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Kalendarz wydarzeń w II połowie  

2017 roku 

 

W najbliższych miesiącach w ramach Programu planowane 

są następujące wydarzenia: 

 Zgodnie z harmonogramem oceny projektów 

drogowych do 30 sierpnia 2017 roku zakończy się 

ocena jakościowa złożonych projektów. 

Zatwierdzenie projektów planowane jest w I połowie 

października 2017 podczas posiedzenia Komitetu 

Monitorującego.  

 

 W okresie od 18.09 – 10.11.2017 w ramach 

Programu zostanie ogłoszony kolejny nabór 

projektów. Nabór będzie otwarty dla projektów  

z   pierwszej osi priorytetowej Programu - „Ochrona 

i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

obszaru pogranicza”. Szczegółowe informacje na 

temat planowanego naboru są dostępne tutaj. 

 

 W połowie września 2017 roku odbędzie się Dzień 

Europejskiej Współpracy. Będzie to wydarzenie 

plenerowe skierowane do szerokiego grona opinii 

publicznej, w tym do mieszkańców pogranicza oraz 

osób odwiedzających ten obszar. W ramach 

wydarzenia planowany jest multi rajd biegowo 

rowerowy, polsko – słowacka nauka salsy oraz 

koncert plenerowy połączony z poczęstunkiem. 

Szczegółowe informacje na temat obchodów Dnia 

Europejskiej Współpracy będzie wkrótce 

dostępnych na stronie internetowej Programu. 

 

 W okresie od 5 do 27 września 2017 roku planowane 
są szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców, 
podczas których prezentowane będą kluczowe 
informacje z zakresu merytoryki (programowo – 
projektowej) oraz obsługi generatora wniosków. 
Również we wrześniu Regionalne Punkty 
Kontaktowe w Małopolsce i na Śląsku planują 
spotkania informacyjne dla wnioskodawców  
i potencjalnych beneficjentów Programu. 
Atrakcyjną ofertę wydarzeń prezentuje również  
Podkarpacki Punkt Kontaktowy. Na początku 
sierpnia Program będzie promowany podczas Regat 
żeglarskich o puchar Marszałka Podkarpacia. Na 
Słowacji pracownicy Punktu Kontaktowego  
w Preszowie będą aktywnie promować Program 
podczas festiwalu rowerowego Cyklopátraní oraz 
Polsko Słowackiego Forum Gospodarczego w IV 
kwartale 2017 roku. Zachęcamy również do 
zapoznania się z ofertą szkoleniowo – konferencyjną 
przygotowaną przez poszczególne Euroregiony. W 
najbliższych miesiącach w każdym z Euroregionów 
planowana jest seria szkoleń dla 
mikrobeneficjentów. Szkolenia dotyczyć będą 
prawidłowej realizacji i rozliczania mikroprojektów, 
jak również głównych zasad informacji i promocji. 
Szczegółowy kalendarz wydarzeń dostępny jest 
tutaj.  
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PRZYPOMINAMY: pytania dotyczące programu 

i naborów można zgłaszać za pomocą formularza 

kontaktowego umieszczonego na stronie Programu   

w zakładce Kontakt albo mailem na adres 

kontakt@plsk.eu. Informacji udzielają także Regionalne 

Punkty Kontaktowe – dane teleadresowe Regionalnych 

Punktów Kontaktowych znajdują się w zakładce Znajdź 

Punkt Informacyjny. 

https://pl.plsk.eu/documents/15954/193520/HARMONOGRAM+OCENY+PROJEKT%C3%93W+DROGOWYCH.pdf/d7430f30-21c6-445d-bccd-ba2c90ca6230
https://pl.plsk.eu/documents/15954/193520/HARMONOGRAM+OCENY+PROJEKT%C3%93W+DROGOWYCH.pdf/d7430f30-21c6-445d-bccd-ba2c90ca6230
https://pl.plsk.eu/-/ii-nabor-wnioskow-dla-pierwszej-osi-priorytetowej-programu
https://pl.plsk.eu/
https://pl.plsk.eu/documents/15954/89737/Plan+wydarze%C5%84+na+rok+2017.pdf/341ea7ff-1912-478a-ac66-fbda10b102a0
https://pl.plsk.eu/kontakt
mailto:kontakt@plsk.eu
https://pl.plsk.eu/znajdz-punkt-informacyjny
https://pl.plsk.eu/znajdz-punkt-informacyjny
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Forum Partnerskie  
„Zyskaj milion… pomysłów i przyjaciół” 

