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fot. , Gmina Rajcza, mikroprojekt pt.„CROSSiGEO na Granicy”

PROGRAM INTERREG V-A 
POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” 
we współpracy z Żylińskim Krajem 
Samorządowym realizuje dwa projekty 
parasolowe (PP) w ramach Programu 
INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 
dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  
W ramach 1 osi priorytetowej 
„Ochrona i rozwój dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego obszaru 
pogranicza" 
Łączna wartość udzielonego wsparcia: 
2 546 119 EUR. 

W ramach 3 osi priorytetowej 
„Rozwój edukacji transgranicznej 
i uczenia się przez całe życie” 
w ramach PP „MikroINTERREG-edu 
PL-SK” realizowanych jest 
6 mikroprojektów o wartości blisko 
268 000 EUR 

Do końca października 2017 r. w ramach PP 
„MikroINTERREG PL-SK” przyznano dofinansowanie na 

realizację 53 mikroprojektów.



Stowarzyszenie "Region Beskidy" 
we współpracy z czeskim stowarzyszeniem
Region Beskydy z Frýdka-Místka w roli 
Zarządzających Funduszem Mikroprojektów 
realizują wspólny projekt parasolowy pt. 
„Fundusz Mikroprojektów Euroregionu
Beskydy/Beskidy”. 

Łączna pula środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Beskidy: 
3 057 450,00 EUR 
PL strona 2 334 950,00 EUR 

PROGRAM INTERREG V-A 
REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 
2014-2020 

Dotychczas w ramach Funduszu Mikroprojektów przeprowadzone 
zostały 4 nabory wniosków  w ramach których dofinansowanie 

otrzymało 29 mikroprojektów na łączną kwotę 
blisko 713 615,45 EUR. 

  

W ramach 4 osi priorytetowej "Współpraca 
instytucji i społeczności" realizowanych jest 
16 mikroprojektów o wartości blisko 
306 908,96 EUR

fot.. 1,2 Gmina Porąbka , 3. Powiat bielski 

fot.. T. Gębuś

W ramach  2 priorytetowej "Rozwój potencjału 
przyrodniczego i  kulturowego na rzecz 
wspierania zatrudnienia" realizowanych jest 
13 mikroprojektów o wartości blisko 
406 706,49  EUR 



Partnerskie, transgraniczne, mieszczące się 
w tematyce osi programowych. 
Ukierunkowane przede wszystkim na sfery 
rozwoju międzyludzkich stosunków 
transgranicznych, działań oświatowych 
i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. 
Możliwe jest również wspieranie 
mikroprojektów mających na celu poprawę 
infrastruktury danego obszaru, 
w szczególności w zakresie infrastruktury 
turystycznej o oddziaływaniu 
transgranicznym.

JAKIE MIKROPROJEKTY 
MOŻNA REALIZOWAĆ?

III nabór planowany jest na styczeń/luty 
2018 roku. 
Pula środków z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wyniesie: 

Oś 1  1 653 886,48 EUR, z czego dla 
wnioskodawców z Polski przypada 
1 426 473,30 EUR. 

Oś 3 157 069,22 EUR, z czego dla polskich 
wnioskodawców przypada 
105 446,25 EUR. 

WCIĄŻ SĄ DOSTĘPNE ŚRODKI 
NA DOFINANSOWANIE 
MIKROPROJEKTÓW

 Więcej informacji na stronie www.euroregion-beskidy.pl 

NABORY WNIOSKÓW 
POLSKA - SŁOWACJA 

NABORY WNIOSKÓW 
POLSKA - CZECHY 

Na realizację mikroprojektów w kolejnych 
naborach wniosków zostało około 
2 343 834,55 EUR. 
Oś 2   1 427 763,51 EUR 
Oś 4   916 071,04 EUR 

Termin składania wniosków w ramach V 
naboru upływa w dniu 19 grudnia 2017 r. 

