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XV nabór
Już w najbliższych dniach poznany wyniki prac
Euroregionalnego Komitetu Sterującego,
który będzie obradował nad mikroprojektami
złożonymi w ramach XV naboru do Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

Ostatni kwartał roku 2021 r. to czas kiedy nasi beneficjenci
bardzo intensywnie wdrażają i rozliczają mikroprojekty, a my
w tym aktywnie uczestniczymy. Ogromnie cieszy nas fakt,
że możemy pochwalić się efektami prac beneficjentów, które
wzbogacają nasze polsko-czeskie pogranicze.

Spot
o Programie
Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A RCz-PL
w Bielsku-Białej przygotował spot promujący efekty
polsko-czeskich projektów realizowanych
w województwie śląskim w ramach Programu.
Filmik dostępny jest na kanale YouTube oraz
w mediach społecznościowych
https://www.facebook.com/beskidyeuroregion.
Zachęcamy do obejrzenia. 🎬 📺

Nowa perspektywa
2021-2027
W ostatnim czasie byliśmy także zaangażowani w prace
nad przygotowaniem nowego Programu Interreg 2021-2027,
uczestnicząc w różnych spotkaniach, konsultacjach. Aktualnie
pracujemy nad koncepcją strategii Euroregionu Beskidy, która
będzie kluczowym dokumentem, niezbędnym do przyszłego
wdrażania mikroprojektów.

Nowy Rok
rozpoczniemy od ogłoszenia naboru dla Osi priorytetowej 2
– Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia 📣.
Wkrótce poinformujemy o szczegółach.

Informujemy o możliwości umówienia się
na indywidualne konsultacje projektowe
z pracownikami Działu Czeskiego lub bezpośrednio
w biurze Stowarzyszenia „Region Beskidy” w BielskuBiałej 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
ZAPRASZAMY

Z serii...
polecamy w Beskidach

Carramba!!!
We wrześniu br. został uroczyście odsłonięty pomnik tajemniczego
Don Pedro Szpiega z Krainy Deszczowców. Rzeźba stanęła
na placu Wojska Polskiego, centrum Bielska-Białej, nieopodal
pomnika Smoka Wawelskiego i Bartoliniego Bartłomieja, bohaterów
„Porwania Baltazara Gąbki”, jednej z bajek powstałych w bielskim
Studiu Filmów Rysunkowych. To już piąta rzeźba tworząca szlak
Bajkowe Bielsko-Biała. Rzeźba słynnego Don Pedro powstała
w ramach mikroprojektu pn.: „Bajkowe Bielsko-Biała - Rzeźba
Don Pedro Szpiega z Krainy Deszczowców” zrealizowanego przez
Gminę Bielsko-Biała.

Zajrzyj do Milówki
To już kolejny mikroprojekt
zrealizowany przez Gminę Milówka.
W ramach projektu pn.: „Rozbudowa
ośrodka informacji turystycznej
w Milówce”, pomieszczenie, w którym
mieści się Informacja Turystyczna
przeszło gruntowny remont, by
zyskać nowoczesny wygląd i stać się
miejscem przyjaznym zarówno
turystom jak i mieszkańcom Milówki.
W Punkcie Informacji Turystycznej
(PIT) zostały zebrane wszelkie
informacje dotyczące
transgranicznych tras turystycznych
i miejsc wartych odwiedzenia podczas
pobytu w okolicy jak i na polskoczeskim pograniczu. W Punkcie
pracuje wykwalifikowana kadra, która
pomoże zaznajomić się z atrakcjami
regionu i udostępni niezbędne
materiały.
PIT znajduje się w Milówce przy
ul. Dworcowej 1.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
najszczersze życzenia: zdrowia, miłości,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
będzie dla Was momentem odpoczynku
i wytchnienia od codziennych obowiązków,
a Nowy Rok spełnił nadzieje z nim związane,
i udało się z sukcesem zrealizować wszystkie plany.
Dyrekcja i pracownicy
Stowarzyszenia "Region Beskidy"

