
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 "

Newsletter
4/2022

www.euroregion-beskidy.pl

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


Komitet Monitorujący (KM) Interreg
Polska - Słowacja 2021-2027  

Konferencja otwierająca Program
INTERREG V-A PL-SK 2021 - 2027

Rozpoczęły się prace Komitetu Monitorującego Programu INTERREG V-A PL-SK 2021-2027. 
I posiedzenie odbyło się 20 października br. w Dolnym Kubinie, natomiast 

II odbyło się w dniach 1-2 grudnia 2022 r. w Lipowej k. Żywca. 
Podczas posiedzeń został zatwierdzony Regulamin Komitetu Monitorującego, omówiono Podręcznik

Programu, warunki naborów oraz kryteria oceny i wyboru projektów dla projektów standardowych 
i Funduszu Małych Projektów (FMP). Omówiono również system oceny projektów oraz kryteriów oceny

projektów standardowych i projektów FMP, Podręcznika Programu wraz z załącznikami, strategii
komunikacji oraz zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego. 

 
 
 

19 października br. na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej został uroczyście zainaugurowany
nowy Program Interreg Polska - Słowacja na lata 2021-2027. W inauguracji i Wydarzeniu Rocznym

wzięli udział m. in.: 
 

Pani Veronika Remišová - Wicepremier Republiki Słowackiej, 
oraz 

Pan Grzegorz Puda - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
 
 

a także beneficjenci obecnej edycji programu, którzy zaprezentowali efekty swoich projektów. 
 

Dziękujemy naszym wspaniałym Beneficjentom, którzy przeprowadzili prelekcje dot. efektów
mikroprojektów: 

 
Pani Julii Grygny - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Ochrony Środowiska 

i Inwestycji Urzędu Gminy w Ujsołach
 

Pani Katarzynie Bielik - Prezes Stowarzyszenia OZ Polonus w Żylinie 
 

Pani dr hab. Joannie Kurowskiej-Pysz, prof. AWSB - Dyrektor Instytutu Studiów 
nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną

 

Panu prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. - Prorektorowi do spraw nauki i badań 
z Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie 

 
Dzięki relacji zamieszczonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

konferencja z inauguracji Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 
dostępna jest pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=QOpSlTISIgQ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QOpSlTISIgQ
https://www.youtube.com/watch?v=QOpSlTISIgQ


Za nami cykl spotkań 
informacyjno- promocyjnych

Promocja Programu na stoisku
promocyjnym w Szczyrku

10 grudnia br., na Placu św. Jakuba w Szczyrku, w trakcie trwającego Beskidzkiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego, pośród czekających atrakcji można było znaleźć stoisko promocyjne Programu

Interreg Polska-Słowacja. Na odwiedzających czekały drobne upominki promujące Program oraz
materiały informacyjno-promocyjne wydane w ramach programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020
prezentujące bogactwo kulturowo-przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego. Dociekliwi turyści 

i poszukiwacze przygód mogli pozyskać materiały związane z pograniczem, które pozwalają na lepsze
poznanie terenu oraz zgromadzenie cennych informacji na jego temat. Na stoisku informowaliśmy 

o Programie oraz projektach realizowanych przy współpracy polskich i słowackich partnerów.
Dziękujemy za liczne odwiedzenie stoiska.
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Spotkania promocyjno-informacyjne pn. "Poznaj ofertę Interreg Polska-Słowacja - wprowadzenie do
Interreg 2021-2027 i efekty dotychczasowej współpracy", odbyły się 

w dniach 7, 14 i 28 października, odpowiednio w Żywcu, Bielsku-Białej i Strumieniu. 
Spotkania były okazją do zapoznania się z informacjami takimi jak m. in.: specyfika nowego Programu,

katalog działań możliwych do realizacji w nowej perspektywie finansowej, zasady wsparcia dla
Partnerów, partycypacji czy wykorzystania efektów dotychczasowych projektów w przygotowaniu

nowych inicjatyw transgranicznych. 
 

Relacja ze zdjęciami dostępna jest na stronie: Regionalnego Punktu Kontaktowego 
Programu Interreg Polska-Słowacja
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12 grudnia br. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja organizowana przez 
Stowarzyszenie „Region Beskidy” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Podczas Konferencji zaprezentowany został stan wdrażania mikroprojektów na pograniczu 
polsko – słowackim, a także dobre praktyki z zakresu realizacji małych inicjatyw transgranicznych. 

Tematem przewodnim było spełnienie zasad informacji i promocji w mikroprojektach finansowanych 
w ramach Programu Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w Konferencji. 
 

Konferencja Programu
INTERREG V-A PL-SK 2014-2020
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Z okazji nadchodzących Świąt 
 pragniemy przesłać 

najserdeczniejsze życzenia. 
 Niech nadchodzące Święta będą

niezapomnianym czasem 
 spędzonym bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień. 
 

Niech Święta Bożego Narodzenia, 
 przyniosą radość, pokój i wzajemną życzliwość. 

 Niechaj staną się źródłem wzmacniania serc, 
 które pomoże spełnić najskrytsze marzenia. 

 

Dziękując Państwu serdecznie 
 za dotychczasową współpracę 

 pragniemy złożyć życzenia 
 ciepłych i rodzinnych 

 Świąt Bożego Narodzenia 
 oraz samych sukcesów w nadchodzącym

Nowym Roku. 
 

Życzy Dyrekcja i pracownicy 
Stowarzyszenia "Region Beskidy". 

 

Szanowni Państwo!
 


