
X nabór wniosków
Zakończyła się procedura obiegowa X polsko czeskiego Euroregionalnego Komitetu
Sterującacego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,
który obradował nad mikroprojektami złożonymi w ramach X naboru do Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. 
Wkrótce beneficjenci zostaną poinformowani o wynikach posiedzenia.

XI nabór wniosków
30 kwietnia 2020 r.  zakończył s ię przedłożony XI nabór wniosków w ramach
Programu INTERREG V-A Republ ika Czeska-Polska 2014-2020. W ramach tego
naboru zostało złożonych 19 projektów (13  polskich i  6 czeskich) z Osi
pr iorytetowej 4 – Współpraca instytucj i  i  społeczności i  Osi pr iorytetowej 2 –
Rozwój potencjału przyrodniczego i  kul turowego na rzecz wspierania zatrudnienia
na łączną kwotę EFRR 442 058,24. 
Aktualnie trwa proces kontroli  formalnej i  kwalif ikowalności projektów
złożonych w ramach tego naboru.

Kolejny XII nabór mikroprojektów 
do Euroregionu Beskidy – wrzesień 2020 roku

W ramach XII naboru dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów, w ramach w osi
priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania
zatrudnienia i Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności.
Informujemy, że kolejny XII nabór będzie planowany do września br. Dokładny termin
podamy w najbliższym czasie.



Projekt Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Wilkowice" pt.:
„POLSKO-CZESKIE SPOTKANIA SPORTOWE!

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W PIŁCE NOŻNEJ ”
Projekt nastawiony był na rozwój współpracy polskich i czeskich lokalnych klubów sportowych
oraz instytucji prowadzących szkolenia piłkarskie dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji
wspólnych turniejów piłki nożnej. Dzięki spotkaniom młodzi zawodnicy i ich opiekunowie z Polski
i Czech mieli okazję do nawiązania bliższych relacji i współpracy. W ramach  działań
projektowych przeprowadzono międzynarodowe szkolenia, turnieje oraz dwie konferencje.

                       Byliśmy tam :)
Wizyta monitorująca miała miejsce w dniu 7 marca 2020 roku podczas działania projektowego –
„Przeprowadzenie wspólnych szkoleń i turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Polski i Czech”.

Informujemy o możliwości umówienia się na indywidualne konsultacje projektowe z pracownikami
Działu Czeskiego lub bezpośrednio 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.