Zachęcamy do konsultacji pomysłów 
projektowych :) 

fot.  Gmina Rajcza

fot.  Gmina Ujsoły



- Budowa lub modernizacja transgranicznej 
infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji 
kultury, zabytków, parków krajobrazowych 
i narodowych stanowiących część 
transgranicznych szlaków turystycznych; 
 - Modernizacja obiektów architektury drewnianej, 
obiektów muzealnych itp., która ma  korzystny 
wpływ na lokalny wzrost atrakcyjności regionu 
pogranicza (po obu stronach granicy) oraz 
przyczynia się do stworzenia lub rozszerzenia 
wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza; 
 - Programy współpracy między instytucjami, w tym 
wzajemna wymiana zabytków ruchomych i 
muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, 
wspólne systemy biletowe) 
 - Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy 
międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru 
pogranicza, np. współpraca akademicka między 
uczelniami wyższymi oraz ośrodkami naukowymi 
i społecznymi w zakresie zachowania i ochrony 
transgranicznych zasobów kulturowych 
i przyrodniczych: zintegrowane mikroprojekty 
w regionie pogranicza, 

organizacja tematycznych konferencji, 
seminariów i warsztatów, współpraca 
instytucji i promocja wspólnych działań na 
rzecz ochrony zasobów przyrodniczych; 
 - Wspólne transgraniczne działania
edukacyjne promujące dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze; 
 - Działania na rzecz integracji 
transgranicznej i budowania wspólnej 
tożsamości poprzez np. skoordynowane 
programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące 
zajęcia poświęcone dziedzictwu 
historyczno-kulturowemu; 
 - Wspólna transgraniczna promocja atrakcji 
przyrodniczych i kulturalnych terenu 
pogranicza w celu zwiększenia liczby ich 
odwiedzin; 
 - Wykorzystanie narzędzi 
teleinformatycznych do zachowania 
i promowania zasobów dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego;
 - Działania na rzecz wspólnej ochrony 
środowiska naturalnego.

Oś 1 
Ochrona i rozwój dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego

PRZYKŁADOWE 
KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 
INTERREG V-A PL-SK 

fot. 
Gmina Rajcza 



 - Transgraniczne programy/inicjatywy (działania) 
edukacji specjalistycznej i zawodowej 
realizowane przez szkoły, staże, praktyki 
zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, 
wizyty studyjne dla uczniów i studentów w 
placówkach i szkołach kształcenia 
specjalistycznego i zawodowego;
 - Wspólne opracowanie i promocja oferty 
edukacji specjalistycznej i zawodowej 
odpowiadającej na realne zapotrzebowanie 
pracodawców w obszarze polsko-słowackiego 
pogranicza lub przyczyniającej się do 
generowania miejsc pracy w dziedzinie związanej 
z efektywnym wykorzystaniem zasobów 
pogranicza; 
 - Transgraniczna wymiana dobrych praktyk, 
np. wymiana praktyk w zakresie realizacji 
programów/inicjatyw na potrzeby edukacji 
specjalistycznej i zawodowej oraz rozwiązań 
modelowych w szkolnictwie i placówkach 
kształcenia ustawicznego, a także dobrych 
praktyk w zakresie zarządzania edukacją oraz 
finansowania systemów szkolnictwa; 
- Działania mające na celu określenie potrzeb 
w kontekście edukacji specjalistycznej 
i zawodowej (np. identyfikacja wspólnych 
problemów i luk w ofercie edukacyjnej, 

  
realizacja wspólnych procesów edukacyjnych 
i działań w zakresie doradztwa zawodowego 
na transgranicznym rynku pracy, a także 
dostosowanie programów edukacyjnych do 
aktualnych wymogów rynku pracy, w tym 
współpraca między instytucjami w zakresie 
staży i praktyk zawodowych). 

PRZYKŁADOWE 
KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 
INTERREG V-A PL-SK 

Oś 3 
Rozwój edukacji transgranicznej 
i uczenia się przez całe życie

fot. , 
Gmina Rajcza, 
mikroprojekt 
pt.„CROSSiGEO 
na Granicy”

fot., Gmina Rajcza, mikroprojekt pt.„CROSSiGEO na Granicy”

fot. Gmina Rajcza,mikroprojekt pt. "Wspólna promocja pogranicza 
/Spolocna propagacia prihranicnej zony”



Celem tej osi priorytetowej jest zwiększenie 
odwiedzalności regionu poprzez większe 
wykorzystanie potencjału zasobów 
przyrodniczych i kulturowych. 

