naturalnego; działalność 
edukacyjną, kulturalną i sportową; tworzenie warunków do 
najszerszych kontaktów międzynarodowych mieszkańców ze 
szczególnym naciskiem na współpracę transgraniczną z samo-
rządami i innymi organizacjami Republiki Czech; prowadzenie 
działalności proeuropejskiej, w szczególności informacyjnej 
i edukacyjnej; prowadzenie działalności z obszaru turystyki. 
Stowarzyszenie ma organ stanowiący i kontrolny w postaci 
Walnego Zgromadzenia Członków; organ wykonawczy i repre-
zentacyjny w postaci Zarządu oraz organ kontrolny – Komisję 
Rewizyjną. Zarząd Stowarzyszenia wykonuje swoje zadania za 
pomocą Biura, zarządzanego przez dyrektora i funkcjonującego 
na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie23.

Głównym powodem założenia Stowarzyszenia była jednak 
idea powstania Euroregionu Śląsk Cieszyński, która narodziła 
się kilka lat wcześniej, a która 22 kwietnia 1998 roku została urze-
czywistniona dzięki podpisanej wówczas umowie o współpracy 
regionalnej pomiędzy Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza” i Regionálním sdružení pro česko-polskou 
spolupráci Tĕšínského Slezska. Euroregion stanowi dobrowolną 
wspólnotę polskich i czeskich związków gmin i miast szeroko 
rozumianego Śląska Cieszyńskiego24. Z uwagi na to, że funkcjo-
nuje on na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostkami 
mającymi osobowość prawną, a sam osobowości takiej nie 

23 § 5. Statutu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, 
18 stycznia 2008, Cieszyn.

24 Umowa w obecnym kształcie nie umożliwia prowadzenia działań na 
wyższym szczeblu integracji, ponieważ zgodnie z nią euroregion nie może 
uzyskać osobowości prawnej.
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posiada, prowadzi szereg działań, bezpośrednio związanych 
z jego celami25. Należy zauważyć, że cele euroregionu nawiązują 
do celów Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza”. Wśród nich można wymienić wspieranie rozwoju na 
obszarach przygranicznych w takich dziedzinach, jak26:

• wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju 
regionu;

• wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rynku 
pracy;

• współpraca przy planowaniu przestrzennym;
• rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie 

transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa 
obywateli;

• rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących eko-
logii i środowiska naturalnego;

• współpraca przy zapobieganiu i likwidacji następstw klęsk 
żywiołowych;

• współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej;
• rozwój turystyki i ruchu podróżnych, łącznie z dalszym 

usprawnieniem ruchu granicznego;
• akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłasz-

cza wymiana informacji dotyczących tych działań;
• wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem 

kultury;
• współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie 

euroregionu;
• współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie 

euroregionu.
Euroregion w ramach swoich możliwości wspiera interesy 

miast, gmin, stowarzyszeń, organizacji i osób fi zycznych, któ-
re odpowiadają jego celom rozwojowym, a także zawieranie 
międzynarodowych umów prowadzących do współpracy 
transgranicznej. Ponadto bardzo ważne w jego działalności jest 

25 V. Dočkal, M. Chovančík et al., Přeshraniční spolupráce na východních hrani-
cích České republiky: růžový obláček a hrana reality, Masarykova univerzita, Brno 
2005, s. 126. 

26 § 5 Umowy o współpracy regionalnej pod nazwą Euroregion Śląsk 
Cieszyński – Těšínské Slezsko, 22 kwietnia 1998, Cieszyn.
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zarządzanie funduszami europejskimi. W przypadku struktu-
ry organów Euroregionu Śląsk Cieszyński umowa wymienia 
dwa – Radę Euroregionu oraz Sekretariat Euroregionu (ryc. 1). 

