Sprawozdanie z realizacji trzeciego etapu
(działania 2-Re-granting) projektu
„Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i
Międzyregionalnych”

Etap 3 dla działania 2 (Re‐granting) dotyczy realizacji podprojektów wyłonionych w ramach 3 konkursu.

Komitet Sterujący w dniu 22 kwietnia 2009 przyjął harmonogram realizacji 3 etapu programu
FMGTM. Na mocy decyzji Komitetu III konkurs był realizowany w trybie otwartym od 03 sierpnia 2009 do
momentu wyczerpania środków z zachowaniem procedury wstępnego ogłaszania wyników. Przewidziano co
najmniej 3 etapy oceny złożonych pod-projektów, a co za tym idzie – dodatkowe posiedzenia KS.

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków ukazał się na stronach Stowarzyszenia Gmin RP
Euroregion Bałtyk (dalej: STG), oraz w prasie lokalnej i regionalnej i w Biuletynie ERB. Terminy
posiedzeń komisji oceniającej wyznaczono na 10.09.2009, 15.10.2009, 26.11.2009 r. Dostępna
kwota wynosiła 804 415,67 euro.
Zrealizowano działania promocyjno informacyjne i szkoleniowe: 11 szkoleń warsztatowych i
informacyjnych: 8/9.10.2009 Kętrzyn (18 osób), 19/20.10.2009 Malbork (19 osób), 26/27.10.2009
Malbork (18 osób), 29.30.10.2009 Gdańsk (20 osób), 12/13.11.2009 Gdańsk (21 osób),
19/20.11.2009 Gdańsk (19 osób), 26/27.11.2009 Olsztyn (20 osób), 10/11.12.2009 Gdańsk (23
osoby), 17/18.12.2009 Gdańsk (20 osób), 7/8.01.2010 Gdańsk (20 osób), 23.02.2010 Elbląg (64
osoby). W czasie trwania konkursu prowadzono również indywidualne konsultacje.
Ogółem w czasie trwania konkursu otrzymano 90 propozycji mikroprojektów. Wszystkie podprojekty były formalnie oceniane przez pracownice Biura, zgodnie z kartą oceny formalnej. Terminy
oceny – zgodnie z tabelą Nr 1. W większości przypadków ocena realizowana była na bieżąco. Z
powodów formalnych w ramach 3 konkursu odpadło 14 projektów. Po dokonaniu oceny w ramach
kolejnych transz (trzy transze) były sporządzane Raporty, ostatecznie do oceny merytorycznej
dopuszczono 76 projektów.
3 konkurs
ocena formalna projektów
ocena merytoryczna projektów
Zatwierdzenie listy rankingowej przez KS

1 transza
do 9 września
2009
10 września 2009
25 września 2009

2 transza

3 transza

do 21.10.09
22.10.09
3.11.09

do 20.01.2009
21/22/.01.2010
05.02.2010

Tabela Nr 1.
Komisja Oceny projektów pracowała we wrześniu, październiku 2009 oraz w styczniu 2010, z listy
ekspertów zatwierdzonej przez Komitet Sterujący wybierano 3 osoby, w skład KO wchodzili
również Kierownik Projektu (bez prawa głosu - jako przewodniczący) oraz A.Nazar - sekretarz KO
(również bez prawa głosu). Każdy projekt był dwukrotnie oceniony, uzyskana ocena jest średnią
arytmetyczną z dwóch ocen. W przypadku ostatniej 3 transzy, z uwagi na rozbieżności w ocenie
wniosków (rozbieżności między Komisją Oceniającą a jednym z członków Komitetu Oceniającego)
dokonano trzeciej oceny wszystkich 43 podprojektów. Zgodnie z sugestiami ekspertów Biuro
projektów przygotowywało propozycję dla Komitetu Sterującego, który obradował 25.09.2009,
03.11.2009 oraz 05.02.2010 r.. Po zapoznaniu się z dokumentacją (siatkami oceny i Raportem z KO)
oraz informacją Kierownika Projektu KS zatwierdzał Listę Rankingową. Natychmiast po
zatwierdzeniu Listy umieszczono te informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia. Po
zatwierdzeniu przez KS listy kierowano odpowiednie pisma informujące do wszystkich
wnioskodawców. Ogółem w 3 konkursie zatwierdzono do realizacji 55 podprojektów, z czego 36
zostało zakontraktowanych z list podstawowych i 7 z listy rezerwowej utworzonej podczas
zatwierdzania 3 transzy 3 konkursu.
04 listopada 2009 rozpoczęto procedury podpisywania Umów z wnioskodawcami , pierwsza umowa
została podpisana 19 listopada 2009, ostatnia 14 lutego 2011 r. – był to ostatni pod-projekt
uruchamiany z listy rankingowej;
11 beneficjentów nie wystąpili z wnioskiem o zaliczkę, pozostali otrzymali środki od 30 listopada
2009 do lutego 2011 (rezerwa), zgodnie z tym jak wnioskowali.

