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 30 mikroprojektów na kwotę dofinansowania z EFRR ponad 1 400 000,00 EUR                   
w ramach  1 Osi priorytetowej: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego

5 mikroprojektów na kwotę dofinansowania z EFRR ponad  160 000,00 EUR 

Zatwierdzone nowe mikroprojekty do realizacji na VI posiedzeniu Komitetu
ds. Mikroprojektów

 
W dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Żylińskiego Samosprawnego Kraju
zatwierdzono kolejne Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów złożonych
podczas IV i V naboru w ramach projektów parasolowych wdrażanych przez
Euroregion Beskidy oraz Żyliński Samosprawny Kraj, tj. „MikroINTERREG PL-SK”
oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”. Zatwierdzono: 

      i kulturowego obszaru pogranicza,  

     z 3 Osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i i uczenia się przez    
     całe życie.                                         

 

Planowany termin na  otwarcie kolejnego  naboru to 
MAJ – CZERWIEC 2020 roku

 
Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy dokładnie określić terminu ogłoszenia
VI naboru wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenia szkoleń, z uwagi
na obowiązujące przepisy sanitarne. O terminach poinformujemy Państwa m.in.
za pośrednictwem naszej strony internetowej. Prosimy o śledzenie informacji
znajdujących się w zakładce „Aktualności". 
 

Jednocześnie informujemy, że zasady wnioskowania pozostają bez zmian,
mogą Państwo opracowywać wstępne plany projektowe oraz konsultować 

je z pracownikami zespołu Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020.
Zapraszamy do kontaktu również w przypadkach problemów bądź pytań

związanych z realizacją mikroprojektów.
 

Są jeszcze pieniądze

 pomysł + wniosek =
mikroprojekt



Informacja dla mikrobeneficjentów w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

 
 
Szanowni Państwo, 
 
   Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni
do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych
nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę,
że sytuacja w jakiej się znaleźliśmy może w różnym stopniu utrudniać
dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz
wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.  W związku z tym informujemy,
że Euroregion Beskidy oraz WJT Żylina będą indywidualnie rozpatrywać
wszystkie przypadki, w których aktualne zagrożenie epidemiczne
wpłynęło negatywnie na realizację działań mikroprojektowych i wartość
osiąganych wskaźników.
   W zależności od problemu będziemy szukać optymalnych rozwiązań,
by aktualna sytuacja w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na prawidłową
realizację mikroprojektów.
    Zapraszamy do kontaktu.
 
 
PRACOWNICY PROGRAMU INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 SĄ
DOSTĘPNI POD NR TEL. + 48 503 109 544.
 

Wszelkie pytania/problemy można kierować również drogą mailową:
Iwona Duława: i.dulawa@euroregion-beskidy.pl

Natalia Lesińska: n.lesinska@euroregion-beskidy.pl
Beata Barańska: b.baranska@euroregion-beskidy.pl

 
 

 



Za nami trzy posiedzenia Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu
programu  współpracy  transgranicznej  Interreg Polska-Słowacja
2021-2027.
 
19 marca 2019 r. Komitet Monitorujący programu Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014-2020 zdecydował o powołaniu Grupy Roboczej w celu
przygotowania projektu programu na nową perspektywę finansową
2021-2027. Komitet Monitorujący upoważnił Grupę Roboczą do
podejmowania decyzji w zakresie dotyczącym opracowania projektu
programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-
2027.
 

 Komitet Monitorujący 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę
Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020.
 
Aktualizacja dotyczy przede wszystkim wprowadzenia ułatwienia
dla beneficjentów „dużych projektów” w zakresie wprowadzania
zmian w projektach (rozdział 6.3 Zmiany w projekcie). 
Zmienione zostały również zapisy Załącznika nr 14 „Zasady realizacji
Projektów Parasolowych”  (rozdział  1.1, 1.3 i 1.4), dzięki którym zwiększono
alokację na realizację mikroprojektów w ramach 3 Osi priorytetowej
programu, dotyczącej edukacji transgranicznej oraz określono warunki
realizacji w tej osi małych inwestycji.
 
 

Co nowego?

Aktualne oraz wcześniejsze wersje Podręcznika wraz z załącznikami
znajdują się na stronie Programu: https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta
 

Ponadto wszelkie dokumenty niezbędne dla realizacji mikroprojektu znajdą
Państwo na stronie http://www.euroregion-beskidy.pl/mikroprojekty/interreg-
pl-sk/pobierz/ 



Euroregion Beskidy, Regionalne Punkty Kontaktowe
 z Województwa Śląskiego i Kraju Żylińskiego 

oraz Wspólny Sekretariat Techniczny 
na Rajdzie Chłopskim  -

największej imprezie sportowo-kulturalnej 
na Żywiecczyźnie

 
  Rajd Chłopski to impreza gromadząca wielu uczestników i pasjonatów
narciarstwa z każdej grupy wiekowej. Podczas imprezy odbywają się
m.in. biegi narciarskie, z których największy to Otwarty Międzynarodowy
Bieg Narciarski pn. „Beskidy Bez Granic”, którego trasa przebiega
zarówno po stronie Polskiej jak i Słowackiej. 
 W ramach Rajdu odbywają się również liczne występy zespołów
folklorystycznych z Polski i Słowacji, wystawy, konkursy oraz Targi Ofert
Turystycznych.
 Przedstawiciele Stowarzyszenia „Region Beskidy” oraz Żylińskiego
Samosprawnego Kraju wzięli czynny udział w wydarzeniach związanych 
z Rajdem Chłopskim m.in. poprzez prezentację walorów Euroregionu
Beskidy na Targach Ofert Turystycznych.
  Uczestnicy wydarzenia mieli także możliwość odwiedzenia stoiska
informacyjno-promocyjnego Programu INTERREG Polska-Słowacja 
i bliższego poznania Programu, w ramach którego m.in. zrealizowano
wiele projektów na terenie pogranicza polsko-słowackiego. 
 

 

 Więcej informacji na stronie: www.rajdchlopski.rajcza.pl/

fot. źródło własne


