NEWSLETTER
STOWARZYSZENIA "REGION BESKIDY"

3/2021

GREAT MOUNTAINEERING APPS
-3

@MarkaBeskidy

#beskidytravel

www.euroregion-beskidy.pl

IX NABÓR POSUMOWANIE
W ramach IX naboru mikroprojektów dla
1 osi priorytetowej Programu, który zakończył
się 16 listopada br., złożono 21 wniosków na
kwotę blisko 701,5 tys. EUR z EFRR.
Decyzja o ewentualnym dofinansowaniu
mikroprojektów zapadnie na planowanym
w połowie stycznia 2022 r. posiedzeniu
Komitetu ds. Mikroprojektów programu
INTERREG V-A PL-SK 2014-2020.
Lista mikroprojektów zakwalifikowanych do
dofinansowania pojawi się na naszej stronie:
www.euroregion-beskidy.pl

Zapraszamy do
obejrzenia filmów
o współpracy w
ramach Programu
INTERREG V-A PL-SK
2014-2020

Bierzemy udział w tworzeniu Mapy interaktywnej bazy projektów
https://projekty.plsk.eu/ - To adres pod którym znajdą Państwo
Interaktywną Mapę Projektów. Przedstawia projekty zrealizowane
w Programie przez poszczególnych partnerów. Kolorem niebieskim
oznaczono projekty standardowe, flagowe i parasolowe. Na zielono
zaznaczono mikroprojekty, które są na bieżąco uzupełniane.
Baza umożliwia filtrowanie interesujących Państwa projektów, na przykład
poprzez: oś priorytetową, temat projektu lub lokalizację ich partnerów.
Zawarte są w niej podstawowe informacje o projektach, opis inwestycji
i realizowanych zadań, zdjęcia, a także wydane przez partnerów projektów
materiały promocyjne.
Część projektów można już odnaleźć na mapie, druga część zostanie
zamieszczona wkrótce. Aktualnie trwają prace nad wprowadzaniem treści
do Mapy.
Zapraszamy do odwiedzenia strony.

https://www.youtube.com/watch?
v=6gwGT0hEImA&t=45s

https://www.youtube.com/watch?
v=olgHvxawRb4&t=66s

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH
PROJEKTU PROGRAMU INTERREG
POLSKA-SŁOWACJA 2021-2027
Konsultacje projektu Programu trwały od 9 lipca
do 22 sierpnia 2021 r. Ich celem było zebranie i ocena
opinii oraz uwag dotyczących projektu Programu.
W raporcie znajdują się wszystkie uwagi wraz
z informacją o ich zaakceptowaniu lub odrzuceniu
a także uzasadnienie i sposób włączenia do
Programu.
Z raportem można zapoznać się pod adresem:
https://www.ewt.gov.pl/strony/oprogramach/programy-interreg-20212027/konsultacje-programow/program-interregpolska-slowacja-2021-2027/

POSTĘP PRAC - GRUPA ROBOCZA DS.
PRZYGOTOWANIA PROJEKTU PROGRAMU
2021-2027

W dalszym ciągu kontynuowane są prace Grupy roboczej ds.
przygotowania projektu Programu na nową perspektywę finansową
2021-2027. Ostatnie posiedzenie Grupy roboczej miało miejsce 16
grudnia br. W trakcie posiedzenia zatwierdzono projekt Programu na
lata 2021-2027. W pierwszej połowie Nowego Roku projekt ma zostać
przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej.

XII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
PROGRAMU
W dniu 1 grudnia br. odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu
Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Spotkanie odbyło się w formule on-line.
W ramach spotkania m. in. zaprezentowano stan wdrażania Programu
w poszczególnych osiach priorytetowych, w tym poszczególnych Projektów
Parasolowych i Pomocy Technicznej oraz omówiono kwestie związane
z wykorzystaniem oszczędności w ramach poszczególnych priorytetów. W trakcie
spotkania przedstawiono stan realizacji działań informacyjno-promocyjnych w roku
2021 oraz zatwierdzono Roczny Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych na 2022 r.