Rada jest najwyższym organem euroregionu. Tworzy ją 
ośmiu członków delegowanych po czterech z każdej ze stron. 
Rada Euroregionu wybiera ze swojego grona przewodniczącego 
i jego zastępcę, przy respektowaniu zasady rozdziału funkcji 
między obie strony oraz przemienności ich kadencji. Okres ka-
dencji Rady Euroregionu odpowiada okresom kadencji organów 
delegujących poszczególnych stron. Zwyczajne posiedzenia Rady 
Euroregionu są zwoływane minimum dwa razy w ciągu roku, 
z tego jedno posiedzenie jest połączone z walnym zgromadze-
niem przedstawicieli gmin i stowarzyszeń, w celu zaznajomienia 
się z programem działania Euroregionu. Nadzwyczajne posie-
dzenie może być zwołane kiedykolwiek na podstawie wniosku 
dwóch członków Rady Euroregionu. Posiedzenie Rady zwołuje 
Sekretariat Euroregionu. Do zadań Rady należy uchwalenie statu-
tu euroregionu, uchwalanie wspólnych zamierzeń, decydowanie 
o warunkach wykorzystania wspólnych środków fi nansowych, 
uchwalanie sprawozdań o wykorzystaniu środków fi nansowych, 
powoływanie członków sekretariatu, tworzenie grup roboczych27 
oraz delegowanie przedstawicieli reprezentujących euroregion 
na zewnątrz. Rada może na swoje posiedzenia zaprosić przed-
stawicieli organów władzy i administracji państwowej dyspo-
nujących głosem doradczym.

Sekretariat jest organem wykonawczym euroregionu. 
Tworzy go dwóch sekretarzy prowadzących Biuro Sekretariatu. 
Każdy sekretarz ma swojego zastępcę. W sprawach bieżącej 
działalności sekretarze wykonują swoje funkcje samodzielnie, 
w innych sprawach działają w porozumieniu. Biuro Sekretariatu 
wypełnia funkcje administracyjne euroregionu. Jego działanie 
jest wewnętrzną sprawą każdej ze stron, które dla realizacji swo-
jej działalności zapewniają warunki do funkcjonowania Biura 
Sekretariatu. Do zadań Sekretariatu Euroregionu należy reprezen-
towanie euroregionu na zewnątrz, zwoływanie posiedzeń Rady 
Euroregionu, przygotowywanie i przedłożenie projektów uchwał 

27 Nie są organem euroregionu.
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Rady Euroregionu i przygotowywanie materiałów informacyj-
nych dla Zgromadzenia przedstawicieli gminnych stowarzyszeń 
narodowych, realizacja uchwał Rady Euroregionu oraz prowa-
dzenie Biura Sekretariatu28. W Biurze Sekretariatu po stronie 
polskiej pracują osoby, które są zatrudnione w Stowarzyszeniu 

28 § 6, 7, 8 Umowy o współpracy regionalnej pod nazwą Euroregion Śląsk 
Cieszyński – Těšínské Slezsko.

Ryc. 1. Struktura organów Euroregionu Śląsk Cieszyński
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Umowa o współpracy regionalnej 
pod nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.
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Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, wykonujące część 
swoich obowiązków etatowych na rzecz Stowarzyszenia, a część 
w ramach zarządzania Funduszem Mikroprojektów Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 
– Rzeczpospolita Polska 2003–2013 jako przedstawiciele Partnera 
Funduszu Mikroprojektów.

4. Rola Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy 
    Regionalnej „Olza” (polskiego partnera umowy pod nazwą 
    Euroregion Śląsk Cieszyński) w zarządzaniu Funduszem 
    Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy 
    Transgranicznej Republika Czeska 
    – Rzeczpospolita Polska 2007–2013

