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"REGION BESKIDY"



10 i 13 lipca w  siedzibie Stowarzyszenia „Region
Beskidy” odbyły się  szkolenia on-line podczas
których omówione zostały zasady ubiegania się 
o dofinansowanie mikroprojektów w ramach
Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi 
w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące
zmiany w dokumentach wdrożeniowych w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG 
V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

NABÓR ZAKOŃCZONYNABÓR ZAKOŃCZONY  
W ramach VI i V naboru złożono 39 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 

 1 497 093,76 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5 wniosków na kwotę 
dofinansowania 
166 757,22 EUR

34 wnioski na kwotę 
dofinansowania 
1 330 336,54 EUR



W lipcu br. w efekcie spotkań on-line Grupa Robocza podsumowała dotychczasowe
efekty pracy i przyjęła zbiorczą logikę interwencji nowego programu. 

Grupa omówiła również wstępny procentowy podział środków na poszczególne
cele polityki i cele szczegółowe programu.

Nieustannie trwają prace Grupy Roboczej powołanej
w celu przygotowania projektu programu na nową

perspektywę finansową 2021-2027. 

W marcu br. Komitet Monitorujący upoważnił Grupę
Roboczą do podejmowania decyzji w zakresie

dotyczącym opracowania projektu programu współpracy
transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

FUTUREFUTURE

https://pl.plsk.eu/komunikaty-w-zwiazku-z-covid-191

Informujemy, że wszystkie komunikaty dotyczące spraw
mikroprojektów wydane w związku z COVID-19 i jego

następstwami zamieszczane są na bieżąco na
stronie Euroregionu Beskidy: 

http://www.euroregion-beskidy.pl/aktualnosci/page/2/
oraz w specjalnie utworzonej zakładce na stronie internetowej

WST Kraków pod adresem:

UWAGA !



Szanowni Państwo,

informujemy, że nowa wersja Bazy konkurencyjności – BK2021 jest
uruchomiona od 18 sierpnia br. dostępna pod dotychczasowym adresem,

tzn. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W tym samym dniu, stara wersja aplikacji (BK) została zablokowana, a
dostęp do niej jest możliwy poprzez adres: archiwum-
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Od 18 sierpnia 2020 r. nie jest możliwe dodawanie nowych ogłoszeń
poprzez archiwalną wersję strony.

Wersja szkoleniowa BK2021
W celu wsparcia przyszłych użytkowników, od dnia 24 lipca 2020 r.

udostępniona jest wersja szkoleniowa nowej aplikacji. Adres aplikacji jest
zamieszczony na obecnej stronie Bazy konkurencyjności (BK).

Pomocą dla użytkowników w zapoznaniu się z BK2021 są również trzy
rodzaje instrukcji: instrukcja kontekstowa w samej aplikacji, instrukcje

multimedialne oraz instrukcje w formie dokumentu.

Komunikaty odnośnie wdrożenia nowej aplikacji Baza konkurencyjności
są zamieszczane na stronie aplikacji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Komunikacie umieszczonym na
stronie Programu: https://pl.plsk.eu/-/komunikat-o-uruchomieniu-

nowej-aplikacji-bazy-konkurencyjnosci.

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z uruchomieniem oraz
funkcjonowaniem BK2021 prosimy kierować pod adres email:

konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl .



Z okazji 30-lecia Interreg
Regionalny Punkt Kontaktowy    

 w Województwie Śląskim
przygotował ciekawą prezentację,

w której zaprezentował 
m. in. efekty zrealizowanych

mikroprojektów.
Zachęcamy do obejrzenia

prezentacji, którą można znaleźć
pod adresem: 

https://ewt.slaskie.pl/czytaj/ws
polnie_wzbogacamy_polsko__sl

owackie_pogranicze


