
ПРОГРАМА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ПОЛЬЩА-БІЛОРУСЬ-УКРАЇНА 2014–2020

МІКРО-ПРОЄКТИ

ТРЕНІНГ ДЛЯ АУДИТОРІВ



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТІВ PL-BY-UA

 Реалізуються на території Програми

 Реалізуються при умові транскордонного партнерства
(PL-BY, PL-UA, PL-BY-UA)

 Сприяють досягненню принаймні одного програмного
індикатора продукту та індикатора результату,
визначеного для пріоритету

 Завершаться до 31 грудня 2023

Мікро-проєкти – один з трьох видів проєктів, що реалізуються Програмою,
крім великих інфраструктурних та регулярних проєктів.



 21 млн мешканців

 320 000 км2

 PL – 4 воєводства

 BY – 4 області

 UA – 6 областей 

ТЕРИТОРІЯ ПРОГРАМИ



МІКРО-ПРОЄКТИ – ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 Реалізуються лише в рамках Тематичної цілі
СПАДЩИНА:

Пріоритет 1.1 – Промоція місцевої культури та історії

Пріоритет 1.2 – Промоція і збереження природної 
спадщини

 Проекти м’які (так звані «люди для людей»)

як правило, неінвестиційні, але дозволяють дрібні
закупівлі та інфраструктурну діяльність, тобто
інвестиційний та інфраструктурний компоненти
становлять максимум 20% гранту ЄС



МІКРО-ПРОЄКТИ – ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 Проєкти інтегровані (виконання 3 з 4 умов: спільна підготовка

проєкту, спільна реалізація проєкту, спільне управління, спільне
фінансування)

 Тривалість макс. 12 місяців

 Грант у розмірі: 20 000 – 60 000 EUR 

 Макс. співфінансування ЄС: 90% - лише 1 авансовий 
платіж у розмірі 85% співфінансування 

 3 з 6 бюджетних статей розраховані за допомогою
спрощених методів розрахунку витрат (фіксовані суми –

для витрат на персонал та витрат на відрядження, фіксована % ставка
- для адміністративні витрати)

 Лише 1 фінансовий звіт вкінці реалізації проєкту



МІКРО-ПРОЄКТИ: ПРИКЛАДИ ТЕМАТИКИ



ВПЛИВ COVID-19

 Затримка дати початку проєкту

 Продовження терміну реалізації проєкту – навіть 
більше 12 місяців

 Заміна стаціонарної діяльності на он-лайн, відмова 
від деяких заходів

 Заміна підходу до врегулювання інвестиційного та 
інфраструктурного компонентів

На даний час реалізуються 65 мікро-проєктів 

з 2-го конкурсного набору



ПЕРІОД ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

Підписання 
договору

Виплата балансового 
платежу

ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ

СТІЙКІСТЬ 
ПРОЄКТУ

ЗАКЛЮЧНИЙ 
ЗВІТ

Дата 
початку

X місяців 
реалізації

завершення діяльності в 
рамках проєкту, приймання 
робіт, товарі та послуг, 
здійснення оплат

перевірка 
витрат, аудит



МІКРОПРОЄКТИ – ІНФОРМАЦІЯ

https://www.pbu2020.eu/ua/pages/401

Програмний Посібник для 2-го набору проектів
(версія англійська офіційна, версія українська -
робоча); документи щодо реалізації проєктів;
презентаційні матеріали з тренінгів

https://www.pbu2020.eu/ua/pages/454

Перелік найпоширеніших питань та відповідей

https://www.pbu2020.eu/pl/pages/400
https://www.pbu2020.eu/pl/pages/451


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Спільний технічний секретаріат
Програми транскордонного співробітництва
Польща - Білорусь – Україна 2014-2020

Центр європейських проектів 
вул. Домаєвська 39a
02-672 Варшава

www.pbu2020.eu