Sukcesy mikroprojektów
Z kamerą wśród zwierząt
Babiogórski Park Narodowy w Zawoi
CHKO Horna Orava

fot. M. Pomaski źródło: BGPN Zawoja

Projekt, który realizowano od stycznia do października 2021 r., zakładał działania związane z poznaniem
babiogórskiej populacji drapieżników (poprzez badania genetyczne, analizę pokarmową oraz rejestrację
obecności). W ramach projektu zakupiono 10 szt. fotopułapek, które służyły do obserwacji zwierząt.
W ramach projektu wykonano m. in. zestaw pięknych materiałów drukowanych - publikacji (książka
i teczka edukacyjna). Przybliżają one biologię i zachowanie trzech drapieżników bytujących na pograniczu
polsko-słowackim w rejonie Babiej Góry : niedźwiedzia, wilka i rysia.
fot. C. Korkosz źródło: BGPN Zawoja

Cudze chwalicie swego nie
znacie - promocja dziedzictwa
gmin Stryszawa
i Kotesova
Projekt zakładał m. in. modernizację miejsca
parkingowo-biwakowego w gminie
Stryszawa, w sołectwie Kuków.
W ramach projektu wykonano utwardzenie
nawierzchni parkingu dla 10 miejsc postojowych oraz
wymianę pokrycia dachu wiaty.
W miejscu inwestycji posadowiono tablice
informacyjno-promocyjne, w tym tablicę z mapą,
która dostarcza wskazówek odwiedzjącym miejsce
mieszkańcom i turystom. W ramach projektu
wykonano zestaw publikacji promujących walory
pogranicza polsko-słowackiego oraz działania
"miękkie" takie jak rajd rowerowy oraz festiwal
kultury. Projekt realizowano w okresie
od stycznia do września 2021 r.

Gmina Stryszawa
Obec Kotešová

fot. źródło archiwum ERB

Promocja Programu krótkie przypomnienie
Wszystkie realizowane przez Beneficjentów
Wytyczne dotyczące poszczególnych rodzajów
działania komunikacyjne powinny zawierać
materiałow promocyjnych można
informację o otrzymaniu wsparcia poprzez
znaleść w załączniku nr 7 do Podręcznika
zamieszczenie zintegrowanego logotypu
Beneficjenta „Poradnik z zakresu
Programu Interreg Polska-Słowacja w materiałach
informacji i promocji”
informacyjnych i promujących projekt. Jeżeli
oraz Podręczniku Mikrobeneficjenta
powierzchnia na materiałach promocyjnych
pozwala na zamieszczenie dodatkowych
informacji zaleca się umieszczenie również
Należy zawsze wykorzystywać logotypy
pełnej informacji o współfinansowaniu.
z plików umieszczonych do pobrania na
stronie Programu. Modyfikacja logotypu
Programu jest niedozwolona. Zestaw
logotypów Programu Interreg PolskaSłowacja jest dostępny pod adresem:
www.pl.plsk.eu.

Wszystkie logotypy powinny być
zamieszczane w wersji kolorowej. Zaleca się
wykorzystywanie logotypu zawierającego nazwę
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*.
Należy zwrócić szczególną uwagę, by napis
Unia Europejska znajdujący się pod flagą był
zawsze widoczny i czytelny.
W materiałach informacyjno-promocyjnych można
zamieścić własne logotypy, jednak nie mogą być
większe od zintegrowanego logotypu Programu
(zarówno na wysokość jak i szerokość znaku).
W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane
logotypy wykonawców prywatnych, którzy wykonują
działania w ramach projektu, ale którzy nie są
beneficjentami.

*Wersję monochromatyczną stosujemy w przypadku
grawerowania tablic w kamieniu, w szkle, metalu;
w przypadku tablic wypalanych w drewnie oraz
materiałów promocyjnych z grawerką. Dopuszczalne jest
także stosowanie logotypów w wersji monochromatycznej
w korespondencji, listach obecności, umowach oraz
dokumentacji przetargowej.

UWAGA:

Niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie może prowadzić
do wyłączenia wydatku z refundacji. Dobrą praktyką jest konsultacja
projektów graficznych i zastosowania zintegrowanego logotypu
programu na wszelkich materiałach promocyjnych z pracownikami
biura Euroregonu Beskidy.

Zapraszamy 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

Szanowni Państwo,
Składamy serdeczne życzenia
wielu radosnych chwil
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego
Nowego Roku.
Życzenia przesyłają:
Dyrekcja
oraz pracownicy biura
Euroregionu Beskidy