Jak wspomniano wcześniej, Stowarzyszenie Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „Olza” realizuje swoje zadania za pomocą 
biura, kierowanego przez dyrektora i funkcjonującego na pod-
stawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie (ryc. 2). 
Zgodnie z przyjętym regulaminem organizacyjnym Biuro 
Stowarzyszenia składa się z dwóch komórek. Pierwszą stano-
wi Zespół do spraw Zarządzania Funduszem Mikroprojektów 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013, w której pracuje 
dwóch specjalistów (specjalista ds. mikroprojektów i specjali-
sta ds. kontraktacji i monitoringu mikroprojektów). Drugą jest 
Zespół do spraw Projektów Własnych, reprezentowany przez 
pięciu pracowników (specjalistę ds. zarządzania informacją 
i projektów rozwojowych, specjalistę ds. współpracy między-
narodowej i projektów rozwojowych, starszego specjalistę ds. 
informacji i promocji, specjalistę ds. informacji i promocji oraz 
specjalistę ds. informacji i obsługi klienta). Ponadto w skład 
Biura Stowarzyszenia wchodzą 3 osoby zatrudnione na sta-
nowiskach samodzielnych: menedżer ds. strategii i rozwoju, 
specjalista ds. rozliczeń projektów i główny księgowy. Wszyscy 
podlegają bezpośrednio dyrektorowi Biura Stowarzyszenia. 
Oprócz spraw związanych z realizowaniem celów statutowych 
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Stowarzyszenia, pracownicy wykonują również czynności do-
tyczące zarządzania Funduszem Mikroprojektów. W proces ten 
zaangażowanych jest łącznie 5 osób: dyrektor, główny księgowy, 
specjalista ds. rozliczeń projektów oraz specjaliści tworzący 
Zespół do spraw Zarządzania Funduszem Mikroprojektów 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Analiza regulaminu 
organizacyjnego Biura Stowarzyszenia pozwala zauważyć, że 
nakłada on na dyrektora obowiązek koordynowania całością 
prac związanych z zarządzaniem Funduszem Mikroprojektów. 
Z kolei zakresy czynności osób uczestniczących w jego za-
rządzaniu skonstruowano w ten sposób, iż nawiązują one 
w całości do zakresu czynności dyrektora, z tym tylko wyjąt-
kiem, że podzielono je proporcjonalnie pomiędzy poszczegól-
nych pracowników. Z jednej strony ma to na celu techniczne 

Ryc. 2. Schemat organizacyjny Biura SRiWR „Olza”
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regulamin organizacyjny Biura SRiWR 
„Olza” z 2010 roku.
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i merytoryczne wsparcie koordynatora w zakresie zarządzania 
Funduszem, z drugiej zaś podział odpowiedzialności za jego 
zarządzanie. Mimo tego zabiegu zarządzanie Funduszem jest 
procesem niezwykle zbiurokratyzowanym i skomplikowanym, 
obejmującym wiele czynności wynikających nie tylko z zapi-
sów uwzględnionych w regulaminie organizacyjnym Biura 
Sekretariatu, lecz także będących odzwierciedleniem Wytycznych 
dla Wnioskodawców – Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

Wśród czynności związanych z zarządzaniem Funduszem 
Mikroprojektów przez Biuro Stowarzyszenia Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „Olza” można wymienić chociażby takie, jak29: 

• sporządzanie dokumentacji euroregionalnej i składania jej 
do instytucji zarządzającej oraz koordynatora krajowego 
celem zatwierdzenia; 

• zawieranie umów o partnerstwie dla projektu Funduszu 
Mikroprojektów; 

• składanie wniosków o dofi nansowanie na projekt Funduszu 
Mikroprojektów, którego załącznik stanowi zatwierdzona 
dokumentacja euroregionalna i podpisana umowa o part-
nerstwie dla projektu Funduszu Mikroprojektów; 

• zapewnienie współfinansowania projektu Funduszu 
Mikroprojektów w wysokości min. 15% i przejmowa-
nie odpowiedzialności za przyznane środki Funduszu 
Mikroprojektów; 

• składanie regulaminu obrad Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego własnym organom wykonawczym w celu 
zatwierdzenia;

• zapewnienie administrowania Funduszem Mikroprojektów 
za pośrednictwem własnej wykwalifikowanej kadry 
lub poprzez dokonanie wyboru i zawarcie umowy na 
zapewnianie wybranych czynności administrowania 
Funduszem Mikroprojektów zgodnie z obowiązującą usta-
wą w sprawie zlecania zamówień publicznych i innymi 

29 Regulamin organizacyjny Biura SRiWR „Olza” z 2010 roku; Wytyczne dla 
Wnioskodawców..., s. 14–15.
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obowiązującymi przepisami dla programu Cele 3, współ-
praca transgraniczna;

• powoływanie Euroregionalnego Komitetu Sterującego;
• ogłaszanie naboru do składania wniosków o dofi nanso-

wanie z Funduszu Mikroprojektów;
• udzielanie informacji potencjalnym wnioskodawcom 

wraz z terminami posiedzeń Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego;

• przyjmowanie wniosków o dofi nansowanie na mikro-
projekty z obszaru przynależnego do poszczególnych 
Partnerów Funduszu Mikroprojektów;

• kontrolowanie kompletności wniosków; kwalifi kowalności 
mikroprojektów i wydatków kwalifi kowalnych;

