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Prezentacja Załącznika D  
Opis mikroprojektu  

Trzeci nabór wniosków 



 

Załącznik D Opis mikroprojektu 

 

 

 Należy wypełnić po angielsku i jednocześnie (jeśli wniosek aplikacyjny 

nie został wypełniony w języku angielskim) w języku, w jakim został 

wypełniony formularz wniosku;  

 

 Należy wypełnić oddzielny załącznik D dla każdego mikroprojektu; 

 

 Każdy mikroprojekt musi posiadać ten sam numer na wszystkich 

dokumentach aplikacyjnych z załącznikiem D włącznie (jak wskazano  

w części 1.3  wniosku aplikacyjnego: mikroprojekt 1, mikroprojekt 2 itd.); 

 

 Numeracja załącznika D mikroprojektu powinna być spójna z numerem 

mikroprojektu  

 (Załącznik D1, mikroprojekt nr 1; Załącznik D2, mikroprojekt nr 2 itd.) 



Pełny tytuł mikroprojektu 

 
Całkowity koszt kwalifikowalny 
mikroprojektu w EURO 
(min. 10 000 EURO 
max. 50 000 EURO) 
 

Należy podać nazwy państw, 
regionów, obszarów lub miast, w 
których będzie wdrażany 
mikroprojekt. 

Dokładna i pełna oficjalna 
nazwa partnera wiodącego 
mikroprojektu, oficjalny 
adres, państwo rejestracji  
i status prawny. 

Dokładna i pełna oficjalna 
nazwa partnera(ów)  
w mikroprojekcie,  
oficjalny adres, państwo 
rejestracji i status prawny. 
(należy dodać tyle linii, ile 
potrzeba) 

Całkowity czas trwania 
mikroprojektu w 
miesiącach  
(max. 12 miesięcy) 

Numer właściwego 
mikroprojektu i 
załącznika D! 



Proszę przedstawić informację na 
temat celów mikroprojektu. 

Cel ogólny = max. 1 

Cele szczegółowe = może być kilka 

 Jaki wkład ma mikroprojekt w 
osiągnięcie celu ogólnego przez 
PROJEKT PARASOLOWY? 

Należy odpowiedzieć na pytania 
znajdujące się w polu 8. 
Wykazać, w jaki sposób 
mikroprojekt wpisuje się w cele 
i priorytety Programu,  
w szczególności: priorytet 3., 
działanie 3.2 

Należy odpowiedzieć na pytania 
znajdujące się w polu 9. i opisać 
szczegółowo mikroprojekt, 
włącznie z działaniami i ich 
skutecznością, oczekiwanymi 
rezultatami i wskaźnikami 
(ilościowo!) oraz opisać 
wskaźniki promocji i 
wizualizacji. 



Jaki jest oczekiwany wpływ 
każdego z mikroprojektów na 
regiony transgraniczne (korzyści po 
obu stronach granicy), 
zwłaszcza w kontekście  stworzenia 
nowych podstaw dla rozwoju 
przyszłej współpracy 
transgranicznej. 

Jak realizacja mikroprojektu 
wpłynie na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, czy będzie miała 
pozytywny, czy negatywny wpływ 
na politykę ICT. 

Zgodność mikroprojektu z 
Unijnymi i krajowymi przepisami 
dotyczącymi prawa ochrony 
środowiska. 

Odnosi się do równości mężczyzn  
i kobiet w dostępie do rynku pracy 
lub dostępu osób 
niepełnosprawnych lub innych 
dyskryminowanych grup do rynku 
pracy i infrastruktury publicznej. 



Należy szczegółowo opisać metody 
wdrażania mikroprojektu 
i uzasadnić ich wybór.  
Należy odpowiedzieć na pytania 
umieszczone w tej części. 

Opis trzeciego poziomu partnerstwa 
pomiędzy partnerem wiodącym 
mikroprojektu a innymi partnerami 
mikroprojektu (punkt 2.1.2, 
Wytyczne dla wnioskodawców). 

Należy opisać role i udział  
w mikroprojekcie wszystkich 
partnerów oraz powody, z których 
te role zostały im powierzone. 



Należy odpowiedzieć na pytania 
przedstawione w polu 14.  
i wypełnić szablon planu działań 
mikroprojektu. 

Załącznik D powinien być właściwie 
ostemplowany (oficjalną pieczęcią instytucji)  
i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby)  
kierującą (kierujące) instytucją partnera 
wiodącego mikroprojektu . 
W przypadku gdy załącznik podpisuje inna 
osoba niż osoba kierująca instytucją, należy 
pamiętać o załączeniu do wniosku 
aplikacyjnego należycie poświadczonego 
upoważnienia. 

Należy opisać główne przesłanki i założenia 
w trakcie i po wdrożeniu mikroprojektu. 
Należy przedstawić szczegółową analizę 
ryzyka i ewentualne plany rezerwowe. 
Należy wyjaśnić planowany sposób 
zapewnienia trwałości rezultatów 
mikroprojektu (na poziomie finansowym, 
instytucjonalnym i polityk strategicznych)  
po zakończeniu mikroprojektu. 



 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
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