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Rejestr decyzji Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej 
 Interreg Polska – Słowacja 2014 -2020 w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” 

 
 

nr 
decyzji 

sprawa 
data wejścia 

w życie 
skrócona 

procedura 
procedura 
obiegowa 

1 

 
Decyzja w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014 -2020 wraz z załącznikami/  
o schválení Rokovacieho poriadku Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 s prílohami 
 

14.06.2016 r. NIE NIE 

2 

 
Decyzja w sprawie zatwierdzenia Podręcznika mikrobeneficjenta wraz z załącznikami w wersji  
ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uwag/o schválení Príručky pre mikroprijímateľa  
s prílohami vo verzii so zmenami uskutočnenými na základe pripomienok 
 

14.06.2016 r. NIE NIE 

3 

 
Decyzja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie 
mikroprojektu ze zmianami wprowadzonymi na podstawie zgłoszonych uwag/o schválení 
Návodu na vyplnenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt so zmenami 
uskutočnenými na základe pripomienok 
 

14.06.2016 r. NIE NIE 

4 

 
Decyzja w sprawie zatwierdzenia zmiany tłumaczenia załącznika do wniosku o dofinansowanie 
mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020: „oświadczenie  
o realizacji wskaźnika rezultatu” (wersja słowacka)/v rámci schválenia prekladu prílohy k 
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A 
Poľsko - Slovensko 2014-2020: „Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku” (slovenská verzia) 
 

16.09.2016 r. TAK TAK 

5 

 
Decyzja w sprawie zatwierdzenia listy ekspertów do oceny jakościowej mikroprojektów 
składanych w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”/ohľadom 
schválenia zoznamu expertov pre vecné hodnotenie mikroprojektov predložených v rámci strešných 
projektov  „MikroINTERREG PL-SK” a „MikroINTERREG-edu PL-SK 

18.10.2016 r. TAK TAK 
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6 

 
Decyzja w sprawie powołania na czas nieokreślony Komisji ds. Skarg/o vymenovaní Komisie pre 
riešenie odvolaní na dobu neuryt 
 

18.10.2016 r. TAK TAK 

7 

 
Decyzja w sprawie ustalenia limitu punktowego dla zatwierdzenia lub odrzucenia złożonych w I 
naborze wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK”  
oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”/ ohľadom stanovenia bodového limitu na schválenie alebo 
zamietnutie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty predložených v 1. výzve 
v rámci strešných proejktov  „MikroINTERREG PL-SK” a „MikroINTERREG-edu PL-SK 
 

07.12.2016 r. NIE NIE 

8  

 
Decyzja w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych  
do Euroregionu Beskidy/Wyższej Jednostki Samorządowej w Żylinie w ramach I naboru  
w Programie Interrreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - rekomendowane do 
dofinansowania; 1 Oś priorytetowa Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego obszaru pogranicza. /ohľadom schválenia žiadostí o poskytnutie finančného 
prípspevku pre mikroprojekty predložených Euroregiónu Beskidy/Žilinskému samosprávnemu 
kraju v rámci 1. výzvy Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 – odporučené na 
spolufinancovanie;  Prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia 
 

07.12.2016 r. NIE NIE 

9 

 
Decyzja w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie 
mikroprojektów złożonych do Euroregionu Beskidy/Wyższej Jednostki Samorządowej w Żylinie 
w ramach I naboru w Programie Interrreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - rekomendowane 
do dofinansowania; 3 Oś priorytetowa Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe 
życie. /ohľadom schválenia žiadostí o poskytnutie finančného prípspevku pre mikroprojekty 
predložených Euroregiónu Beskidy/Žilinskému samosprávnemu kraju v rámci 1. výzvy Programu 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 – odporučené na spolufinancovanie; Prioritná os 3 – 
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania 
 

07.12.2016 r. NIE NIE 

10 

 
Decyzja w sprawie aktualizacji listy ekspertów do oceny jakościowej mikroprojektów składanych  
w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”/ohľadom aktualizácie 
zoznamu expertov pre kvalitatívne hodnotenie mikroprojektov predložených v rámci strešných 
projektov  „MikroINTERREG PL-SK” a „MikroINTERREG-edu PL-SK 
 

07.12.2016 r. NIE 

 
 

NIE 
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11 

 
Decyzja w sprawie zatwierdzenia listy mikroprojektów nierekomendowanych do 
dofinansowania ramach osi I Programu Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020, złożonych 
w I naborze wniosków aplikacyjnych tj. od 30 czerwca 2016 r. do 9 września 2016 r. do godz. 
15:00, do Euroregionu Beskidy oraz Wyższej Jednostki Terytorialnej w Żylinie/o schválení 
zoznamu neodpoporúčaných mikroprojektov na spolufinancovanie  v rámci I. osi  Programu 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, predložených v rámci I. výzvy na predkladanie Žiadostí o 
poskytnutie finačného príspevku t.j. od 30. júna 2016 do 9. septembra 2016 do 15:00 hod. 
Euroregiónu Beskydy a Žilinskému samosprávnemz kraju 
 

09.12.2016 r. TAK TAK 

 