• rejestrowanie wniosków w Centralnym Systemie 
Informacyjnym;

• zapewnienie oceny mikroprojektów według kryteriów 
wymienionych w dokumentacji euroregionalnej;

• przygotowywanie materiałów i posiedzeń Euroregionalnego 
Komitetu Sterującego oraz sporządzanie protokołów 
z posiedzeń;

• przygotowywanie i podpisywanie umów o fi nansowaniu 
mikroprojektu z wnioskodawcami, których projekty zostały 
zatwierdzone;

• przeprowadzanie bieżącej kontroli merytorycznej, fi nanso-
wej i formalnej mikroprojektów, kontroli na miejscu oraz 
kontroli dokumentacji odbiorców końcowych dla wybranej 
próbki mikroprojektów w myśl art. 16 Rozporządzenia 
nr 1080/2006; wprowadzanie Raportów z przeprowa-
dzonych kontroli do systemu elektronicznego MONIT 7+;

• przyjmowanie i przeprowadzanie procedury administra-
cyjnej ewentualnych wniosków o zmianę mikroprojektu 
(po decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego);

• opracowywanie formatów raportów końcowych za mi-
kroprojekt dla odbiorców końcowych;

• przyjmowanie rozliczenia projektu w ramach wniosków 
o płatność za mikroprojekt od odbiorców końcowych wraz 
z ewidencją złożonych dokumentów księgowych;

• potwierdzanie wniosku o płatność za mikroprojekt;
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• kontrolowanie rozliczenia mikroprojektu;
• wprowadzanie danych do systemu elektronicznego 

MONIT 7+ wraz z zatwierdzonym raportem końcowym 
za mikroprojekt;

• wydawanie poświadczeń kwalifi kowalności wydatków 
za mikroprojekt OK;

• opracowywanie materiałów do celów certyfi kacji wyma-
ganych przez Instytucję Płatniczą i Certyfi kującą;

• sporządzenie listy poświadczeń kwalifi kowalności wy-
datków za mikroprojekt,

• sporządzenie oświadczeń o zrealizowanych wydatkach 
za narodowe części projektu Funduszu Mikroprojektów;

• sporządzenie raportu cząstkowego z realizacji narodowej 
części projektu Funduszu Mikroprojektów;

• składanie wydanych przez kontrolerów poświadczeń kwa-
lifi kowalności wydatków za narodową część projektu 
Funduszu Mikroprojektów (mikroprojekty i administrowa-
nie) oraz poświadczonej przez kontrolera listy poświadczeń 
kwalifi kowalności wydatków za mikroprojekt Partnerowi 
Wiodącemu Funduszu Mikroprojektów;

• sporządzanie wniosków o płatność za projekt Fundu-
szu Mikroprojektów (Partner Wiodący Funduszu Mikro-
projektów) wraz z załącznikami (całościowym raportem 
z realizacji Funduszu Mikroprojektów, poświadczeniami 
kwalifi kowalności wydatków za narodowe części Funduszu 
Mikroprojektów i poświadczonymi przez kontrolerów 
listami poświadczeń kwalifi kowalności wydatków za mi-
kroprojekt za polską i czeską część);

• składanie wniosków o płatność za projekt Funduszu 
Mikroprojektów dla mikroprojektów i administrowanie 
(Partner Wiodący Funduszu Mikroprojektów) wraz z za-
łącznikami kontrolerowi Partnera Wiodącego (mikropro-
jekty i administrowanie maks. 1 × na 3 miesiące);

• kontrolowanie i zapłaty za faktury za administrowanie 
Funduszu Mikroprojektów;

• składanie wniosku o wypłatę dofi nansowania z budże-
tu państwa na Fundusz Mikroprojektów (polska część) 
i administrowanie Funduszem Mikroprojektów (Partner 
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Wiodący Funduszu Mikroprojektów i Partner Funduszu 
Mikroprojektów samodzielnie);

• przelewanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego otrzymanych od Jednostki ds. Finansów na 
rzecz Partnera Funduszu Mikroprojektów i odbiorców 
końcowych;

• opracowywanie rocznych raportów podsumowujących 
Fundusz Mikroprojektów, podsumowania etapu projektu 
Funduszu Mikroprojektów i raportu końcowego z realiza-
cji projektu Funduszu Mikroprojektów (Partner Wiodący 
Funduszu Mikroprojektów);

