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nabory wniosków o dofinansowanie
szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców
pierwsze zatwierdzone projekty
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
konkurs wideo „Pogranicze ma talent”
inne wydarzenia
Zapraszamy do lektury!

Nabory wniosków o dofinansowanie
Nabór na projekty flagowe
15.04.2016 rozpoczął się nabór na projekty flagowe. Będzie
trwał do 30 czerwca 2016 roku. W naborze tym pełne
wnioski projektowe mogą składać tylko wnioskodawcy,
których koncepcje projektów flagowych zostały zatwierdzone
przez Komitet Monitorujący. Lista zatwierdzonych koncepcji
projektów flagowych dostępna jest na stronie internetowej
programu w zakładce Wyniki naborów. Warunkiem
zatwierdzenia pełnych wniosków o dofinansowania jest
wprowadzenie
przez
wnioskodawców
rekomendacji
sformułowanych na etapie oceny i zatwierdzania koncepcji
projektów flagowych. Informacje o naborze zostaną
opublikowane na stronie programu w zakładce Ogłoszenia
o naborach.
Nabór wniosków w I osi priorytetowej programu
Już w maju rusza nabór wniosków o dofinansowanie
w pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza”. Nabór będzie trwał od 04 maja do 16
sierpnia 2016 roku. Zgodnie z decyzją Komitetu
Monitorującego program Interreg Polska-Słowacja dla
naboru będą obowiązywać specyficzne warunki.
Specyficzne warunki dla naboru w I osi priorytetowej
Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty, które

zakończą rzeczową realizację do 30 października 2018
roku oraz

w których nie występuje pomoc publiczna i/lub pomoc de
minimis oraz

w których zaplanowane zadania merytoryczne realizują co
najmniej jeden z następujących wskaźników programu :
o
liczba nowych transgranicznych produktów
turystycznych;
o
długość nowych, zmodernizowanych lub
udoskonalonych transgranicznych szlaków
rekreacyjnych;
o
liczba zmodernizowanych elementów obiektów
dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac
restauracyjnych i konserwatorskich.
Na etapie oceny formalnej nie będzie możliwości jednorazowej
poprawy/uzupełniania/wyjaśnień do złożonych dokumentów.

Nabór wniosków w III osi priorytetowej programu
Nabór wniosków o dofinansowanie w III osi priorytetowej
rozpocznie się w sierpniu. Będzie trwał od 30 sierpnia do
30 listopada 2016 roku. Zgodnie z decyzją Komitetu
Monitorującego program Interreg Polska-Słowacja dla
naboru będą obowiązywać specyficzne warunki.
Specyficzny warunek dla naboru w II osi priorytetowej
programu:
kwalifikowalne będą tylko projekty, które zakończą rzeczową
realizację do 30 października 2018 roku.

Szkolenia dla potencjalnych
wnioskodawców
Żywiec, Żylina, Sromowce Niżne, Preszów i Krosno – w tych
miejscach w drugiej połowie kwietnia przeprowadzone
zostały szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w II osi
priorytetowej programu „Zwiększanie mobilności
regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym
z węzłami multimodalnymi". Szkolenia miały na celu
praktyczne przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do
pracy nad przygotowaniem partnerskiego projektu
i wnioskiem o dofinansowanie – od pomysłu po ocenę,
ze wskazówkami na co zwrócić szczególną uwagę i o czym
pamiętać. Szkolenia składały się z modułu ogólnego oraz
warsztatowego. Pierwszy zawierał najważniejsze informacje
niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej
wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Drugi był
poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem
on-line służącym do wypełniania i składania wniosków
o dofinansowanie.

transgranicznej i uczenia się przez całe życie”. Zatwierdzenie
projektów parasolowych oznacza, że będą mogły się
rozpocząć nabory na mikroprojekty w tych dwóch osiach.
Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja
zatwierdził także pięć koncepcji projektów flagowych.
Wnioskodawcy zatwierdzonych koncepcji złożą pełne wnioski
o dofinansowanie w ramach odrębnego naboru – naboru na
projekty flagowe. Lista zatwierdzonych koncepcji projektów
flagowych wraz z ich założeniami jest dostępna na stronie
internetowej programu w zakładce Wyniki naborów.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w I osi
priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”
rozpoczną się w drugiej połowie maja. Informacja
o terminach i miejscach szkoleń zostanie zamieszczona na
stronie internetowej programu w zakładce Weź udział
w szkoleniach. Rejestracja na szkolenia będzie się odbywać
również przez stronę internetową programu
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące programu
i naborów można je zgłaszać za pomocą formularza
kontaktowego umieszczonego na stronie programu
w
zakładce
Kontakt
albo
mailem
na
adres
kontakt@plsk.eu. Informacji udzielają także Regionalne
Punkty Kontaktowe – dane teleadresowe Regionalnych
Punktów Kontaktowych znajdują się w zakładce Znajdź
Punkt Informacyjny.

