SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZA ROK 2021
- STRESZCZENIE -

Program Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska – Słowacja 20142020 jest kontynuacją współpracy
zapoczątkowanej w 2004. Od tego czasu
zainwestowaliśmy w rozwój polskosłowackiego pogranicza ponad 382 mln
euro ze środków europejskich, a w
samym 2021 roku – ponad 29 mln euro.

Obszar wsparcia programu

Budżet programu wynosi 210 mln euro (w tym
178,5 mln euro ze środków europejskich).

Program wspiera działania z zakresu
ochrony i rozwoju dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego,
przebudowy infrastruktury drogowej
usprawniającej komunikację między
Polską a Słowacją oraz dostosowanie
edukacji zawodowej do wymogów
transgranicznego rynku pracy.
Przyczynia się w ten sposób do rozwoju
pogranicza polsko-słowackiego.
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DZIEDZICTWO
101,5 mln euro
TRANSPORT
60 mln euro
EDUKACJA
8 mln euro
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EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU DO KOŃCA 2021 ROKU

DZIEDZICTWO

TRANSPORT

EDUKACJA

4 konkursy

5 konkursów

4 konkursy

58 dofinansowanych

18 dofinansowanych

14 dofinansowanych

projektów

projektów

projektów

32 zakończone projekty

13 zakończonych projektów 5 zakończonych projektów

206 beneficjentów

39 beneficjentów

34 beneficjentów

105,8 mln euro

65,9 mln euro

8,2 mln euro

dofinansowania

dofinansowania

dofinansowania

489 wniosków o płatność

138 wnioski o płatność

128

na kwotę 65,6 mln euro ze
środków europejskich

na kwotę 48,6 mln euro ze
środków europejskich

na kwotę 4,1 mln euro ze
środków europejskich

75 transgranicznych

158 kilometrów

325 inicjatyw i wspólnych

przebudowanych dróg o
charakterze
transgranicznym

szkoleń

ofert

turystycznych

2 733 km transgranicznych
szlaków rekreacyjnych

387 odnowionych obiektów

wnioski

o płatność

Prawie 17 tys. uczestników
inicjatyw i szkoleń o
charakterze transgranicznym

infrastrukturalnych z
powiązaniem transgranicznym
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Podążając za zapachem drewna
„Za woniom drzewa” to projekt, który wprowadza nas w
świat drewna polsko-słowackiego pogranicza – zaczynając od
rosnących tam drzew, a kończąc na wyrabianych tam
drewnianych zabawkach.
Beneficjenci kreatywnie wykorzystali tradycje i zwyczaje –
zorganizowali wspólne warsztaty i transgraniczne plenery
rzeźbiarstwa dla polskich i słowackich twórców ludowych, wspólne warsztaty gry na
instrumentach drewnianych dla młodzieży, wspólne warsztaty wyplatania wikliny dla
mieszkańców i turystów Babina oraz Brennej. W Babinie przygotowali stałą ekspozycję rzeźb
ludowych Stefana Sivania połączoną ze ścieżką edukacyjną. W Górkach Wielkich stworzyli
Transgraniczną Strefę Kultury – bajkowy plac zabaw pełen odniesień do twórczości lokalnej
pisarki Zofii Kossak. We współpracy z przedszkolem z Brennej przygotowali także adaptacje
baśni (nagrania spektakli dostępne są online po polsku i po słowacku).
By ułatwić prowadzenie lekcji i warsztatów proekologicznych,
beneficjenci stworzyli Transgraniczny Ogród Zielin. W
ogrodzie zasadzono warzywa, zioła, kwiaty, byliny i krzewy
rosnące na pograniczu. Ogród jest ogólnodostępny – znajduje
się w Brennej. W trakcie projektu, leśnicy prowadzili wspólne
zajęcia edukacyjne dla dzieci z obu stron granicy.
W ramach projektu beneficjenci stworzyli także wspólną
ofertę turystyczną - wytyczyli i oznakowali transgraniczny
samochodowy szlak przyrodniczo-edukacyjny. Szlak biegnie z
gminy Brenna w województwie śląskim w Polsce do gminy
Babin w kraju żylińskim na Słowacji. Na jego trasie można
zobaczyć aż 20 atrakcji związanych z drewnem. Są to m.in.
Pomnik Przyrody Dąb Sobieskiego w Ustroniu, Chlebowa
Chata w Górkach Małych, Galeria rzeźbiarstwa ludowego w
Babinie, Slanicka Wyspa Sztuki na Zbiorniku Orawskim.
Odwiedzający poszczególne miejsca mogą zbierać wykonane
z drewna puzzle z malowanymi rysunkami tych atrakcji. W
każdej z 20 lokalizacji umieszczone są tablice informacyjne, na
których znajdują się wytyczne gdzie odebrać puzzel danej atrakcji.
Dopełnieniem projektu jest aplikacja na urządzenia mobilne
(dostępna w języku polskim i słowackim), która pozwala na
nawigowanie pomiędzy poszczególnymi punktami na szlaku.
Także nazwa aplikacji nawiązuje do drewna – „eKornik”.
Projekt zrealizowali: Gmina Brenna, Gmina Babin i Ośrodek
Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.
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Podsumowanie działań informacyjno-promocyjnych w 2021 roku