 

 

W dniach 5 – 6 czerwca 2017 roku w Rzeszowie, odbyło się 

Forum Partnerskie pod hasłem „Zyskaj milion… pomysłów  

i przyjaciół”. To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana  

w ramach naszego Programu. Forum stworzyło przestrzeń do 

wymiany doświadczeń i pomysłów na nowe projekty 

transgraniczne. Było także okazją do znalezienia partnera 

projektowego po drugiej stronie granicy. 

Uroczyste otwarcie Forum przez Pana Ministra Adama Hamryszczka 

Forum otworzył Pan Minister Adam Hamryszczak, który 

życzył uczestnikom owocnych dyskusji zmierzających do 

powstania nowych partnerstw i projektów szczególnie z 

obszaru edukacji i transportu multimodalnego. W ceremonii 

otwarcia uczestniczyli również Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk, Członek Zarządu 

Województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda, 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Michał 

Gramatyka, Wicewojewoda Województwa Podkarpackiego 

Pan Piotr Pilch oraz Pan Peter Balun, przedstawiciel 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej. 

Uczestnicy Forum 

Sala gotowa dla uczestników 

Forum prowadzone było nowatorską metodą Open Space, 

która zakłada aktywny i angażujący udział wszystkich 

uczestników. Rezultaty wydarzenia są imponujące. Ponad 

245 uczestników z Polski i Słowacji, biorących udział  

w 73 moderowanych dyskusjach, skutkowało 

powstaniem koncepcji z konkretnymi pomysłami na 

transgraniczną współpracę. Duże zaangażowanie organizacji 

pozarządowych, aktywna obecność partnerów z sektora 

edukacji, transportu, instytucji publicznych oraz to jedne  

z głównych sukcesów wydarzenia. W opinii uczestników 

Forum było bardzo owocnym spotkaniem oraz 

niepowtarzalną okazją do nawiązania nowych polsko-

słowackich relacji. Wymiana doświadczeń oraz wspólnie 

spędzony czas był dał rzeczywistą możliwość do Zyskania 

Miliona… pomysłów i przyjaciół. 

W najbliższych dniach uczestnicy Forum otrzymają raport 

podsumowujący dwa dni intensywnych prac. W ramach 

raportu prezentowane będą koncepcje projektowe wraz  

z danymi kontaktowymi do poszczególnych partnerów. 

Zachęcamy do przesyłania pomysł projektowych wraz  

z  propozycjami partnerstw na adres kontakt@plsk.eu oraz   

do Regionalnych Punktów Kontaktowych (kontakt).  

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony 

internetowej Programu oraz profilu na facebooku, 

na którym będą publikowane dalsze informacje dotyczące 

planowanych wydarzeń, w tym na temat obchodów Dnia 

Europejskiej Współpracy oraz wrześniowych szkoleń. 

 

mailto:kontakt@plsk.eu
https://pl.plsk.eu/kontakt
https://pl.plsk.eu/
https://pl.plsk.eu/
https://www.facebook.com/ProgramPLSK/
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Sala gotowa do dyskusji w grupach w ramach formuły Open Space 

Uczestnicy Forum 

Proces generowania koncepcji projektowych 

Uczestnicy Forum 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór wniosków dla II osi Programu 

W okresie od 4 maja do 30 czerwca 2017 roku na polsko 

słowackim pograniczu został przeprowadzony kolejny nabór 

na projekty drogowe (II oś priorytetowa Programu). 

