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IX posiedzenie polsko-czeskiego 
Euroregionalnego Komitetu Sterującego

24 września 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbył się IX 

polsko-czeski Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika 

Czeska-Polska 2014-2020, który obradował nad mikroprojektami złożonymi w ramach IX naboru 

do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. 

 

 Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 4 – Współpraca 

instytucji i społeczności, dofinansowanych zostało 5 mikroprojektów ( w tym 

4 polskie i 1 czeski) na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

74 142,04 EUR. 1 mikroprojekt został skierowany do przepracowania. 
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Podsumowanie dziewięciu 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 51 mikroprojektów na łączną kwotę 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 004 245,85  EUR. 

Z czego zakontraktowanych zostało 47 mikroprojektów na łączną kwotę blisko 

935 031,43 EUR. Trwa proces podpisywania umów o dofinansowanie 

z mikrobeneficjentami, których mikroprojekty zostały zatwierdzone do dofinansowania na IX 

posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego. 

 

Na realizację mikroprojektów w kolejnych naborach wniosków zostało blisko 

1 330 704,15 EUR. 

W tym w: 

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

zatrudnienia – 990 391,01 EUR. 

• Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności – 340 313,14 EUR. 



W ramach X naboru dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów, TYLKO w osi 

priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia. 

Projekty składane w ramach tej osi powinny realizować 2 wskaźniki produktu łącznie: 

1. „Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego” 

2. „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego”. 

Projekty złożone do 15 stycznia 2020 r., będą rozpatrywane na posiedzeniu Euroregionalnego 

Komitetu Sterującego końcem marca 2020 r. 

 

Kolejny X nabór mikroprojektów do Euroregionu 
Beskidy – 15.01.2020 roku

Konferencja

Program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze” 

to temat konferencji, którą zorganizował Regionalny 

Punkt Kontaktowy Interreg V-A RCz-PL 

w województwie śląskim 24 października br., 

w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. 

Cała konferencja dała obraz jak środki z programu 

zmieniły pogranicze polsko-czeskie. Wystąpiło wielu 

znamienitych prelegentów. Omówiono wiele 

ciekawych projektów, przedstawiono zasady 

współpracy z Kontrolerem oraz to co nas czeka 

w perspektywie 2021-2027. 

 

 



Głównym celem projektu jest zwiększenie 

zainteresowania społeczności lokalnej oraz turystów 

kulturą i historią pogranicza, tradycjami i obyczajami 

ludowymi po obu stronach granicy, aktywizacja 

społeczności wokół ochrony dziedzictwa kulturowego 

oraz integracja różnych środowisk działających 

w obrębie kultury ludowej pogranicza. Wizyta 

monitorująca miała miejsce w dniu 8.09.2019 r. podczas 

działania projektowego – Współorganizacja i promocja 

wydarzeń folklorystycznych.

Projekt 
Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
pt.:„Folklor beskidzki 
– tradycje i zwyczaje” 

Głównym celem projektu jest poszerzenie współpracy 

pomiędzy społecznościami z regionu transgranicznego 

Węgierska Górka - Mosty u Jabłonkowa. Do celów 

szczegółowych należy zaliczyć polepszenie integracji 

międzynarodowej, a także wymiany doświadczeń 

sportowych jakie prezentuje lokalna ludność polska i 

czeska. Projekt dąży do promocji aktywnego trybu życia 

oraz zaprezentowania ciekawych form spędzania wolnego 

czasu wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Wizyta 

monitorująca miała miejsce w dniu 12 października 2019 

roku podczas działania projektowego – „Od przedszkola 

do...Olimpiady! Sportowe zmagania przedszkolaków”.

Projekt Ośrodka Promocji Gminy 
Węgierska Górka pt.:  „Sport 
ponad granicami - polsko-czeskie 
spotkania sportowe”


