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1 INT/EB/BES/3/III/A/0110

Wyższa Szkoła Biznesu w 

Dąbrowie Górniczej - Wydział 

Zamiejscowy w Żywcu

SAFER - bezpieczne pogranicze: 

Edukacja transgraniczna w zakresie 

bezpiecznej współpracy szkół 

pogranicza.

30 644,65 30 644,65 0,00 indywidualny 3

117. Wyrównywanie 

dostępu do uczenia się 

przez całe życie o 

charakterze formalnym, 

nieformalnym i 

pozaformalnym wszystkich 

grup wiekowych, 

poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i 

kompetencji siły roboczej 

oraz promowanie 

elastycznych ścieżek 

kształcenia, w tym poprzez 

doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych 

kompetencji

2 INT/EB/BES/3/III/B/0114

Stowarzyszenie "EWA-MAJA-

KRYSTYNA. Kobiety dla 

kobiet".

Edukacja poza schematami. 22 595,20 10 789,42 11805,78 wspólny 3

117. Wyrównywanie 

dostępu do uczenia się 

przez całe życie o 

charakterze formalnym, 

nieformalnym i 

pozaformalnym wszystkich 

grup wiekowych, 

poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i 

kompetencji siły roboczej 

oraz promowanie 

elastycznych ścieżek 

kształcenia, w tym poprzez 

doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych 

kompetencji
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3 INT/EB/BES/3/III/B/0111

Europejskie Ugrupowanie 

Współpracy Terytorialnej 

TRITIA z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Spotkanie bez granic. Edukacja kadr 

kultury w zakresie pracy z 

seniorami.

39 233,43 39 233,43 0,00 wspólny 3

117. Wyrównywanie 

dostępu do uczenia się 

przez całe życie o 

charakterze formalnym, 

nieformalnym i 

pozaformalnym wszystkich 

grup wiekowych, 

poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i 

kompetencji siły roboczej 

oraz promowanie 

elastycznych ścieżek 

kształcenia, w tym poprzez 

doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych 

kompetencji

4 INT/EB/BES/3/III/B/0116 Gmina Jeleśnia
Edukacja sportowa szansą na 

polsko-słowackim rynku pracy.
25 936,75 15 818,41 10118,34 wspólny 3

118. Lepsze dostosowanie 

systemów kształcenia i 

szkolenia do potrzeb rynku 

pracy, ułatwianie 

przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego i ich jakości, w 

tym poprzez mechanizmy 

prognozowania 

umiejętności, dostosowania 

programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się 

poprzez praktyczną naukę 

zawodu realizowaną w 

ścisłej współpracy z 

pracodawcami

5 INT/EB/BES/1/III/B/0113

Stowarzyszenie "EWA-MAJA-

KRYSTYNA. Kobiety dla 

kobiet".

Beskidnicy na granicy - wspólna 

promocja dziedzictwa kulturowego 

pogranicza.

33 768,70 11 400,23 22368,47 wspólny 1

094. Ochrona, rozwój i 

promowanie publicznych 

aktywów w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa.

6 INT/EB/BES/1/III/B/0117 Gmina Jeleśnia
Dziedzictwo w rękach naszych 

przodków.
35 298,16 20 751,08 14 547,08 wspólny 1

094. Ochrona, rozwój i 

promowanie publicznych 

aktywów w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa.

7 INT/EB/BES/1/III/B/0120 Gmina Kęty
Tradycje Kęt i Turzovki z kobiecą 

sygnaturą.
45 083,78 21 157,52 23 926,26 wspólny 1

094. Ochrona, rozwój i 

promowanie publicznych 

aktywów w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa.

8 INT/EB/BES/1/III/A/0131
Ośrodek Promocji Gminy 

Węgierska Górka

Śladami historii - szlak kulturowy w 

gminie Węgierska Górka.
11 103,21 11 103,21 0,00 indywidualny 1

095. Rozwój i promowanie 

usług publicznych w 

dziedzinie kultury i 

dziedzictwa



9 INT/EB/BES/1/III/A/0134
Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji Gminy Oświęcim

Oświęcim-Vavrecka z dziedzictwem 

w przyszłość.
33 115,48 33 115,48 0,00 indywidualny 1

094. Ochrona, rozwój i 

promowanie publicznych 

aktywów w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa.

10 INT/EB/BES/1/III/A/0121 Stowarzyszenie Dolina Karpia Rowerem po Dolinie Karpia. 49 996,44 49 996,44 0,00 indywidualny 1
091. Rozwój i promowanie 

potenciału turystycznego 

obszarów przyrodniczych 

11 INT/EB/BES/1/III/A/0137
Muzeum Miejskie Suchej 

Beskidzkiej

Międzynarodowy festiwal zbójnicki: 

Sucha Beskidzka-Liptowski 

Mikulasz 2019.

30 261,99 30 261,99 0,00 indywidualny 1

094. Ochrona, rozwój i 

promowanie publicznych 

aktywów w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa.

12 INT/EB/BES/1/III/A/0132 Gmina Zawoja
Antoni Mazur - babiogórski 

rzeźbiarz.
42 471,84 42 471,84 0,00 indywidualny 1

094. Ochrona, rozwój i 

promowanie publicznych 

aktywów w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa.

13 INT/EB/BES/1/III/A/0126 Babiogórski Park Narodowy Pogranicze? Naturalnie! 48 631,34 48 631,34 0,00 indywidualny 1

085. Ochrona i zwiększanie 

różnorodności biologicznej, 

ochrona przyrody i zielona 

infrastruktura

14 INT/EB/BES/1/III/A/0124 Babiogórski Park Narodowy Pogranicze dla każdego. 47 182,15 47 182,15 0,00 indywidualny 1

085. Ochrona i zwiększanie 

różnorodności biologicznej, 

ochrona przyrody i zielona 

infrastruktura

15 INT/EB/BES/1/III/B/0130 Gmina Milówka
Rozwój ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego.
99 990,50 65 563,07 34 427,43 wspólny 1 090. Ścieżki rowerowe.

