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VIII posiedzenie Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego Euroregionu Beskidy

11 czerwca 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej miało 

miejsce kolejne, ósme już posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- 

Polska 2014-2020. Na przedmiotowe posiedzenie EKS przedłożonych zostało 20 

mikroprojektów ( w tym 13 polskich i 7 czeskich) złożonych przez Wnioskodawców 

w terminie do 2 kwietnia 2019 roku. Ocenę wymogów formalnych i kwalifikowalności 

spełniło 20 złożonych mikroprojektów. Natomiast ocenę merytoryczną i aspektów 

transgranicznych spełniło 17 mikroprojektów. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na 

rzecz wspierania zatrudnienia oraz w ramach osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i 

społeczności dofinansowanych zostało 17  mikroprojektów (w tym 12 polskich i 5 czeskich) 

na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 331 049,68 EUR. 

3 mikroprojekty (w tym 1 polski i 2 czeskie) zostały skierowane do przepracowania. 
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Podsumowanie ośmiu naborów wniosków
Dotychczas w ramach polskiej części Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy 

Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 przeprowadzonych 

zostało IX naborów wniosków o dofinansowanie. 

Zatwierdzonych do dofinansowania zostało 47 mikroprojektów na łączną kwotę 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 928 090, 00 EUR. 

Z czego zakontraktowanych zostało 35 mikroprojektów na łączną kwotę blisko 

719 652,52 EUR. Trwa proces podpisywania umów o dofinansowanie z 

mikrobeneficjentami, których mikroprojekty zostały zatwierdzone do dofinansowania na 

VIII posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego. 

Na realizację mikroprojektów w kolejnych naborach wniosków zostało blisko 

1 407 860,93 EUR. W tym w: 

• Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia – 998 333,37 EUR. 

• Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności – 409 527,56 EUR. 



W ramach X naboru dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów, w dwóch 

osiach priorytetowych: 

Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia 

Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności. 

Szczególnie zachęcamy do składania mikroprojektów w osi priorytetowej 2 – Rozwój 

potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – Działania 

w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania 

kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego. 

Kolejny nabór mikroprojektów do Euroregionu 
Beskidy – I kwartał 2020 roku

UDANEGO URLOPU 
Życzymy Państwu udanego wakacyjnego odpoczynku, 

aby po urlopie z pełną energią wrócić do pracy 
i składać lub rozliczać wnioski projektowe :) 

 

Informujemy o możliwości umówienia 
się na indywidualne konsultacje 

w biurze Stowarzyszenia 
„Region Beskidy” 

w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3 
po uprzednim uzgodnieniu terminu 

spotkania pod numerem telefonu 
33 488 89 22.



Celem projektu była polsko-czeska współpraca na 

rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki 

korzystania z lokalnych atrakcji turystycznych, co 

przyczyniło się do poprawy atrakcyjności turystycznej

Euroregionu Beskidy i rozwoju transgranicznego oraz 

ruchu turystycznego w obu gminach partnerskich. 

Dzięki realizacji projektu powstał w gminie Szczyrk 

zagospodarowany szlak turystyczny, a w Gminie 

Kanovice powstała ścieżka edukacyjna.

Projekt Gminy Szczyrk pt. 
„Turystyczno-Edukacyjnie- 

Razem”

 

Celem projektu było zwiększenie 

odpowiedzialności terenów pogranicza 

polsko-czeskiego poprzez podniesienie 

atrakcyjności posiadanych przez Gminę 

Węgierska Górka obiektów dziedzictwa 

 przyrodniczego oraz ich wypromowanie. 

W ramach realizacji mikroprojektu 

powstała ścieżka piesza przebiegająca 

wzdłuż cieku wodnego łączącego potok 

Żabniczka z historycznym kanałem 

Młynówka (przyrodniczo-dydaktyczna). 

Projekt Gminy Węgierska Górka pt. „Rewitalizacja 
i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego 
Gminy Węgierska Górka”


