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Termin, miejsce i forma składania wniosków 

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać 

za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń 

oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 

13 kwietnia 2018 roku - godzina 15:00. 

 

Wiążące są data i godzina wpływu 

dokumentów 

w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia. 

 

Szczegółowe informacje zawarte są 

„Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz 

Instrukcji wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie mikroprojektu dostępnych 

na stronie www.euroregion-beskidy.pl oraz 

w biurze Stowarzyszenia. 

czwartek, piątek 

w godz. od 8.00 – 15.00

KONSULTACJE 

TELEFONICZNE / EMAIL

pon., wtorek, czwartek, piątek 

w godz. od 8.00 – 10.00 

Agnieszka Adamaszek 

tel. 33 488 89 26 

a.adamaszek@euroregion- 

beskidy.pl 

Rafał Kmit 
tel. 33 488 89 21 
r.kmit@euroregion-beskidy.pl 

 

środa – dzień wewnętrzny

Iwona Duława 

tel. 33 488 89 25 

i.dulawa@euroregion-beskidy.pl 

KONSULTACJE  

INDYWIDUALNE  

W  SIEDZIBIE  

EUROREGIONU

po wcześniejszym, 

telefonicznym uzgodnieniu 

terminu pod numerem 

33 488 89 25

EUROREGIONU BESKIDY 

CZAS TRWANIA NABORU 

OD 09.02.2018 DO 13.04.2018 

GODZ. 15.00

marzec 2018 



Każdy składany mikroprojekt musi m. in.: 

wpisywać się w cele określone dla danej osi 
priorytetowej tj.: 
I oś priorytetowa - Ochrona i rozwój 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

obszaru pogranicza, cel szczegółowy 

„Zwiększenie poziomu zrównoważonego 

wykorzystania dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego przez odwiedzających 

i mieszkańców”; 

II oś priorytetowa - Rozwój edukacji 
transgranicznej i uczenia się przez całe 

życie, cel szczegółowy „Poprawa jakości 
transgranicznej edukacji specjalistycznej 
i zawodowej”. 

RODZAJ 

MIKROPROJEKTU 

Mikroprojekt wspólny - 

wartość dofinansowania z EFRR: 

min. 2 000 EUR max. 100 000 

EUR , maksymalna całkowita 

wartość budżetu: 

140 000,00 EUR 

Mikroprojekt indywidualny - 

wartość dofinansowania EFRR: 

min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR 

maksymalna całkowita wartość 

budżetu: 70 000,00 EUR 

FINANSOWANIE Współfinansowanie na realizację 

mikroprojektów udzielane jest 
w formie bezzwrotnej dotacji, 
na zasadzie refundacji 
poniesionych wydatków. 

Współfinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju regionalnego  wynosi 
maksymalnie do 85% kosztów 

kwalifikowalnych mikroprojektu. 

Pozostałe środki zapewniane są 

przez partnerów mikroprojektów 

jako tzw. współfinansowanie 

krajowe, w tym środki własne, 

współfinansowanie z budżetu 

państwa lub inne.

MIKROPROJEKT ,  A  IDEA  

PROGRAMU
Ze względu na transgraniczny 

charakter PWT INT V-A PL-SK 

2014-2020 wszystkie 

mikroprojekty muszą więc być 

realizowane w partnerstwie, czyli 
we współpracy co najmniej 
dwóch instytucji, z których jedna 

pochodzi z Polski, a druga ze 

Słowacji.

PARTNERSTWO

OBSZAR WSPARCIA 

FINANSOWANIE 



Każdy składany mikroprojekt musi m. in.: 

wpisywać się w cele określone dla danej osi 
priorytetowej tj.: 
I oś priorytetowa - Ochrona i rozwój 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

obszaru pogranicza, cel szczegółowy 

„Zwiększenie poziomu zrównoważonego 

wykorzystania dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego przez odwiedzających i 
mieszkańców”; 

II oś priorytetowa - Rozwój edukacji 
transgranicznej i uczenia się przez całe 

życie, cel szczegółowy „Poprawa jakości 
transgranicznej edukacji specjalistycznej i 
zawodowej”. 

RODZAJ MIKROPROJEKTU 

Mikroprojekt wspólny - wartość 

dofinansowania EFRR: min. 2 000 EUR 

max. 100 000 EUR 

maksymalna całkowita wartość budżetu: 

140 000,00 EUR 

Mikroprojekt indywidualny - wartość 

dofinansowania EFRR: min. 2 000 EUR 

max. 50 000 EUR maksymalna całkowita 

wartość budżetu: 70 000,00 EUR 

czwartek, piątek 

w godz. od 8.00 – 15.00

FINANSOWANIE 

Współfinansowanie na realizację 

mikroprojektów udzielane jest w 

formie bezzwrotnej dotacji, na 

zasadzie refundacji poniesionych 

wydatków. Współfinansowanie 

ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju regionalnego 

(EFRR) wynosi maksymalnie do 

85% kosztów kwalifikowalnych 

mikroprojektu. Pozostałe środki 
zapewniane są przez partnerów 

mikroprojektów jako tzw. 

współfinansowanie krajowe, w 

tym środki własne, 

współfinansowanie z budżetu 

państwa lub inne.

MIKROPROJEKT ,  A  IDEA  

PROGRAMU
Ze względu na transgraniczny 

charakter PWT INT V-A PL-SK 

2014-2020 wszystkie 

mikroprojekty muszą więc być 

realizowane w partnerstwie, 

czyli we współpracy co najmniej 
dwóch instytucji, z których 

jedna pochodzi z Polski, a druga 

ze Słowacji.

PARTNERSTWO

 Strona polska - Euroregion Beskidy: 

• podregion bielski: powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie, powiat bielski z siedzibą w Bielsku 

Białej, powiat żywiecki z siedzibą w Żywcu, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała, 

• podregion tyski: powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie, 

• podregion oświęcimski: powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, powiat wadowicki z 

siedzibą w Wadowicach, powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu 

• podregion krakowski: gmina Pcim z powiatu myślenickiego . 

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Żyliński: 
Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, Okres 

Turčianske Teplice, Okres Námestovo. 

OBSZAR WSPARCIA 