16. INT/EB/BES/1/III/A/0139
Fundacja Ludzie-Innowacje-

Design

Pszczoły - nasze wspólne dziedzictwo 

i nasza przyszłość.
49 996,64 49 996,64 0,00 indywidualny 1

085. Ochrona i zwiększanie 

różnorodności biologicznej, 

ochrona przyrody i zielona 

infrastruktura

17. INT/EB/BES/1/III/A/0133
Centrum Kultury i Promocji w 

Brzeźnicy

Polsko – Słowacki folklor wspólnym 

dziedzictwem przyrodniczym i 

kulturowym

15297,75 15297,75 0,00 indywidualny 1

94. Ochrona, rozwój i 

promowanie publicznych 

aktywów w dziedzinie kultury 

i dziedzictwa.

18. INT/EB/BES/1/III/A/0125 Gmina Koszarawa

„Nasze tradycje wczoraj i dziś - Polsko 

- Słowacka wymiana dziedzictwa 

kulturowego pogranicza”

42347,97 42347,97 0,00 indywidualny 1

094. Ochrona, rozwój i 

promowanie publicznych 

aktywów w dziedzinie kultury 

i dziedzictwa.

702 955,98 585 762,62 117 193,36

1. INT/EB/ZA/3/III/A/0109 Žilinská univerzita v Žiline

Implementácia problematiky 

dopravnej seizmicity vplyvajúcej na 

historické stavby do cezhraničného 

a domáceho vzdelávacieho procesu

42 264,33 42 264,33 0 individálny 3.

117. Zlepšovanie rovnocenného 

prístupu k celoživotnému 

vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, 

neformálneho a informálneho 

vzdelávania, zvyšovanie 

vedomostí, zručností 

a spôsobilostí pracovnej sily 

a podpora flexibilných 

spôsobov vzdelávania, a to aj 

usmerňovaním pri výbere 

povolania a potvrdzovaním 

nadobudnutých zručností
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2. INT/EB/ZA/3/III/A/0118
Gymnázium Antona 

Bernoláka

Spoznávajme sa a učme sa 

navzájom
36 914,30 36 914,30 0 individálny 3.

117. Zlepšovanie rovnocenného 

prístupu k celoživotnému 

vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, 

neformálneho a informálneho 

vzdelávania, zvyšovanie 

vedomostí, zručností 

a spôsobilostí pracovnej sily 

a podpora flexibilných 

spôsobov vzdelávania, a to aj 

usmerňovaním pri výbere 

povolania a potvrdzovaním 

nadobudnutých zručností

3. INT/EB/ZA/3/III/A/0136
Lesy Slovenskej republiky, 

štátny podnik, Odštepný 

závod Žilina

Vzdelávaním bližšie k prírode 31 039,84 31 039,84 0 individálny 3.

117. Zlepšovanie rovnocenného 

prístupu k celoživotnému 

vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, 

neformálneho a informálneho 

vzdelávania, zvyšovanie 

vedomostí, zručností 

a spôsobilostí pracovnej sily 

a podpora flexibilných 

spôsobov vzdelávania, a to aj 

usmerňovaním pri výbere 

povolania a potvrdzovaním 

nadobudnutých zručností

4. INT/EB/ZA/1/III/B/0119 Obec Rabča

Odovzdávanie dedičstva predkov 

mladým pokoleniam /Ożywienie 

kulturalne dziedzictwa naszych 

przodków

50 061,55 33 537,43 16 524,12 spoločný 1.
094. Ochrana, rozvoj a podpora 

verejných aktív kultúry a 

kultúrneho dedičstva

5. INT/EB/ZA/1/III/B/0122 
Žilinská regionálna komora 

Slovenská obchodná a 

priemyselná komora

Vitajte v našom - vašom kraji / 

Witajcie w naszym-waszym 

województwie

28 166,80 20 757,35 7 409,45 spoločný 1.
091. Rozvoj a podpora 

potenciálu cestovného ruchu v 

prírodných rezerváciách

6. INT/EB/ZA/1/III/B/0123 Obec Sihelné

Tradície 4 ročných období okolo 

Pilska / Tradycje czterech pór roku 

wokół Pilska

82 020,77 61 738,07 20 282,70 spoločný 1.
094. Ochrana, rozvoj a podpora 

verejných aktív kultúry a 

kultúrneho dedičstva

7. INT/EB/ZA/1/III/B/0127 Obec Nová Bystrica

Nová Bystrica - Ujsoły bližšie k sebe 

/ Nová Bystrica - Ujsoły - bliżej 

siebie

78 278,56 68 577,37 9 701,19 spoločný 1.
085. Ochrana,a posilnenie 

biodiverzity, ochrana prírody a 

zelená infraštruktúra

8. INT/EB/ZA/1/III/B/0135 Obec Novoť
Spája nás príroda a kultúra / Łączy 

nas przyroda i kultura
41 802,85 27 385,41 14 417,44 spoločný 1.

094. Ochrana, rozvoj a podpora 

verejných aktív kultúry a 

kultúrneho dedičstva

9. INT/EB/ZA/1/III/B/0138 Obec Zubrohlava
Vandrujeme cez 

hranice/Wędrujemy przez granice
64 600,92 32 358,10 32 242,82 spoločný 1.

094. Ochrana, rozvoj a podpora 

verejných aktív kultúry a 

kultúrneho dedičstva
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