Dla osiągnięcia tego celu wspierane będą 
następujące typy działań: 
• zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych 
i przyrodniczych, ukierunkowane na ich 
wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju 
wspólnego pogranicza 

PRZYKŁADOWE 
KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 
INTERREG V-A RCZ- PL 
Oś 2 
Rozwój potencjału przyrodniczego 
i kulturowego na rzecz wspierania 
zatrudnienia

fot. 
Powiat bielski

• wspieranie wykorzystania niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego 
• działania w zakresie infrastruktury w celu 
transgranicznego udostępnienia i wykorzystania 
kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu 
przygranicznego 
• wspólne działania informacyjne, marketingowe 
i promocyjne w dziedzinie wykorzystania 
zasobów przyrodniczych i kulturowych 
• ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, 
plany zmierzające do wykorzystania zasobów 
przyrodniczych i kulturowych. 

Oś 4 
Współpraca instytucji i społeczności

W ramach działania będą dofinansowywane 
mikroprojekty zmierzające do wzmacniania 
integracji na poziomie lokalnym, współpracy 
społeczeństwa obywatelskiego i inne działania 
przyczyniające się do spójności na poziomie 
lokalnym. 
W ramach działań tej osi priorytetowej 
kwalifikowalne są m.in działania: 
w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy 
o wspólnym obszarze: 
• w zakresie transportu 

• w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego i przygotowania wspólnych 
projektów infrastrukturalnych, 
• w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, 
• w zakresie edukacji 
• w zakresie kultury, sportu i animacji czasu 
wolnego 
• w zakresie świadczenia usług publicznych 
(w tym tworzenia sieci kooperacyjnych) 
• w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych. 



POZIOM DOFINANSOWANIA  MIKROPROJEKTÓW 

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego 

Mikroprojekt indywidualny 
Wartość dofinansowania: 2-70 tys. EUR 
(w zależności programu PL-SK lub CZ-PL)  

Partner Projektu uczestniczy aktywnie w działaniach 
mikroprojektu, jednak nie ponosi kosztów realizacji tych 
działań – wszystkie koszty ponosi Partner polski - 
Wnioskodawca. Działania odbywają się po obu 
stronach granicy przy udziale obu partnerów. 
Wydatki rozliczane są na zasadzie refundacji. 

Mikroprojekt wspólny 
Wartość dofinansowania: 2-140 tys. EUR 
(w zależności programu PL-SK lub CZ-PL)  

Koszty realizacji mikroprojektu ponoszą partnerzy 
wspólnie, przy czym Partner Projektu ponosi koszty na 
poziomie minimum 10% wartości mikroprojektu. 
Działania muszą odbywać się po obu stronach granicy 
przy udziale obu partnerów. 
Wydatki rozliczane są na zasadzie refundacji. 

Mikroprojekt komplementarny 
Wartość dofinansowania: 2-30 tys. EUR 
(ten rodzaj mikroprojektu występuje tylko w programie 
Interreg RCz-PL) 

Mikroprojekt komplementarny przeznaczony głównie 
dla wnioskodawców, którzy mają siedzibę w dwóch 
różnych euroregionach i przez to nie mogą składać 
mikroprojektów wspólnych. 

Dołącz do nas! www.facebook.com/beskidyeuroregion

TYPY MIKROPROJEKTÓW 

fot. Gmina Ujsoly, mikroprojekt pt. "Na szkalnym szlaku" 

fot. Gmina Rajcza,mikroprojekt pt. "Wspólna promocja 
pogranicza/Spolocna propagacia prihranicnej zony”

Budżet
państwa



KTO MOŻE APLIKOWAĆ O FUNDUSZE 
W RAMACH MIKROPROJEKTÓW? 

KONTAKT Z  BIUREM 
STOWARZYSZENIA "REGION BESKIDY" 

jednostki samorządu 
terytorialnego  
np. gminy, starostwa powiatowe 

organizacje pozarządowe 
np. fundacje, stowarzyszenia 

instytucje 
kultury 

uczelnie wyższe, szkoły  

podmioty 
administracji 
państwowej 

ulica  Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała

www.euroregion-beskidy.pl
 

Biuro słowackie 
+48 33 488 89 24 
+48 33 488 89 25 

+48 488 89 26 
 
 

 
Biuro  czeskie 

+48 33 488 89 22 
 
 

np. policja, 
nadleśnictwo, straż 
pożarna itp. instytucje 

kościelne 


