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nabory wniosków o dofinansowanie
szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców
inne wydarzenia
zmiany kadrowe w WST
Zapraszamy do lektury!

Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło łącznie 8
wniosków. Lista złożonych wniosków dostępna jest na stronie
internetowej
programu
www.plsk.eu
w
zakładce
Wiadomości. Trwa proces oceny złożonych wniosków.
Posiedzenie Komitetu Monitorującego, na którym zostanie
podjęta decyzja w sprawie wyboru wniosków do
dofinansowania planowane jest na koniec września.
Nabór na projekty flagowe

Nabory wniosków o dofinansowanie
Pierwszy nabór na mikroprojekty uruchomiony
30 czerwca 2016 roku Partnerzy Projektów Parasolowych
ogłosili pierwsze nabory mikroprojektów w ramach
programu. Nabory zostały uruchomione dla mikroprojektów
ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi
priorytetowej
I
Ochrona
i
rozwój
dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz osi
priorytetowej III. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia
się przez całe życie. Szczegóły dotyczące naborów są
dostępne na stronach Partnerów Projektów Parasolowych:
Szczegóły
naboru
dla
Projektów
Parasolowych Euroregionu Karpackiego i
Preszowskiego Kraju Samorządowego.

Szczegóły
naboru
dla
Projektów
Parasolowych
Euroregionu
Tatry,
Preszowskiego Kraju Samorządowego i
Żylińskiego Kraju Samorządowego.

30.06 2016 roku zakończył się nabór na projekty flagowe.
W naborze tym pełne wnioski projektowe mogli składać tylko
wnioskodawcy, których koncepcje projektów flagowych
zostały
zatwierdzone
przez
Komitet
Monitorujący
(5 zatwierdzonych koncepcji). Do Wspólnego Sekretariatu
Technicznego
wpłynęły
pełne
wnioski
wszystkich
zatwierdzonych koncepcji projektów flagowych. Lista
złożonych wniosków dostępna jest w zakładce Wiadomości.

Nabór na projekty w I osi priorytetowej
Do 16.08.2016 roku trwa ogłoszony 04.05.2016 roku nabór
wniosków o dofinansowanie w pierwszej osi priorytetowej
programu
„Ochrona
i
rozwój
dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.
Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego dla naboru
obowiązują specyficzne warunki. Szczegółowe informacje
o naborze znajdują się na stronie programu w zakładce
Ogłoszenia o naborach.

Nabór wniosków o dofinansowanie w III osi priorytetowej
będzie trwał od 30 sierpnia do 30 listopada 2016
roku. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego dla
naboru będzie obowiązywać specyficzny warunek:
kwalifikowalne będą tylko projekty, które zakończą
rzeczową realizację do 30 października 2018 roku.

Szczegóły
naboru
dla
Projektów
Parasolowych Euroregionu Beskidy i
Żylińskiego Kraju Samorządowego.

Na stronach partnerów projektów parasolowych znajdują się
również informacje o organizowanych przez nich szkoleniach
dla potencjalnych wnioskodawców.
Nabór na projekty w II osi priorytetowej
31.05.2016 zakończył się nabór na projekty w II osi
priorytetowej programu „Zrównoważony transport
transgraniczny”, priorytet inwestycyjny "Zwiększanie
mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą
TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Szkolenia dla potencjalnych
wnioskodawców
Maj i początek czerwca były czasem intensywnych szkoleń dla
potencjalnych wnioskodawców w I osi priorytetowej
programu
„Ochrona
i
rozwój
dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.
Pracownicy
Wspólnego
Sekretariatu
Technicznego,
przedstawiciele Kontrolera Narodowego oraz pracownicy
Regionalnych Punktów Kontaktowych prowadzili dwudniowe
szkolenia w Wiśle, Muszynie i Krasiczynie po stronie polskiej
oraz w Beli i Popradzie po stronie słowackiej.

Inne wydarzenia
Spotkania informacyjne dla potencjalnych
wnioskodawców
29 kwietnia i 23 czerwca 2016 roku w Bielsku-Białej
i w Cieszynie odbyły się spotkania informacyjne
poświęcone programowi i zorganizowane przez Regionalny
Punkt Kontaktowy w województwie śląskim. Do udziału
w spotkaniach zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji
z województwa śląskiego, w szczególności tych, które
dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach programów
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, a które są
zainteresowane nawiązaniem i rozwijaniem współpracy
z partnerami słowackimi w dziedzinach objętych programem.

