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NOWY NABÓR NA HORYZONCIE
 

Informujemy, iż Euroregion Beskidy
uruchomi nabór wniosków 

 o dofinansowanie mikroprojektów 
w ramach 1 osi priorytetowej „Ochrona 

 i rozwój dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego obszaru pogranicza” 
 w okresie wrzesień/październik

2021 r. Szczegóły wkrótce. 
Zapraszamy do śledzenia naszej strony

www: http://www.euroregion-
beskidy.pl/ oraz zakładki „Aktualności”. 

 
 

http://www.euroregion-beskidy.pl/


FUTURE - przyjęto projekt nowego
programu

1.07.2021 r. odbyło się posiedzenie
Grupy Roboczej ds. przygotowania
projektu programu na lata 2021-2027,
podczas którego m. in. członkowie
grupy zdecydowali jaki będzie podział
środków programu na poszczególne
obszary tematyczne.

Znana jest już alokacja programu na
lata 2021-2027. Będzie ona wynosiła
129,3 mln euro z EFRR. 

Grupa robocza przyjęła także projekt
programu, w którym określone są
jego najważniejsze cele i priorytety.
Dokument został poddany
konsultacjom publicznym. Uwagi
można zgłaszać do 22 sierpnia 2021
roku.

Szczegóły pod adresem:
https://pl.plsk.eu/-/konsultacje-
publiczne-projektu-programu-
interreg-polska-slowacja-2021-2027
 
oraz 

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-
programach/programy-interreg-2021-
2027/konsultacje-programow/ 

 
 

https://pl.plsk.eu/-/konsultacje-publiczne-projektu-programu-interreg-polska-slowacja-2021-2027
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/


 
 

– Nowe narzędzie - Zaproponuj
usprawnienie we wdrażaniu Funduszy

Europejskich
 

Rzecznik Funduszy Europejskich od 3 lat zajmuje się między innymi
przyjmowaniem i analizowaniem zgłoszeń dotyczących utrudnień             
i propozycji usprawnień w realizacji funduszy unijnych. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy
Europejskich utworzyło nowe narzędzie, jakim jest portal              
 „Głos beneficjenta”. 

Portal ma służyć przedsiębiorcom, samorządom oraz wszystkim pozostałym
korzystającym ze środków unijnych, jako platforma komunikacyjna, za
pomocą której można zgłaszać propozycje usprawnień w działaniu funduszy
europejskich.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić pomysł, jak ulepszyć wdrażanie funduszy UE lub
podzielić się zdobytymi doświadczeniami, to zapraszamy pod adres:
www.glosbeneficjenta.gov.pl .  

Więcej informacji na stronie: www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/glos-
beneficjenta-zaproponuj-usprawnienie-we-wdrazaniu-funduszy-

europejskich/ 

 
 

http://www.glosbeneficjenta.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/glos-beneficjenta-zaproponuj-usprawnienie-we-wdrazaniu-funduszy-europejskich/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/glos-beneficjenta-zaproponuj-usprawnienie-we-wdrazaniu-funduszy-europejskich/


VIII posiedzenie Komitetu ds.
mikroprojektów Programu Interreg V-A 

 Polska-Słowacja 2014-2020 –
zakończone

 W dniu 2 lipca 2021 roku odbyło się VIII posiedzenie Komitetu ds.
mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014-2020 na którym zatwierdzono do dofinansowania mikroprojekty
złożone w VII naborze przeprowadzonym w terminie od 18.02.2021 do
19.04.2021 r. w ramach 3 osi priorytetowej  – Rozwój edukacji transgranicznej
i uczenia się przez całe życie.

Zatwierdzono do dofinansowania 7 mikroprojektów na kwotę 
218 212,06 EUR z EFRR.

 
 

Dokument jest dostępny pod adresem: https://pl.plsk.eu/-/sprawozdanie-z-
realizacji-programu-za-rok-20-1

23.06.2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła
roczne sprawozdanie z realizacji programu

INTERREG V-A Polska-Słowacja 
2014-2020 za 2020 rok.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu:
 

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

tel. 33 488 89 24-25 oraz + 48 503 109 544.
 

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

Natalia Lesińska: n.lesinska@euroregion-
beskidy.pl

Beata Barańska: b.baranska@euroregion-
beskidy.pl

https://pl.plsk.eu/-/sprawozdanie-z-realizacji-programu-za-rok-20-1


Publikacja „W zieleni
skąpana” zdobyła

wyróżnienie
 
 

Polsko-słowacka publikacja – album pod
tytułem „W zieleni skąpana” wydana
przez Babiogórski Park Narodowy                      
w ramach mikroprojektu „Pogranicze dla
każdego” nr INT/EB/BES/1/III/A/0124
zdobyła wyróżnienie Prezesa
Małopolskiej Organizacji Turystycznej                 
w 5. Międzynarodowym Konkursie
„Najlepsze Wydawnictwa o Górach”.

Więcej informacji na stronie: 
 https://www.bgpn.pl/aktualnosci/najleps
ze-wydawnictwa-o-gorach-1.html 

 
 

Film o projektach polsko-słowackich
na Żywiecczyźnie – 1 oś priorytetowa

 
 

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach
projektu parasolowego pt. „Mikrointerreg PL-SK” - 1 oś - Ochrona i Rozwój
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Obszaru Pogranicza.

Film prezentuje efekty  projektów dofinansowanych z funduszy
programu poświęconych ochronie i rozwojowi dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego w gminach Beskidu Żywieckiego.

Film jest dostępny m. in. pod adresem: http://www.euroregion-
beskidy.pl/2021/03/04/film-o-projektach-polsko-slowackich-na-
zywiecczyznie-1-os-priorytetowa/ 

Gratulacje!
 

https://www.bgpn.pl/aktualnosci/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach-1.html
https://www.bgpn.pl/aktualnosci/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach-1.html
http://www.euroregion-beskidy.pl/2021/03/04/film-o-projektach-polsko-slowackich-na-zywiecczyznie-1-os-priorytetowa/
http://www.euroregion-beskidy.pl/2021/03/04/film-o-projektach-polsko-slowackich-na-zywiecczyznie-1-os-priorytetowa/


Uwaga - Konkurs!
 