Byliśmy obecni podczas takich wydarzeń jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

pielgrzymka po szlaku maryjnym utworzonym w ramach
projektu „Światło ze wschodu” (14-19.06.2021 r.),
Festiwal Eko Cypel (31.07.2021 r.), Polańczyk-Zdrój,
Targi Turystyki, Leśnictwa i Produktu Lokalnego
„AGROBIESZCZADY 2021” (31.07-1.08.2021 r.), Lesko,
Wyścig kurierów (31.08.2021 r.), Muszyna,
Festiwal biegowy (10-12.09.2021 r.), Piwniczna-Zdrój,
Dni Otwarte Funduszy Europejskich (19.09.2021 r.), Bóbrka,
„Spotkania na pasterskim szlaku – Osod w Osławicy”
(2.10.2021 r.),
rajd rowerowy w ramach projektu „Rowerem przez pogranicze
– przyroda, kultura i historia na dwóch kołach” (9.10.2021 r.),
Krempna,
Podkarpacka Ekogala (11-12.12.2021 r.), Jasionka.

Zorganizowaliśmy:
•

•

•
•

•
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wydarzenie roczne, na które złożyły się kampania informacyjno-promocyjna w
mediach społecznościowych z udziałem influencerów (6-20.10.2021 r.) oraz webinar
„Pogranicze inspiruje” (27.10.2021 r.), którego nagranie dostępne jest online,
konkurs fotograficzny „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego” zakończony
wernisażem (16.11.2021 r.), wystawą i wydaniem katalogu dostępnego w wersji
drukowanej oraz elektronicznej,
dzień otwarty projektu „Za woniom drzewa” (16.07.2021 r.), Górki Wielkie,
wystawę prezentującą projekty, w których realizację zaangażowali się partnerzy z
województwa śląskiego (16.07-30.09.2021 r.) – wystawa była prezentowana m.in. w
Strumieniu i Żylinie,
dzień otwarty projektu „Muzea otwarte” (10.09.2021 r.) w CzechowicachDziedzicach i Szymbarku,
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•

spotkanie informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie
śląskim (4.10.2021 r.),
• szkolenia i konsultacje (indywidualne, online) dla beneficjentów, mikrobeneficjentów
i potencjalnych wnioskodawców w ramach funduszu mikroprojektów, organizowane
przez Regionalne Punkty Kontaktowe, Euroregiony i partnerów projektów
parasolowych.

Stworzyliśmy i udostępnili publikacje:
•
•

Glosariusz polsko-słowacki dostępny w wersji drukowanej oraz
elektronicznej,
dwujęzyczny folder „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie
pogranicze. Poznajcie Interreg Polska – Słowacja i efekty
transgranicznych projektów!” dostępny w wersji drukowanej
oraz elektronicznej.

Rozszerzyliśmy i uzupełniliśmy interaktywną mapę z bazą projektów realizowanych na
polsko-słowackim pograniczu ze środków programu Interreg.
Zrealizowaliśmy filmy promocyjne na temat projektów edukacyjnych, polsko-słowackiej
współpracy, a także rezultatów programu.

Na bieżąco redagowaliśmy stronę internetową programu: www.plsk.eu, strony internetowe
Regionalnych Punktów Kontaktowych: www.ewt.slaskie.pl, www.ewt.malopolskie.pl,
www.ewt.podkarpackie.pl, www.po-kraj.sk, www.regionzilina.sk oraz strony Euroregionów:
www.pwt.euroregion-tatry.eu, www.euroregion-beskidy.pl, www.karpacki.pl.
Dbaliśmy także o widoczność w mediach społecznościowych – profil programu na Facebooku
śledzi 15% osób więcej niż przed rokiem.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych:

www.plsk.eu
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