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Czas na kolejne wnioski!!! 
Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz             
z Partnerem Czeskim Stowarzyszeniem Region 
Beskydy w roli Zarządzających Funduszem 
Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w dniu    
16 maja 2016 roku ogłosiło ciągły/otwarty 
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 
Programu INTERREG V-A Republika Czeska – 
Polska 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie 
wraz z załącznikami można składać na 
bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu 
internetowego MS2014+ https://mseu.mssf.cz. 

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane                
w aplikacji MS2014+) do 15 listopada 2016 r. do godz. 15.00 będą rozpatrywane na                   
II posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na luty 2017r. 
Dostępna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego przeznaczona na cały okres realizacji mikroprojektów  to 
2 334 950,00 EUR.


Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

typu A - wspólne, z Partnerem Wiodącym, typu B - partnerskie/
komplementarne, typu C - samodzielne 
Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:

Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego 
na rzecz wspierania zatrudnienia 
Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

 

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są stronach internetowych : 
www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz.


                           Zapraszamy do składania wniosków!!!
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Regionalny Punkt 
Kontaktowy  

 Dowiedz się więcej o 
„dużych” projektach: 

ul. Piastowska 40, 
43-300 Bielsko-Biała, 
tel: +48 22 48 53 283 

Już niedługo zapraszamy 
na nową stronę 

internetową  
Euroregionu Beskidy 

www.euroregion-beskidy.pl

Zapraszamy na 
konsultacje pomysłów 

projektowych.

zadzwoń lub napisz maila   
i umów się na spotkanie:

tel: +48 33 488 89 22

j.wrobel@euroregion-
beskidy.pl
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Zapraszamy na stronę Facebookową Programu: 
https://facebook.com/InterregCZPL/?fref=ts
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I posiedzenie Euroregionalnego 
Komitetu Sterującego 

W dniu 27 września 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia 
„Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się I posiedzenie 
polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na 
którym zatwierdzono pierwsze wnioski projektowe w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.


EKS jest wspólnym czesko-polskim organem ustanowionym    
w celu oceny i wyboru mikroprojektów przewidzianych do 
realizacji na terenie Euroregionu Beskidy w ramach Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. EKS 
Euroregionu Beskidy składa się z 10 głosujących członków       
(5 czeskich i 5 polskich) - z przedstawicieli miast i gmin 
czesk iego i po lsk iego reg ionu przygran icznego, 
przedstawicieli kraju i województwa, przedstawicieli obu 
Zarządzających Funduszem oraz przedstawiciela pozostałych 
podmiotów o charakterze non-profit.


Do 15 lipca 2016 roku w ramach I naboru wniosków do 
polsko-czeskiego Funduszu Mikroprojektów złożonych 
zostało 12 mikroprojektów: w tym 8 polskich i 4 czeskie, na 
łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 290 728,07 EUR.


Ocenę wymogów formalnych, kwalifikowalności oraz 
merytoryczną i aspektów transgranicznych spełniły wszystkie 
złożone mikroprojekty.


Euroregionalny Komitet Sterujący ostatecznie z dwunastu 
omawianych mikroprojektów zatwierdził do dofinansowania 
jedenaście mikroprojektów (tym 7 polskich i 4 czeskie), jeden 
mikroprojekt został skierowany do przepracowania. Łączna 
kwota zatwierdzonych mikroprojektów z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego to 269 446,75 EUR.


Zachęcamy także do obejrzenia filmu z I posiedzenia EKS 
znajdującego się pod linkiem:


https://www.youtube.com/watch?v=DWR6G5I3sfc
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Fotorelacja             
z posiedzenia EKS

Obrady Eurogionalnego 
Komitetu Sterującego 
odbywają się wymiennie 
raz po polskiej a raz po 
czeskiej stronie. Dzięki 
możliwości dyskusji nad 
każdym projektem 
osobno, członkowie EKS 
mają możliwość 
zatw.ierdzania projektów, 
które w jak najlepszym 
stopniu spełniają założenia 
programu

https://www.youtube.com/watch?v=DWR6G5I3sfc

