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N E W S L E T T E R
S T O W A R Z Y S Z E N I A

" R E G I O N  B E S K I D Y "

VII NABÓR WNIOSKÓW 
O DOFINANSOWANIE DLA

MIKROPROJEKTÓW 
Z 3 OSI PRIORYTETOWEJ 

 

WARUNKI 
NABORU

SZKOLENIA I
KONSULTACJE

"Rozwój edukacji
transgranicznej

i uczenia się
przez całe życie” 



Inwestycja w mikroprojekcie 
w ramach osi 3 może być realizowana 
po spełnieniu łącznie następujących

warunków:
 

- inwestycja musi wpisywać się w cel
ogólny lub w cele szczegółowe

mikroprojektu,
- inwestycja musi w logiczny sposób

łączyć się z zadaniami
merytorycznymi,

- wydatki inwestycyjne muszą być
powiązane z zadaniem miękkimi

mikroprojektu,
- realizowane w ramach

mikroprojektów inwestycje powinny
być przeznaczone na cele publiczne,

- działania miękkie muszą być
elementami wiodącymi w

mikroprojekcie, zarówno pod
względem rzeczowym jak 

i finansowym (inwestycja może być
tylko uzupełnieniem działań miękkich 

i nie może przekraczać 50% budżetu
partnera).

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA

KWALIFIKOWANE 
W RAMACH 

3 OSI PRIORYTETOWEJ 

Cel szczegółowy 4: 

Poprawa transgranicznej
edukacji specjalistycznej

i zawodowej 

Działania mające na celu
określenie potrzeb 

w kontekście edukacji
specjalistycznej

 i zawodowej

Wspólne opracowanie
 i promocja oferty edukacji

specjalistycznej
i zawodowej 

Wspólne transgraniczne
programy i inicjatywy dla

uczniów i nauczycieli
w placówkach edukacji

specjalistycznej 
i zawodowej

Realizacja
transgranicznych działań
wspierających tak zwane

włączenie społeczne 
i partycypację społeczną,

scalających obszar
pogranicza jako

obszar funkcjonalny

DOSTĘPNE FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ: 
Staże, praktyki zawodowe, wizyty studyjne, kursy, studia podyplomowe, programy

i szkolenia, identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej itp. 

Transgraniczna wymiana
dobrych praktyk



VII Nabór jest uruchomiony dla:

3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe
życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej               
i zawodowej” (dostępna w VII naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 240 000,00* EUR).

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych 
o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące

działalność o charakterze niedochodowym.

*   W programie występuje zasada   tzw. alokacji 20% - kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty
przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia
dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie
zostać przyznane. 

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany
najpóźniej do:  dla 3 osi priorytetowej programu - 31.03.2022 r.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu:
Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000,00 EUR 

max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie

może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Czas trwania naboru
od 18.02.2021 do 19.04.2021 do godziny 15:00

Termin, miejsce i forma składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń 

oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2021 roku do godziny 15:00.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura 
Stowarzyszenia "Region Beskidy".

Szczegółowe informacje zawarte są m. in. w „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji
wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie

www.euroregion-beskidy.pl oraz w biurze Stowarzyszenia.

WARUNKI NABORU 
DLA WNIOSKODAWCÓW PO POLSKIEJ STRONIE

 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w dniu 03 marca br. organizuje
szkolenie on-line dla potencjalnych wnioskodawców

mikroprojektów. Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą
platformy ZOOM. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na
stronie: www.euroregion-beskidy.pl. Serdecznie zapraszamy! 



Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej

TRITIA zorganizowało kursy
języka słowackiego i polskiego
dla mieszkańców pogranicza

polsko-słowackiego

Do końca 2020 r. w ramach
mikroprojektów realizowanych
w ramach 3 osi priorytetowej,

po stronie polskiej, swoje
kwalifikacje podniosło

 355 osób w ramach 9 inicjatyw !

Bielskie Towarzystwo Sportowe
"Rekord" zorganizowało szkolenia 

dla trenerów podnosząc ich kwalifikacje
w ramach licencji UEFA A i UEFA B,

organizując staż zawodowy 
i kurs językowy

Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej i oddziałem zamiejscowym 

w Żywcu zorganizowała program polsko -
słowackich szkoleń z zakresu zarządzania
kryzysowego w JST oraz organizacji imprez

masowych, jak również z zakresu
bezpiecznej współpracy szkół pogranicza, 

poruszając kwestie bezpieczeństwa
młodzieży po obu stronach pogranicza



ZZZMIANA W DOKUMENTACH W ZWIĄZKU Z COVID-19: 

W związku z sytuacją wywołaną koronawirusem COVID-19 w ramach programu
możliwa jest również realizacja działań niwelujących skutki pandemii takie jak np.
innowacyjne kursy on-line dla przewodników turystycznych, wirtualne poznawanie
nowoczesnych technologii informacyjno-promocyjnych, organizacja szkoleń, kursów
on-line wspierające działania w czasie pandemii, umożliwienie przebranżowienia się
dla osób, które po pandemii straciły pracę. 

 Zapraszamy do kontaktu.
 

PRACOWNICY PROGRAMU INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 
SĄ DOSTĘPNI POD NR 

tel. 33 488 89 24-25 
 

Zapraszamy do konsultacji projektów wniosków:
Iwona Duława: i.dulawa@euroregion-beskidy.pl

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

 
Aktualne dokumenty programowe znajdą Państwo pod adresem:

https://pl.plsk.eu/
oraz http://www.euroregion-beskidy.pl/

jak również w biurze Stowarzyszenia.

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Region Beskidy”
uruchomiło tryb konsultacyjny propozycji projektowych,

które umożliwią lepsze przygotowanie wniosków o
dofinansowanie. Szczegóły zawierające warunki udziału 

w Programie oraz plan szkoleń i konsultacji dostępne są na
stronie internetowej www.euroregion-beskidy.pl. 


