
Z kolędą w Ministerstwie
 

18 grudnia 2019 r. delegacja kolędników z Euroregionu Beskidy
odwiedziła Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aby
wspólnie kolędować i złożyć pracownikom Ministerstwa
Świąteczno-Noworoczne życzenia.
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NOWY NABÓR !
dla 1 oraz 3 osi
priorytetowej
OTWIERAMY 

w LUTYM 2020 r. 
 
 
 

 

W przypadku mikroprojektów niewybranych przez Komitet ds.
Mikroprojektów do dofinansowania przekazana informacja będzie

zawierała co najmniej: wynik oceny wraz z uzasadnieniem oraz liczbą
punktów otrzymanych przez mikroprojekt lub informacją o spełnieniu bądź

niespełnieniu kryteriów wyboru mikoprojektów. 
 

                           

ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE
projektów wniosków o dofinansowanie.

 

zapisy pod nr. tel. 33 88 89 24 lub
e-mail: n.lesinska@euroregion-beskidy.pl

 
Co nowego?

 
 

 

Aktualnie trwa proces oceny wniosków o dofinanoswanie złożonych 
w ramach IV oraz V naboru. Posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów

zaplanowano na 13 stycznia 2020 r.
 14 stycznia śledźcie naszą stronę internetową www.euroregion-

beskidy.pl. W zakładce "Aktualności" pojawi się lista mikroprojektów
rekomendowanych do dofinansowania. 

  O decyzji Komitetu ds. Mikroprojektów w sprawie wyboru mikroprojektów
do dofinansowania poinformujemy Państwa pisemną informacją 

z wynikami oceny, decyzją Komitetu, wysokością przyznanego
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

warunkami zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Jeśli Państwa mikroprojekt nie zostanie rekomendowany do
dofinansowania, zapraszamy do udziału 

w szkoleniach i indywidualnych konsultacjach oraz do złożenia wniosku
 w kolejnym naborze.



W 7 gminach należących do Stowarzyszenia Dolina Karpia
oraz w gminie Žabokreky na Słowacji utworzono bezpłatne
wypożyczalnie sprzętu rowerowego. W każdej wypożyczalni

dostępnych jest 10 rowerów oraz 2 siodełka dla dzieci.
Rowery wyposażone są w klamry antykradzieżowe oraz

osłony na tylne koło wykorzystane jako powierzchnia
 informacyjno-promocyjna. 

Wypożyczalnie czynne są od kwietnia do października. 
Rzeczowa realizacja mikroprojektu zakończyła się 

w październiku 2019 r. Przeprowadziliśmy monitoring
mikroprojektu, który wykazał prawidłową realizację

zaplanowanego działania. 
 

Wiosną zapraszamy do odwiedzenia terenów należących
do Stowarzyszenia Dolina Karpia

 i skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni rowerowej 😊:
 

* Brzeźnica –
Wiejski Dom Kultury w Paszkówce 

* Osiek – Gminny
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

* Spytkowice –
  Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie

* Polanka Wielka - Szkoła Podstawowa nr 2
* Przeciszów –

  Przepompownia Ścieków Podlesie
* Tomice – Urząd

  Gminy Tomice
* Zator – Szkoła

  Podstawowa w Grodzisku
oraz

* Gmina Žabokreky
na Słowacji

 
 

Wypożyczalnia rowerów „Rowerem po Dolinie
Karpia” utworzona w ramach Programu

INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Mikroprojekt "Rowerem po Dolinie Karpia"
Całkowita wartość wniosku: 58 874,76 € Dofinansowanie: 49 996,44 € 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Dolina Karpia
Partner Projektu: Obec Žabokreky



Ważne wydarzenia w których braliśmy udział 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg
Polska-Słowacja 2014-2020

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 
w dniach 10-11 grudnia 2019 r. w Rzeszowie. Podczas 
X posiedzenia:
- omówiono stan wdrażania Programu, zatwierdzono do
dofinansowania cztery projekty z trzeciego naboru
wniosków w ramach drugiej osi priorytetowej
„Zrównoważony transport transgraniczny”, 
- zatwierdzono zaktualizowaną listę zatwierdzonych
projektów z I osi priorytetowej "Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza",
- zatwierdzono zmiany w  Podręczniku dla beneficjenta
oraz  w planie ewaluacji Programu,
- podsumowano realizację działań informacyjno-
promocyjnych w 2019 r.,
-  zatwierdzono zmiany w Strategii Komunikacji oraz Plan
działań informacyjno-promocyjnych na 2020 rok,
- omówiono stan wdrażania Pomocy Technicznej oraz
zatwierdzono zmiany we wniosku Pomocy Technicznej
Instytucji Krajowej,
- zatwierdzono zmiany w  Regulaminie Komitetu
Monitorującego,
- omówiono stan wdrażania Projektów Parasolowych,
możliwości wykorzystania oszczędności w Programie
oraz stan prac nad nowym Programem na lata 
2021-2027.

Spotkanie Ewaluacyjno-
Planistyczne 2019 r. 

 
1 października 2019 r. w Krakowie odbyło się spotkanie
ewaluacyjno-planistyczne Regionalnych Punktów
Kontaktowych i Euroregionów programu INTERREG V-A
PL-SK. W trakcie spotkania podsumowano
dotychczasowe działania oraz uzyskane rezultaty za 2019
rok. Wspólnie podjęto debatę nad planem informacyjno-
promocyjnym na rok 2020 ze szczególnym
uwzględnieniem określenia warunków współpracy przy
organizacji wydarzenia rocznego 2020. 

źródło: https://pl.plsk.eu/

Panel Dyskusyjny
 

W dniu 21 października 2019 r. wzięliśmy udział w Panelu
Dyskusyjnym organizowanym w Warszawie przez
ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (aktualnie
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Panel
dotyczył dyskusji na temat wniosków i rekomendacji 
z ewaluacji obciążeń administracyjnych w programach
EWT i EIS 2014-2020.



Szanowni Państwo,
 

W Nowym Roku 2020 życzymy
Państwu wszelkiej pomyślności
oraz sukcesów zarówno w życiu

prywatnym jak i zawodowym.
 

Dziękujęmy za wspólnie
przepracowany rok. 

 

Zespół INTERREG 

V-A PL-SK 2014-2020  

Na X posiedzeniu Komitetu Monitorującego, który odbył się w dniach                 
10-11 grudnia 2019 r. w Rzeszowie, zatwierdzone zostały zmiany                 
w Strategii Komunikacji oraz przyjęto Plan działań na rok 2020.
 
Wprowadzono zmiany w Podręczniku Beneficjenta oraz
Poradniku/wytycznych dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów                 
w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT
2014-2020. 
 
Wcześniej, decyzją Komitetu Monitorującego z dnia 6 listopada br.,
zatwierdzono zmiany w Planie działań informacyjno-promocyjnych na rok
2019.
 
Aktualne dokumenty znajdą Państwo pod adresem: https://pl.plsk.eu/

Zmiany w dokumentach Programowych