 

Nowością i znacznym uproszczeniem procedur była 

możliwość złożenia wniosku jedynie w formie elektronicznej 

przy użyciu generatora wniosków on-line dostępnego na 

stronie www.eplsk.eu.  Do Wspólnego Sekretariatu 

Technicznego wpłynęło 5 wniosków.  

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 24,4 

mln euro. Większość planowanych inwestycji to 

modernizacje istniejących dróg (ok. 60 km), niektóre dotyczą 

także budowy nowych dróg (2 km). Kwota przeznaczona do 

rozdysponowania w tym naborze to 16,2 mln euro. Komitet 

Monitorujący zdecyduje o wyborze projektów  

w październiku 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowa lista złożonych projektów 

drogowych dostępna jest na stronie 

internetowej Programu. Zapraszamy 

również do zapoznania się  

z harmonogramem oceny wniosków. 

 

Wydarzenie było szeroko komentowane  

w mediach. Zapraszamy do relacji TVP3 

Rzeszów dostępnej tutaj. Obszerna relacja 

z Forum Partnerskiego jest także 

umieszczona na naszym FB fanpage oraz 

na stronie internetowej Programu. 

 

http://www.eplsk.eu/
https://pl.plsk.eu/documents/15954/216682/ZOZNAM+PROJEKTOV_LISTA+PROJEKT%C3%93W.pdf/d80ed2b6-02c1-40dc-aa7f-572b1ebbb9d7
https://pl.plsk.eu/documents/15954/216682/ZOZNAM+PROJEKTOV_LISTA+PROJEKT%C3%93W.pdf/d80ed2b6-02c1-40dc-aa7f-572b1ebbb9d7
https://pl.plsk.eu/-/harmonogram-oceny-wnioskow-na-projekty-drogowe
https://rzeszow.tvp.pl/32529511/kuznia-polskoslowackich-pomyslow-sasiedzkie-forum-partnerskie
https://www.facebook.com/ProgramPLSK
https://pl.plsk.eu/-/relacja-z-forum-partnerskiego-zyskaj-milion-pomyslow-i-przyjaciol
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Relacja ze szkoleń dla 

wnioskodawców i beneficjentów 

Ostatnie trzy miesiące to czas intesnwynych szkoleń 

adresowanych zarówno do potencjalnych, jak i obecnych 

beneficjetów Programu. W okresie od 24 kwietnia do 12 lipca 

2017 roku odwiedziliśmy 8 miast po obu stronach granicy. 

Główny cel tych szkoleń to prezentacja podstawowych 

zagadnień związanych z właściwym przygotowaniem 

wniosku,  wspracie beneficjentów podczas realizacji projektu 

oraz indywdualne konsultacje. W szkoleniach wzięło udział 

264 wnioskodawców i beneficjentów, a spotkania 

organizowane były w Krakowie, Bielsku-Białej, Krośnie, 

Żywcu, Sanoku, Rabce-Zdrój, Preszowie i Żylinie.  

Podczas szkoleń organizowanych dla potencjalnych 

wnioskodawców prezentowane informacje dotyczyły głównie 

przygotowania projektu i jego budżetu, kwalifikowalności 

wydatków, informacji i promocji oraz dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. Szkolenia odbyły się w Bielsku-

Białej, Żylinie oraz Krośnie. 

Szkolenia dla beneficjentów poszczególnych osi 

priorytetowych Programu odbyły się Krakowie, Żywcu, 

Preszowie, Żylinie, Sanoku i Rabce – Zdrój. Podczas szkoleń 

prezentowane były informacje na temat właściwej realizacji 

projektu. Eksperci udzielali również indywidualnych 

konsultacji. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami 

szkoleniowymi dostępnymi na stronie internetowej 

Programu (w zakładce weź udział w szkoleniach). 