W dniach 12-15 maja
2016 roku, już po raz
trzeci odbędą się w Polsce
Dni Otwarte Funduszy
Europejskich. Wszystkie
wydarzenia, które odbędą
się w tym roku w ramach
Dni
Otwartych,
są
przedstawione na stronie:
www.dniotwarte.eu.
Akcja,
koordynowana
przez
Ministerstwo
Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej, posiada swój regulamin,
logotyp i szablony materiałów promocyjnych.
Wydarzenia zorganizowane przez beneficjentów Programu
Współpracy
Transgranicznej
Rzeczpospolita
PolskaRepublika Słowacka 2007-2013 są także promowane na
stronie programu www.plsk.eu w zakładce Weź udział
w wydarzeniach.

Pierwsze zatwierdzone projekty

Konkurs wideo „Pogranicze ma talent”

Są już pierwsze projekty zatwierdzone w ramach programu
Interreg Polska-Słowacja. To sześć projektów parasolowych,
które będą realizowane w ramach I i III osi priorytetowej
programu. Lista zatwierdzonych projektów i ich krótkimi
opisami jest dostępna na stronie internetowej programu
w zakładce Wyniki naborów. Projekty parasolowe służą
realizacji i wdrażaniu mikroprojektów w ramach Funduszu
Mikroprojektów wyodrębnionego z budżetu programu
Interreg V-A Polska-Słowacja. Środki przeznaczone są na
realizację transgranicznych działań na obszarze wsparcia
Programu w ramach osi priorytetowej I Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza” oraz osi priorytetowej III „Rozwój edukacji

Weź udział w konkursie wideo „Pogranicze ma talent”!. Pokaż
wyjątkowość polsko-słowackiego pogranicza, współpracę
między sąsiadami po obu stronach granicy i jak ta
współpraca zmienia region na lepsze! Wspólny Sekretariat
Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje
konkurs na najlepszą filmową opowieść promującą polskosłowackie pogranicze i polsko-słowackie partnerstwo.
Nagranie może mieć dowolną formę artystyczną – może to
być skecz, pantonima, mini-sztuka teatralna, teatrzyk
kukiełkowy, czy musical. Może być na poważnie albo na
wesoło.
Musi
jednak
dotyczyć
polsko-słowackiego
pogranicza, jego specyfiki oraz transgranicznej współpracy
i partnerstwa. Liczy się kreatywność i inwencja. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Promowane będą

nagrania wykonane wspólnie przez polsko-słowackie grupy.
Konkurs trwa do 15 czerwca 2016 roku. Szczegóły oraz
Regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej
programu w zakładce Weź udział w wydarzeniach.

informacji nt. tego wydarzenia oraz innych działań znajduje
się na stronie www.ewt.slaskie.pl.
Regionalny
Punkt
Kontaktowy
umiejscowiony
w
Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Podkarpackiego planuje przeprowadzenie w drugiej
połowie maja 2016 r. spotkań informacyjnych
dotyczących Programu Interreg Polska Słowacja 20142020.
Spotkania informacyjne mają zachęcić
potencjalnych beneficjentów z dotychczas mniej
aktywnych obszarów południowej części województwa
podkarpackiego do polsko-słowackiej współpracy.
Szczegółowe informacje będą umieszczane będą na
stronie www.ewt.podkarpackie.pl.

Ruszaj po rowerową przygodę wokół Tatr!

Inne wydarzenia
22 marca 2016 r. w Krakowie odbyło się seminarium
informacyjne poświęcone aktualnym i planowanym
w roku bieżącym naborom projektów w ramach
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
dostępnych
dla
podmiotów
z
Małopolski.
Zaprezentowano programy Interreg: Europa Środkowa,
Region Morza Bałtyckiego, Europa oraz Program Współpracy
Transgranicznej Intereg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020.
Podczas spotkania omówiono zasady przygotowania
i wdrażania projektów w poszczególnych programach.
Małopolska przedstawiła także zdobyte doświadczenia
projektowe z lat 2007-2013.