• opracowywanie raportu końcowego z realizacji narodowej 
części projektu Funduszu Mikroprojektów;

• składanie rocznych raportów podsumowujących i raportu 
końcowego za Fundusz Mikroprojektów we Wspólnym 
Sekretariacie Technicznym (Partner Wiodący Funduszu 
Mikroprojektów);

• zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących mikroprojektów 
odbiorców końcowych do Centrum Rozwoju Regionalnego 
Republiki Czeskiej i Instytucji Zarządzającej/Koordynatora 
Krajowego;

• zapewnienie promocji Funduszu Mikroprojektów;
• zapewnienie kontroli ex post trwałości mikroprojektów;
• realizacja czynności związanych z zarządzaniem Fundu-

szem Mikroprojektów.

5. Podsumowanie

Od czasu formowania się w Polsce z końcem lat 90. ubie-
głego wieku pierwszych struktur euroregionalnych znaczenie 
funduszy wspierających działania zmierzające do rozwoju ob-
szarów przygranicznych niepomiernie wzrosło. Niebagatelną 
rolę w tym procesie odegrały i nadal odgrywają instytucje two-
rzące euroregiony, których zadanie nie ogranicza się tylko do 
rozwiązywania specyfi cznych dla obszarów przygranicznych 
problemów zapisanych w ich statutach, ale coraz częściej skupia 
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się też na zarządzaniu funduszami europejskimi. Choć działal-
ność tę, jak pokazuje przykład Biura Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej – polskiego partnera umowy pod 
nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński – charakteryzuje wysoki 
stopień zbiurokratyzowania i skomplikowania, jest ona bardzo 
ważna, a instytucje tworzące euroregiony są dodatkowym 
instrumentem wspierającym wyrównywanie zróżnicowanego 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz minimali-
zującym dysproporcje rozwojowe pomiędzy poszczególnymi 
regionami na poziomie lokalnym.
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Marek Olszewski – doktorant w Instytucie Spraw Publicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje dysertację z za-
kresu międzykulturowego zarządzania projektami w regionach trans-
granicznych. Na co dzień pracuje jako menedżer ds. strategii i rozwoju 
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Streszczenie

Współpraca transgraniczna jest jednym z najważniejszych obszarów 
zainteresowania Unii Europejskiej, w której euroregiony jako struktury 
współdziałania ponadgranicznego zajmują szczególne miejsce. Poza 
bezpośrednim rozwiązywaniem specyfi cznych dla obszarów przygra-
nicznych problemów, ich rola koncentruje się na zarządzaniu środkami 
pomocowymi przeznaczonymi na wsparcie transgranicznych inicjatyw 
realizowanych przez lokalnych i regionalnych benefi cjentów. W artykule 
przedstawiono zadania komórki wykonawczej Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej „Olza” (polskiego partnera umowy pod na-
zwą Euroregion Śląsk Cieszyński) w procesie zarządzania Funduszem 
Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013, uwzględniając 
powiązanie struktur organizacyjnych Stowarzyszenia i euroregionu.

Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna, euroregiony, Fundusz 
Mikroprojektów, zarządzanie
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Summary

The Role of Association of Development
and Regional Co-operation ‘Olza’ Offi ce (Polish Partner 

of Agreement under a Name Euroregion Cieszyn Silesia) 
in Management of Microprojects’ Fund Operating Program 

of Transborder Co-operation between
the Czech Republic and the Republic of Poland 2007-2013

Cross-border co-operation is one of the most important fi eld of interest 
of the European Union, where euroregions as cross-border co-operation 
structures play particular place. Besides solving problems typical of 
frontier areas, their role concentrates on european funds management 
dedicated to supporting cross-border initiatives realized by local and 
regional benefi ciaries. In article was introduced activities of Association 
of Development and Regional Cooperation ‘Olza’ (Polish partner of 
agreement under a name Euroregion Cieszyn Silesia) in management of 
Microprojects’ Fund Operating Program of Transborder Co-operation 
between the Czech Republic and the Republic of Poland 2007-2013, 
considering connection between Association organization structure and 
Euroregion organization structure.

Keywords: cross-border co-operation, euroregions, Microprojects’ Fund, 
management
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