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.

Seminaria informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców
zorganizował także w dniach 17 - 19 maja 2016r.
w Przemyślu, w Lesku w Dukli Regionalny Punkt Kontaktowy
w województwie podkarpackim. W seminariach wzięło udział
około 100 osób, przedstawicieli podmiotów, które dotychczas
nie korzystały ze wsparcia programów współpracy
transgranicznej, a które były zainteresowane nawiązaniem
i rozwijaniem współpracy z partnerami słowackimi w ramach
projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
W
województwie
małopolskim,
Regionalny
Punkt
Kontaktowy zorganizował 14 i 21 czerwca 2016 roku
spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w Chrzanowie
oraz w Krakowie.
Wydarzenia plenerowe
Cały czas Wspólny Sekretariat Techniczny prowadzi również
konsultacje mailowe dla potencjalnych wnioskodawców.

PRZYPOMINAMY:
pytania
dotyczące
programu
i naborów można 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.

Kolejny „Transgraniczny czwartek” odbył się 9 czerwca
2016
na
Rynku
w Myślenicach w ramach
Festiwalu
Funduszy
Europejskich Goście stoiska
mogli zasięgać informacji
o możliwościach realizacji
wspólnych
polsko
–
słowackich
projektów.
Niewątpliwą atrakcją była
lekcja szkolna, skierowana
do
młodzieży,
podczas
której
przedstawiono
fundusze
europejskie,
w tym programy EWT.

Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o
Tobie” to cykl imprez plenerowych, które łączą w sobie
świetną zabawę dla całej rodziny, dobrą muzykę oraz sporą
dawkę informacji (podanych w bardzo atrakcyjny sposób)
o tym, jak realizować swoje marzenia i pomysły dzięki
Funduszom
Europejskim.
Więcej
informacji:
http://www.festiwal.fundusze.malopolska.pl/
Kolejne „Transgraniczne czwartki” odbędą się 4
sierpnia w Oświęcimiu i 18 sierpnia w Olkuszu .

8 maja 2016, w Parku Śląskim odbył się Piknik Funduszy
Kalendarz następnych „Transgranicznych czwartków”:
Europejskich pod hasłem
„Fundusze – to działa!”.
O programie Interreg V-A
Polska-Słowacja można się
było dowiedzieć na stoisku
poświęconym
Europejskiej
Współpracy
Terytorialnej
(EWT)
w
województwie
śląskim. Dla odwiedzających
przygotowano
pakiety
informacyjne
dotyczące
programów, a także wiele
interesujących gier i zabaw.
Można było sprawdzić swoją
wiedzę biorąc udział w quizach
lub grach związanych z tematyką EWT.

Rajd rowerowy 2016 – Poznaj swój kraj na
rowerze
Regionalny punkt kontaktowy Samorządowego Kraju
Preszowskiego włącza się do atrakcyjnych imprez
promujących
ruch
turystyczny
w
naszym
kraju
(województwie), i w ramach współpracy z Wojewódzką
Organizacją Ruchu Turystycznego prezentuje również
Program Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.
Rajdy rowerowe po Kraju Preszowskim są przeznaczone dla
rowerzystów w różnym wieku i różnej kondycji. W ofercie na
lato 2016 są piękne miejscowości:

23 lipiec – Humenné
13. sierpień – Ľubovnianske kúpele
10. wrzesień – Prešov

W sobotę 25 czerwca Regionalny Punkt Kontaktowy SKP
wziął udział w pierwszych zawodach w ramach powyższej
imprezy. Pomimo upału rowerzyści spisali się na medal.
Ciekawostek w okolicy Stropkova i w samym mieście bylo aż
nadto. Uczestnicy zawodów oraz obecna na nich szersza
publiczność mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach
współpracy transgranicznej Słowacji i Polski w ramach
promocji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Więcej informacji.

Zmiany
w
zespole
Wspólnego
Sekretariatu
Technicznego. Aktualne dane kontaktowe do
pracowników WST znajdują się na stronie
internetowej programu www.plsk.eu w zakładce
Kontakt.

