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W ramach tego naboru
podpisaliśmy kolejnych 

10 umów o dofinansowanie
mikroprojektów na kwotę EFRR

ponad 280 000 EUR w ramach
Programu

INTERREG V-A Republika
Czeska-Polska 2014-2020. 

A efekty realizacji tych
projektów

zobaczymy już wkrótce…..

XI NABÓR ZA NAMI



 24 września 2020 r. zakończył się XII nabór
wniosków w ramach Programu INTERREG V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020. W ramach
tego naboru zostało złożonych 11 projektów            
 (9  polskich i 2 czeskie) z Osi priorytetowej 4 –
Współpraca instytucji i społeczności i Osi
priorytetowej 2 – Rozwój
potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia na łączną
kwotę EFRR 273 820,85 EUR.
Lada dzień poznamy wyniki posiedzenia
Euroregionalnego
Komitetu Sterującego.            

XII NABÓR WNIOSKÓW 
W TRAKCIE



 Informujemy, że kolejny XIII nabór 
planowany jest do 18 lutego 2021 r. 

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.

PREFEROWANE
BĘDĄ W TYM NABORZE PROJEKTY TYPU A

(WSPÓLNE).    

OGŁASZAMY
XIII NABÓR!!!!



Braliśmy udział w konferencji organizowanej
przez Wspólny

Sekretariat w Ołomuńcu w dn. 27 listopada br.
Konferencja dotyczyła aktualnego

stanu wdrażania Funduszu  Mikroproejktów
oraz zmian w projektach, ze szczególnym

uwzględnieniem zmian wynikających 
z ograniczeń spowodowanych sytuacją

epidemiologiczną.

BYLIŚMY TAM:



W dn. 4 grudnia br.
przeprowadziliśmy wizytę

monitorującą Gminy
Milówka „Modernizacja

transgranicznej trasy rowerowej ”.
Projekt polegał na modernizacji
istniejącej transgranicznej trasy
rowerowej przebiegającej przez
teren Gminy Milówka. W ramach

zadania odcinek
trasy o długości 925 metrów został

poddany modernizacji poprzez
naprawę nawierzchni, montaż tablicy

informacyjnej
oraz utworzenie miejsc do

odpoczynku, co w zdecydowany
sposób wpłynie na

poprawę bezpieczeństwa jak
również komfortu użytkowania trasy.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA!!!

NOWA TRANSGRANICZNA TRASA



Zapraszamy na  konsultacje
projektowe 

z pracownikami Działu
Czeskiego Stowarzyszenia

„Region Beskidy” w Bielsku-
Białej

przy ul. Widok 18/1-3 po
uprzednim uzgodnieniu

terminu
spotkania/konsultacji
on-line pod numerem
telefonu 33 488 89 22.

KONSULTACJE



Drodzy Beneficjenci i Partnerzy,
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Wam dużo
zdrowia i radosnych chwil w rodzinnym gronie

oraz odpoczynku od zgiełku dnia
codziennego.

 
Dyrekcja i pracownicy biura Stowarzyszenia

„Region Beskidy”


