
NEWSLETTER

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

Do 30.09.2021 r. trwa XV nab�r
wniosk�w z Funduszu Mikroprojekt�w

Euroregionu Beskydy/Beskidy 
w ramach Programu INTERREG V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020

N O W Y

N A B Ó R

TYLKO 
O� Priorytetowa 2 



XV nab�r wniosk�w
 Przypominamy o trwającym XV naborze wniosk�w.

 Termin upływa 30.09.2021 r. 
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można

składa� na bieżąco, wyłącznie za po�rednictwem portalu
internetowego MS2014+  https://mseu.mssf.cz.

 
Dofinansowane będą następujące typy mikroprojekt�w:

 
typu A - wsp�lne, z Partnerem Wiodącym

(PREFEROWANE)
typu B - partnerskie/komplementarne, 

typu C – samodzielne.
Mikroprojekty powinny wpisywa� się tematycznie w: 

O� priorytetową 2 – Rozw�j potencjału przyrodniczego 
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Planowany termin rozstrzygnięcia tego naboru przez
Euroregionalny Komitet Sterujący to listopad 2021 r. 

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawc�w są
Wytyczne dla Wnioskodawc�w Funduszu Mikroprojekt�w
Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami
oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami
dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM -
Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl oraz

www.regionbeskydy.cz  

 

https://mseu.mssf.cz/
http://www.euroregion-beskidy.pl/
http://www.regionbeskydy.cz/


XIII i XIV nab�r
zako�czony

 
W ramach tych nabor�w podpisali�my łącznie 19 um�w

o dofinansowanie mikroprojekt�w na kwotę EFRR
ponad 415 760,00 EUR dla Osi Priorytetowej 2 oraz

ponad 137 547,00 EUR z EFRR dla Osi Priorytetowej 4 
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-

Polska 2014-2020. 
 Nasze pogranicze wzbogaci się niebawem o kolejne

atrakcje, kt�re oczywi�cie Pa�stwu zaprezentujemy:):)
 



Kolejne spotkania 
za nami 

 
Przedstawiciele polskich stron euroregion�w naszego

pogranicza: Beskidy, Glacensis, Nysa, Pradziad, Silesia 
i �ląsk Cieszy�ski aktywnie uczestniczą w kolejnych

spotkaniach, przygotowujących nas do nowego okresu
programowania Europejskiej Wsp�łpracy Terytorialnej. 

 

https://www.facebook.com/EuroregionSCTS/?__cft__%5b0%5d=AZXgl3eZAis2_yek9C7D5k53OXLIDy41n2ajNq0sF5tqxFQwSytmrvKLJFAiV1nIxwKhA-UcB3PClLObKY1UbRHWZ_vURortHc8COtPGIbDOSH1OtQAcXRGrnflQmBOn0yZaD37hZCsehl8GTL0DMYDT&__tn__=kK-R


Nowe atrakcje na pograniczu
polsko-czeskim

  „SymPatio - Wykreowanie nowego produktu turystycznego dzięki
wsp�łpracy Żywieckiej Biblioteki Samorządowej oraz miasta

Frydlant nad Ostrawicą” tak brzmi tytuł mikroprojektu
zrealizowanego przez Żywiecką Bibliotekę Samorządową.

Celem projektu była polsko-czeska wsp�łpraca na rzecz rozwoju nowego
produktu turystycznego, dzięki przywr�ceniu walor�w turystycznych

zabytkowemu budynkowi Siejby oraz stworzeniu nowych atrakcji, kt�re
zachęcą odwiedzających Żywiec do wydłużenia pobytu w mie�cie.

Partnerzy zrealizowali także wsp�lnie działania promocyjne dotyczące
walor�w pogranicza polsko-czeskiego, co przyczyniło się do poprawy

atrakcyjno�ci turystycznej Euroregionu Beskidy i rozwoju ruchu
turystycznego po obu stronach granicy.

 



„Regionalna Chata w Węgierskiej G�rce miejscem krzewienia
lokalnej tradycji i kultury” 

 to projekt zrealizowany przez O�rodek Promocji Gminy Węgierska G�rka.
Założeniem projektu było przeprowadzenie prac restauratorko-

konserwatorskich w celu udostępnienia infrastruktury w postaci Chaty
Regionalnej w Węgierskiej G�rce stanowiącej element bogactwa

kulturowego terenu transgranicznego. W ramach projektu
przeprowadzono działania w postaci spotka� pt. "Tajemnice babcinego

spichlerza", konferencji podsumowującej oraz wydano folderu 
z wybranymi, regionalnymi przepisami kulinarnymi 

 z Polski i Czech.
 
 

Oba miejsca są og�lnodostępne, zwiedzanie jest bezpłatne. 
Serdecznie zapraszamy   



Informujemy o możliwo�ci um�wienia się
 na indywidualne konsultacje projektowe 

 z pracownikami Działu Czeskiego
 lub bezpo�rednio 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.
e-mail: j.wrobel@euroregion-beskidy.pl,

 j.szweda@euroregion-beskidy.pl oraz 
 g.kruczek@euroregion-beskidy.pl

 
ZAPRASZAMY
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