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BESKIDY Polską Marką Turystyczną
Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”- Pan
Marcin Filip, odebrał z rąk Ministra Sportu i Turystyki – Pana
Witolda Bańki oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
– Pana Roberta Andrzejczyka jeden z pięciu zaszczytnych
tytułów „Polska Marka Turystyczna” dla Marki BESKIDY.
W konkursie wystartowało aż 117 zgłoszeń z całej Polski.
Co to jest Marka turystyczna?
Marka bazuje na istniejących produktach turystycznych opartych o
aktywa historyczne, kulturowe lub przyrodnicze. Na obszarze marki
może znajdować się wiele produktów turystycznych, które mogą
być wspólnie promowane w ramach marki.
MARKA BESKIDY
Podmiotem zarządzającym marką turystyczną Beskidy jest
Stowarzyszenie „Region Beskidy” z Bielska-Białej. Głównym
zamysłem tworzenia turystycznej marki Beskidy było
skoordynowanie działań promocyjnych oraz ujednolicenie
przekazu marketingowego wszystkich podmiotów zajmujących się
promocją turystyki w Beskidach (jednostki samorządu
terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje turystyczne,
podmioty branżowe działające w regionie).

#beskidytravel
@MarkaBeskidy

ZASIĘG TERYTORIALNY MARKI BESKIDY
Zasięg terytorialny marki Beskidy obejmuje po polskiej
stronie: Miasto Bielsko-Biała, powiat żywiecki, suski (Podbabiogórze),
powiat bielski (Szczyrk, Jaworze, Porąbka, Wilkowice, Buczkowice,
Kozy), powiat cieszyński (Wisła, Ustroń, Istebna, Brenna), po stronie
czeskiej i słowackiej: obszar przygraniczny od Żyliny do FrydkaMistka.

Podsumowanie IV i V naboru wniosków
Stowarzyszenie "Region Beskidy” oraz Samorządowy Kraj Żyliński w dniu
4 czerwca 2019 r. ogłosili otwarcie naboru mikroprojektów do
dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór trwał od 04.06 do 31.07.2019 r.
W wyniku czego, do Stowarzyszenia "Region Beskidy" wpłynęło 26
wniosków na łączną sumę 1 294 683,35 EUR oraz 1 wniosek w
ramach IV naboru dla 3 osi priorytetowej na kwotę 43 163,46 EUR.
Aktualnie trwa weryfikacja wniosków w ramach oceny formalnej
i kwalifikowalności. Wnioski, które przejdą ten etap zostaną przekazane do
oceny jakościowej przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych,
a następnie zostaną przekazane pod obrady Komitetu ds. Mikroprojektów.
! Już teraz zapowiadamy, że VI nabór dla 1 osi priorytetowej oraz
V dla 3 osi zostanie uruchomiony w lutym 2020 r.

Szkolenie dla beneficjentów
W czerwcu przeprowadziliśmy szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
W szkoleniu wzięły udział 24 osoby, które zapoznały się z najważniejszymi informacjami
dotyczącymi kwalifikowalności podmiotów, działań oraz wydatków w Programie, zasadami
z zakresu zamówień publicznych, zasadami horyzontalnymi a także wytycznymi w zakresie
dostępności oraz informacji i promocji. W trakcie szkolenia była okazja do zapoznania się
z działaniem Generatora Wniosków i Rozliczeń, podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy
beneficjentwem a Euroregionem Beskidy i Samorządowym Krajem Żylińskim.

ZAPRASZAMY NA
KONSULTACJE!
Na każdym etapie realizacji
mikroprojektu mogą Państwo
umówić się na indywidualne
konsultacje i porozmawiać z nami o
swoim projekcie. Z chęcią udzielimy
odpowiedzi na pytania związane z
zasadami Programu.
Zadzwoń pod numer
tel.33 488 89 24 lub napisz
n.lesinska@euroregion-beskidy.pl

Ważne wydarzenia w których braliśmy udział
Wydarzenie Roczne 2019 Programu Interreg V-A Polska -Słowacja
2014-2020
Odbyło się w dniach 7-8 września
br. w Krynicy Zdroju. 7 września
wystartował bieg VisegRun with
Interreg PL-SK na trasie Mniszek
nad Popradem do Krynica-Zdrój.
W biegu wzięło udział 868 osób!
8 września miała miejsce debata
o
polsko-słowackiej
współpracy
w ramach Programu Interreg, piknik
Interreg,
prezentacja
rezultatów
Programu oraz strefa zabaw dla
dzieci.
Nie
zabrakło
również
pezentacji
tradycji
kulinarnych
pogranicza.
źródło: https://pl.plsk.eu/

Konferencja promująca efekty realizacji Programu Interreg
Polska – Słowacja 2014-2020
27 września br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyła się konferencja
promująca efekty realizacji Programu Interreg Polska – Słowacja, organizowana przez
Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie Śląskim. Konferencja była
okazją do zapoznania się z rezultatami transgranicznych projektów, w realizację
których zaangażowani są partnerzy z województwa Śląskiego, jak również okazją do
pozyskania informacji na temat przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej po
2020 r.
źródło: https://ewt.slaskie.pl/

Sukces publikacji "Ptaki Babiogórskiego Pogranicza"
Miło nam poinformować, że wydana w ramach realizacji mikroprojektu
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 publikacja pn. "Ptaki Babiogórskiego
Pogranicza" zdobyła II miejsce w międzynarodowym konkursie "Najlepsze
wydawnictwa
o
górach"
w
kategorii
"Monografie,
wydawnictwa
popularnonaukowe i inne".

Serdecznie gratulujemy!
Mikroprojekt realizowany przez Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
był realizowany w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Partnerem projektu
był Chránená Krajinná Oblasť Horná Orava (CHKO Horna Orava). Parterzy
prowadzili wspólne działania wydawnicze i edukacyjne w obrzarze tematyki
związanej z ochroną przyrody.

Zrealizowałeś projekt?
Napisz do nas i pochwal
się efektami,
przedstawimy je w
kolejnym numerze :)
adres:
n.lesinska@euroregionbeskidy.pl