Jeśli zastanawiasz się jak połączyć aktywny i zdrowy
wypoczynek z odkrywaniem nieznanych miejsc,
odwiedź historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak
wokół Tatr. Mówi się, że polsko-słowackie
pogranicze to bogactwo unikatowych zabytków,
wspaniałych
krajobrazów
i
różnorodności
przyrodniczej. Przekonaj się o tym osobiście biorąc
udział w rodzinnym rajdzie rowerowym 14 maja
2016 roku. Start o godz. 9:15 na parkingu przy
lodowisku w Czarnym Dunajcu.
Trasa rajdu poprowadzona będzie ścieżkami
rowerowymi o zróżnicowanej długości. Tempo –
rekreacyjne-dostosowane
do
możliwości
uczestników. W trakcie rajdu zaplanowane jest
wspólne ognisko. Do zobaczenia na Szlaku!
Więcej informacji o projekcie Historycznokulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr:
www.szlakwokoltatr.eu

Majowa Noc z Jasielskim Domem Kultury

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

Materiały ze spotkania dostępne są na stronie
https://europasrodkowa.gov.pl/item/411-materialy-zespotkania-w-krakowie
29 kwietnia 2016. w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie
informacyjne na temat programu Interreg Polska-Słowacja
kierowane do potencjalnych beneficjentów z obszaru
województwa śląskiego. Było to pierwsze z planowanych
spotkań, którego organizatorem jest Regionalny Punkt
Kontaktowy
działający
w strukturach
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Śląskiego.
Więcej

13 maja 2016 roku w godzinach od 15:00 do 23:00
JDK zaprasza na "Majową Noc z Jasielskim Domem
Kultury". To wydarzenie artystyczne, które ma na
celu zaprezentowanie działalności artystycznej
placówki, zarówno tym najmłodszym, jak i starszym.
W programie przewidziano prezentacje różnych
dziedzin sztuki, m.in.: przedstawienia teatralne (w
tym dla dzieci i całych rodzin), plastyka i zajęcia
artystyczne, muzyka (koncerty muzyczne, orkiestry
dętej, jazzowy, zumba pod „gołym niebem”),
widowisko, a także rozstrzygnięcie Biennale Sztuki
Ludowej i Nieprofesjonalnej oraz wernisaż wystawy.
Ponadto będzie można zwiedzać obiekt Jasielskiego
Domu Kultury (i jego pracownie) zmodernizowany
w
ramach
projektu
„Podniesienie
jakości
świadczonych
usług
poprzez
przebudowę
infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle
i Liptowskim Mikulaszu”, zrealizowanego w ramach
Programu
Współpracy
Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 20072013.

Na drugą połowę czerwca i początek lipca
br.
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego - Regionalny Punkt Kontaktowy
Programu planuje cykl spotkań informacyjnych
dotyczących
Programu,
skierowanych
do
potencjalnych wnioskodawców z obszarów
w Małopolsce o dotychczasowej małej aktywności
w Programie. Tematyka spotkań obejmie
następujące zagadnienia: ogólne wprowadzenie do
Programu wraz z osiami tematycznymi, zasady
udziału w Programie (składanie wniosków,
wdrażanie, informacja i promocja), zasady
realizacji
mikroprojektów
oraz
rozliczanie
i kontrola projektów. Szczegółowe dalsze
informacje zostaną przekazane potencjalnym
wnioskodawcom oraz opublikowane na stronie
http://www.ewt.malopolska.pl/.

II edycja Festiwalu Funduszy Europejskich
w Małopolsce
Od maja do sierpnia 2016 roku do pięciu miast
Małopolski zawita II edycja Festiwalu Funduszy
Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”. Imprezy
w formie wydarzeń plenerowych są doskonałą okazją
do zaprezentowania dokonań, nietuzinkowych usług,
innowacyjnych produktów lub oryginalnych profesji,
które kojarzone są z danym subregionem i które udało
się urzeczywistnić dzięki Funduszom Europejskim.
W każdej lokalizacji na 6 dni przed Festiwalem
funkcjonował będzie również Mobilny Punkt
Informacyjny. Festiwal będzie się odbywać na Rynku
w następujących miejscach i terminach:
15.05 – Nowy Targ
05.06 – Tarnów
12.06 – Myślenice
7.08 – Oświęcim

Informacje na temat bieżących wydarzeń można
znaleźć Również w zakładce
„Weź udział w wydarzeniach”
na stronie programu www.plsk.eu.

21.08 - Olkusz
Jak na festiwalach było rok temu, można zobaczyć na
https://youtu.be/zF4JkAR7pfk

