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31 marca 2017 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy i Wyższej Jednostce 
Terytorialnej w Żylinie II nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów, uruchomiony 
dla : 

W RAMACH NABORU ZŁOŻONO 57 WNIOSKÓW NA ŁĄCZNĄ 
KWOTĘ DOFINANSOWANIA 2 883 213,46 EUR 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

po stronie polskiej 29 wniosków 

o dofinansowanie na łączną kwotę 

1 338 418,03 EUR z EFRR

27 wniosków o dofinansowanie 

w ramach I osi priorytetowej programu 

„Ochrona i rozwój dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego obszaru 

pogranicza” na łączną kwotę   

1 202 360,87 EUR z EFRR 

3 wnioski o dofinansowanie w ramach 

III osi priorytetowej programu „Rozwój 

edukacji transgranicznej i uczenia się 

przez całe życie” łączną na kwotę 

136 057,16 EUR z EFRR

po stronie słowackiej 27 wniosków 

o dofinansowanie na łączną kwotę 

1 544 795,43 EUR z EFRR:

22 wnioski o dofinansowanie w 

ramach I osi priorytetowej programu 

„Ochrona i rozwój dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego 

obszaru pogranicza” na łączną kwotę 

1 372 653,88 EUR z EFRR 

5 wniosków o dofinansowanie 

w ramach III osi priorytetowej 

programu „Rozwój edukacji 

transgranicznej i uczenia się przez całe 

życie”  na łączną kwotę   

172 141,55 EUR z EFRR

W trakcie trwania naboru
przeprowadzono 

3 szkolenia , podczas 

których omówiono 

 zasady ubiegania się 

o dofinansowanie 

mikroprojektów 

w ramach Programu.

– I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – 2 576 333,86 EUR) oraz 

– III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” 

(dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 282 

351,65 EUR)

szkolenia

KONTRAKTACJA 
ZAKOŃCZONA

Zakończono proces 

kontraktacji  mikroprojektów 

z I naboru wniosków 

o dofinansowanie 

mikroprojektów składanych 

w ramach Programu 

Współpracy 

Transgranicznej Interreg 

V-A Polska-Słowacja 

21 czerwca 2017 r. w 

siedzibie Stowarzyszenia 

„Region Beskidy”, którego 

głównym tematem będzie  

zatwierdzenie Wniosków 

o dofinansowanie 

mikroprojektów złożonych 

w ramach II naboru.

posiedzenie Komitetu 
ds. Mikroprojektów

Euroregion Beskidy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020 


