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II nabór wniosków o dofinansowanie

Wśród złożonych wniosków znajdują się:
- 3 mikroprojekty typu A – wspólne/ z Partnerem Wiodącym,
- 2 mikroprojekty typu B – komplementarne/partnerskie,
- 13 mikroprojektów  typu C – samodzielnych.

Do 15 listopada 2016 roku wnioskodawcy mieli możliwość składania wniosków o dofinansowanie
mikroprojektów, które zostaną rozpatrzone na II posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego
 Euroregionu Beskidy zaplanowanym na miesiąc luty 2017 r.
W ramach II naboru wniosków do polsko-czeskiego Funduszu Mikroprojektów złożonych zostało 18
mikroprojektów : w tym 14 polskich i 4 czeskie, na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 445 986,76 EUR.
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9 mikroprojektów wpisywało się tematycznie w oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, natomiast pozostałe 9 mikroprojektów złożono do osi
priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Aktualnie trwa ocena wymogów formalnych i kwalifikowalności złożonych mikroprojektów.

Kolejny  III nabór  mikroprojektów do
Euroregionu Beskidy

Przypominamy, iż zgodnie z trwającym otwartym naborem 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 31 marca 2017 r. będą rozpatrywane na
III posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na
czerwiec-lipiec 2017 roku. Informujemy o możliwości umówienia się na
indywidualne konsultacje projektowe z pracownikami Działu Czeskiego lub
bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy
 ul. Widok 18/1-3 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem
telefonu 33 488 89 22.



Nabory dużych projektów

Tabela obok przedstawia Państwu
harmonogram składania dużych
wniosków projektowych do
Wspólnego Sekretariatu w
Ołomuńcu.

W imieniu Prezesa Stowarzyszenia „Region Beskidy”
w Bielsku-Białej, Dyrektora Biura oraz Pracowników Biura

z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2017 roku
pragniemy podziękować Państwu za dotychczasową
współpracę i życzyć zdrowia, wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym, ogromu sukcesów na polu zawodowym
oraz wytrwałości w stawianiu czoła codziennym

wyzwaniom.

Życzenia noworoczne