Szkolenia dla beneficjentów projektów drogowych i flagowych Kraków 

 

Szkolenia dla beneficjentów projektów drogowych i flagowych Preszów 

 

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów projektów drogowych Bielsko Biała 

Szkolenia dla beneficjentów projektów z I osi priorytetowej  Preszów 

Szkolenia dla beneficjentów projektów z I osi priorytetowej  Sanok 

Szkolenia dla beneficjentów projektów z I osi priorytetowej  Żylina 

 

 

 

Kolejna tura szkoleń dla wnioskodawców 

planowana jest we wrześniu 2017 roku. 

Kalendarz wydarzeń dostępny jest na 

stronie internetowej Programu. 

 

https://pl.plsk.eu/-/prezentacje-ze-szkolen-dla-beneficjentow-24-27-kwietnia-2017
https://pl.plsk.eu/-/prezentacje-ze-szkolen-dla-beneficjentow-24-27-kwietnia-2017
https://sk.plsk.eu/zapoj-sa-do-skoleni?p_p_id=traininglist_WAR_trainingmanagerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_traininglist_WAR_trainingmanagerportlet_redirect=%2Fzapoj-sa-do-skoleni&
https://pl.plsk.eu/wez-udzial-w-szkoleniach?p_p_id=traininglist_WAR_trainingmanagerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_traininglist_WAR_trainingmanagerportlet_redirect=%2Fwez-udzial-w-sz
https://pl.plsk.eu/-/prezentacje-ze-szkolen-dla-beneficjentow-24-27-kwietnia-2017
https://pl.plsk.eu/-/relacja-ze-szkolenia-21-22-06-2017-zywiec
https://pl.plsk.eu/-/relacja-ze-szkolenia-rabka-zdroj-11-12-07-2017
https://pl.plsk.eu/-/relacja-ze-szkolenia-rabka-zdroj-11-12-07-2017
https://pl.plsk.eu/-/relacja-ze-szkolenia-rabka-zdroj-11-12-07-2017
https://pl.plsk.eu/documents/15954/89737/Plan+wydarze%C5%84+na+rok+2017.pdf/341ea7ff-1912-478a-ac66-fbda10b102a0
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Posiedzenie Komitetu Monitorującego  

w Tatrzańskiej Łomnicy 

W dniach 10 – 11 maja 2017 roku w Tatrzańskiej Łomnicy na 

Słowacji odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego. 

Podczas posiedzenia zatwierdzone zostały cztery projekty na 

łączną kwotę 1,3 mln euro: 

Projekty z III osi priorytetowej 

Decyzją Komitetu Monitorującego zatwierdzone zostały  

3 projekty z obszaru edukacji transgranicznej i uczenia się 

przez całe życie, dla których łączna wartość dofinansowania 

przekroczy 1 mln euro. W ramach projektów edukacyjnych 

założono między innymi wymianę doświadczeń, 

przedsięwzięcia pilotażowe, szkolenia, praktyki zawodowe 

oraz wyjazdy studyjne. Łącznie w tych inicjatywach weźmie 

udział ponad 3 tys. osób z Polski i Słowacji. Zadania 

realizowane w ramach projektów dotyczyć będą edukacji  

w różnych dziedzinach, w tym: leśnictwa, jakości usług 

świadczonych w obszarze turystyki transgranicznej oraz 

turystyki wiejskiej ukierunkowanej na wykorzystanie 

potencjału pogranicza. 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego 

Projekty z zakresu transportu multimodalnego 

W ramach działań z II osi priorytetowej (transport 

multimodalny) zatwierdzony został jeden projekt. Inwestycja 

zakłada powstanie systemu parkingowego typu park&ride 

pomiędzy gminami Łodygowice i Kysucké Nové Mesto. 

Działania wspierane przez Program mają zachęcić 

mieszkańców sąsiadujących gmin oraz przybywających tu 

turystów do pozostawiania samochodów na parkingu  

i przesiadki do środków zbiorowej komunikacji jak np. 

kontynuacja podróży pociągiem. Inna  skorzystania  

z możliwości udania się na wycieczkę rowerową w najbliższej 

okolicy lub do sąsiedniej gminy. Wartość dofinansowania dla 

projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

wyniesie ponad 340 tys. euro. 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego 

 

 

 

 

Uroczyste podpisanie umów przez Pana 

Ministra Adama Hamryszczaka 

Uroczyste podpisanie umów w Krakowie 

Na początku kwietnia oraz w połowie maja 2017 odbyły się 

dwa wydarzenia uroczystego podpisania umów o 

dofinansowanie projektów z obszaru dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego.   

