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MIKROPROJEKT - MAŁE
PRZEDSIĘWZIĘCIE, DUŻE
ZNACZENIE!
IV NABÓR - OTWARTY

Mikroprojekty – to przedsięwzięcie
wymagające m. in. dużo wysiłku włożonego
w stworzenie samego wniosku projektowego,
jego zrealizowanie zgodnie
z zasadami programu, a następnie
rozliczenie….. Można by powiedzieć, ciężko ….
ciągłe potwierdzenia kosztów, wskaźników …..
Ale za to jaki efekt!
To właśnie dzięki mikroprojektom można
zdobyć doświadczenie do czegoś większego.
To dzięki nim rozwijają się oddolne
inicjatywy między społecznościami,
odpowiadające na ich realne potrzeby
i problemy regionu. Jedynie za ich
pośrednictwem

Mały lepszy
od dużego
MOŻLIWOŚĆ POZNANIA SĄSIADA ZZA GRANICY
NABIERZESZ DOŚWIADCZENIA ZANIM
PRZYSTĄPISZ DO REALIZACJI DUŻEGO PROJEKTU
LEPIEJ UCZYĆ SIĘ NA MAŁYCH BŁĘDACH :)

można otrzymać
90% zwrotu środków

poniesionych na zrealizowane
przedsięwzięcie.
Te małe działania charakteryzują się dużą
różnorodnością, każdy z nich jest jedyny
i niepowtarzalny - wszystkie przyczyniają
się do pogłębiania współpracy sąsiedzkiej
mieszkańców zamieszkujących obszar
pogranicza i nie tylko….

Planowane kolejny nabór maj 2019
na działania w ramach:
I osi priorytetowej - Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
obszaru pogranicza
III osi priorytetowej - Rozwój edukacji
transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Zachęcamy zainteresowanych realizacją
mikroprojektów do indywidualnych
konsultacji w biurze Stowarzyszenia
pod nr telefonu 33/488 89 25,
bądź mailowo:
i.dulawa@euroregionio-beskidy.pl
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ŻYRANDOL PAMIĄTKA PO
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"NA SZKLANYM SZLAKU"
– GMINA UJSOŁY
Całkowity koszt wniosku: 28 506,48 EUR
Dofinansowanie: 25 655,82 EUR
Kiedyś w Złatnej istniała huta szkła. Dla
upamiętnienia tamtych czasów i ocalenia

PRZED
PROJEKTEM

od zapomnienia pozostałości po dawnych
właścicielach ziem - dynastiach
Wielopolskich i Habsburgów. W ramach
projektu wyznaczono szlak o długości 8km
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prowadzący do poszczególnych obiektów
historycznych wraz z tablicami
informacyjnymi, wydany został także folder
prezentujący historię tych miejsc. Tablice
dodatkowo posiadają specjalną nakładkę
z opisem w piśmie Braille'a.
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"SCHEDA Z NUTKĄ"
- GMINA RAJCZA
Całkowity koszt wniosku: 102 299,10 EUR
Dofinansowanie: 92 069,18 EUR
W ramach mikroprojektu zorganizowano
szereg warsztatów skierowanych do
mieszkańców pogranicza tj.:
muzyczne – nauka robienia tradycyjnych,
ludowych instrumentów muzycznych oraz

PISZCZAŁKI
- HAND MADE

nauka gry.
szycia- nauka podstaw szycia strojów
regionalnych oraz nauka wyszywania haftów.

WIDEO
VLOGI

folkloru - prezentacja bogactwa
folklorystycznego naszego pogranicza..
muzyka, taniec, śpiew oraz rękodzieło.
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"REALNIE I WIRTUALNIE
W KULTURZE POLSKOSŁOWACKIEGO POGRANICZA "
– POWIAT BIELSKI

WIRTUALNE
WYCIECZKI

KONFERENCJA

Całkowity koszt wniosku: 37 130,62 EUR
Dofinansowanie: 33 417,55 EUR
konferencja pt. "Dziedzictwo kulturowe
pogranicza polsko-słowackiego"
subdomena internetowa - wykonanie
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wirtualnych wycieczek w 12 obiektach
zabytkowych pogranicza polsko-słowackiego
wizyta studyjna i liczne działania promocyjne

"EDUKACJA DLA
PRZYRODY POGRANICZA "
- BABIOGÓRSKI PARK
NARODOWY
Całkowity koszt wniosku: 58 674,81 EUR
Dofinansowanie: 49 873,58 EUR
Warsztaty edukacji ekologicznej

WARSZTATY

Seminarium polsko-słowackie poświęcone
edukacji ekologicznej
Aplikacja na smartfony

NAPISZ DO NAS!

Euroregion pośredniczy także w poszukiwaniu
partnerstwa, więc jeśli nie masz partnera do mikroprojektu –
wejdź na naszą stronę w zakładce: „FORUM WSPÓŁPRACY”
wypełnij formularz i napisz do nas, a my zajmiemy się resztą.