Projekty realizowano zgodnie z harmonogramem – realizację podprojektów rozpoczęto w
październiku 2009 ( podprojekt), 3 w grudniu 2009, 6 w styczniu 2010, 14 w lutym 2010, 6 w marcu
2010, 4 w kwietniu 2010,; 2 w maju 2010, r. 6 w czerwcu 2010, 3 w grudniu 2010 oraz jeden w
lutym 2011. Cztery ostatnie pod-projekty uruchomione z listy rezerwowej zakończyły się do 31
marca 2011. Ostatnie pod-projekty uruchamiana z list głównych zamknięto zgodnie z Planem
Wdrażania do 31 października 2010. Wszystkie pod-projekty zostały skontrolowane na miejscu
przez pracowników Biura Projektu.
Beneficjenci
Beneficjenci:

Ilość realizowanych projektów:

samorządy wszystkich szczebli
organizacje pozarządowe
instytucje podległe samorządom
Związki i stowarzyszenia jst
Inne (szpital, agencja rozwoju regionalnego)

10
8
12
4
5

W realizacji 43 podprojektów uczestniczyło 150 organizacji, w tym 92 z zagranicy.
Obszary wsparcia
Beneficjenci realizowali działania w następujących obszarach wsparcia FMGTM:
Obszar wsparcia FMGTM
Ilość realizowanych projektów:
Rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy 6
przygranicznej
Eko-turystyka
7
Transfer wiedzy
13
Promocja rozwoju
2
Komunikacja
i
systemy
wymiany 1
informacji
Podnoszenie
kwalifikacji
personelu 9
instytucji samorządowych
Partnerstwa:
Pod-projekty realizowano z partnerami:
Kraj
Rosja (Obwód Kaliningradzki)
Niemcy
Czechy
Litwa
Włochy
Francja
Ukraina
Holandia
Litwa; Rosja
Ukraina; Niemcy
Szwecja, Norwegia

Ilość projektów
13
4
1
1
1
2
2
2
2
1
2

Włochy, Litwa
Włochy; Portugalia
Rosja; Białoruś
Rosja; Szwecja
Szwecja; Dania
Francja; Szwecja; Łotwa
Litwa; Włochy; Niemcy
Francja, Szwecja; Litwa; Holandia
Rosja, Niemcy, Norwegia, Francja
Rosja ; Niemcy ; Ukraina Szwecja
Niemcy, Szwecja, Litwa, Francja,
Hiszpania
Włochy, Szwajcaria, Węgry,
Rumunia, Dania

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Finanse
Kwoty podano w euro dla całego konkursu 3 (trzy transze)
projekty
złożone

oceniono
merytorycznie

KO zatwierdził Zakontraktowano

Realizacja

90

76

55

43

43

2 579 463,60

2 293 214,56

1 620 865,70

1 275 926,74

1 146 296,56

2 178 111,27

1 934 784,29

1 365 023,92

1 075 021,37

965 953,90

401 260,58

358 338,57

255 759,88

200 824,37

180 342,61

ilość projektów
wartość całkowita:
Wnioskowane
dofinansowanie:
deklarowany udział
własny:

W ramach 3 konkursu zrealizowano 43 pod‐projekty na kwotę 4 589 616,30 PLN (wartość całkowita).
Najmniejsze wykorzystanie zatwierdzonego budżetu było na poziomie 69,15%, najwyższe – 100%.
W ramach projektów zorganizowano m.in. 48 konferencji, 123 spotkania warsztatowe, 64 seminaria, 91
wizyt studyjnych. W spotkaniach i wydarzeniach projektowych łącznie wzięło udział ponad 10 tysięcy osób, w
tym prawie 3 tysiące osób z zagranicy. Zorganizowane wystawy zwiedziło ponad 12 600 osób.
Wydano publikacje (typu folder, broszura, ulotka, książka, mapa itp.) w łącznym nakładzie 146000
egzemplarzy, ukazało się co najmniej 57 artykułów promocyjnych. Zakupiono m.in.: 10 komputerów, 1
kserokopiarka, 1 kamerę, , 1 kabinę do tłumaczeń symultanicznych, sprzęt dla mediów (RTV).

Z uwagi na to, że wszystkie płatności w ramach 3 konkursu zostały przekazane beneficjentom etap trzeci
FMGTM można uważać za zamknięty.