4 kwietnia 2017 w Krakowie Pan Adam Hamryszczak, 

Wiceminister Rozwoju podpisał pięć umów. W wydarzeniu, 

które odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 

uczestniczyli również Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski 

oraz Pan Ivan Škorupa, Konsul Generalny Republiki 

Słowackiej w Krakowie. Realizowane projekty przyczynią się 

między innymi do powstania nowoczesnych produktów 

turystycznych adresowanych do fanów pieszych wycieczek, 

powstania nowoczesnych muzeów prezentujących 

dziedzictwo kulturowe regionu oraz do zagospodarowania 

unikalnych na skalę europejską terenów przyrodniczych, w 

tym polsko-słowackich torfowisk. Wszystkie projekty mają 

zostać zrealizowane przed końcem października 2018 roku.  

Szczegółowa lista zatwierdzonych projektów dostępna jest 

na stornie Programu. Zachęcamy również do 

zapoznania się z Protokołem z VI Posiedzenia 

Komitetu Monitorującego w Tatrzańskiej Łomnicy. 

https://pl.plsk.eu/-/zatwierdzono-pierwsze-projekty-z-obszaru-edukacji-transgranicznej-i-transportu-multimodalnego-na-polsko-slowackim-pograniczu
https://pl.plsk.eu/-/protokol-z-vi-posiedzenia-km-w-tatrzanskiej-lomnicy
https://pl.plsk.eu/-/protokol-z-vi-posiedzenia-km-w-tatrzanskiej-lomnicy
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Uroczyste podpisanie umów w Krakowie 

 

 

 

 

 

Kolejne uroczyste podpisanie umów odbyło się 19 maja 2017 

roku w Rzeszowie. Podczas ceremonii zorganizowanej  

w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Pan Minister 

Adam Hamryszczak podpisał cztery umowy dla projektów 

realizowanych naszego Programu. W ceremonii udział wzięli 

także Pani Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki oraz Pan 

Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowackiej  

w Krakowie. 

Uroczyste podpisanie umów w Rzeszowie 

Tematem wspólnym zakontraktowanych projektów są 

działania, które wzbogacą turystyczno – kulturową ofertę 

pogranicza. Są wśród nich m.in. przedsięwzięcia dotyczące 

odtworzenia historycznego szlaku potocznie nazywanego 

Józefinką, digitalizacji 3D cennych historycznych obiektów, 

kolejnych kilometrów tras pieszo-rowerowych pobudzających 

ruch turystyczny na pograniczu, jak również odrestaurowanie 

zabytkowych obiektów. Wszystkie projekty mają zostać 

zrealizowane do końca października 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z uroczystości podpisania umów  

w projektowych wraz z prezentacją 5 

projektów dostępna jest na stronie 

internetowej Programu. 

 

Relacja z uroczystości dostępna tutaj. 

Zachęcamy również do zapoznania się z 

materiałem video przygotowanym przez 

TVP 3 Rzeszów. 

 

https://pl.plsk.eu/documents/15954/185598/Uroczyste+podpisanie+5+um%C3%B3w.pdf/04fe01af-1b75-49ef-b51b-cca1b622dfd9
https://pl.plsk.eu/-/program-polska-slowacja-wspiera-dziedzictwo-pogranicza
https://pl.plsk.eu/-/program-polska-slowacja-wspiera-dziedzictwo-pogranicza
https://pl.plsk.eu/-/kolejne-projekty-wspierajace-dziedzictwo-polsko-slowackiego-pogranicza#prettyPhoto
http://rzeszow.tvp.pl/30852813/prawie-3-miliony-euro-na-wspolprace-polskoslowacka

