SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZA ROK 2019
(STRESZCZENIE)

Program Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
jest kontynuacją współpracy
zapoczątkowanej w 2004. Od tego czasu
zainwestowaliśmy w rozwój polskosłowackiego pogranicza ponad 335 mln
euro ze środków europejskich, a w
samym 2019 roku – ponad 30 mln euro.

Obszar wsparcia programu

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.

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

TRANSPORT
60 mln euro

EDUKACJA
8 mln euro
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EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU DO KOŃCA 2019 ROKU

DZIEDZICTWO

TRANSPORT

EDUKACJA

4 konkursy

5 konkursów

4 konkursy

51 dofinansowanych

13 dofinansowanych

13 dofinansowanych

projektów

projektów

projektów

19 zakończonych projektów

8 zakończonych projektów 2 zakończone projekty

182 beneficjentów

28 beneficjentów

30 beneficjentów

96,7 mln euro

53,7 mln euro

7 mln euro dofinansowania

dofinansowania

dofinansowania

231 wniosków o płatność

78 wniosków o płatność

49 wniosków o płatność

na kwotę 36,5 mln euro ze
środków europejskich

na kwotę 29,3 mln euro ze
środków europejskich

na kwotę 1,5 mln euro ze
środków europejskich

49 kompleksowych ofert

108 kilometrów

Ponad

turystycznych

przebudowanych dróg

i wspólnych szkoleń

1 590 km szlaków

Ponad

150 inicjatyw
700 uczestników

rekreacyjnych

42 odnowione obiekty
dziedzictwa kulturowego
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Historia jednego projektu
„Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak
wokół Tatr” to projekt realizowany w kilku
fazach od 2014 r. Ma na celu stworzenie 250
km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi,
narciarskimi, biegowymi. Przebiega ona przez
położone po obu stronach Tatr historycznokulturowe krainy Podhala, Orawy, Liptowa i
Spisza.
Trasa szlaku przebiega w pobliżu zabytkowych obiektów UNESCO. Można tu podziwiać
architekturę drewnianą, sztukę ludową, żywy folklor, zespoły staromiejskie i zamki.
W 2019 r. zakończył się drugi etap realizacji szlaku, który obejmował budowę ścieżek
rowerowych oraz infrastruktury dla rowerzystów. Powstało w sumie 60 km tras
rowerowych, parking i wiaty. Przedsięwzięcie było realizowane przez 10 partnerów z Polski
i Słowacji. Liderem projektu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY
(EUWT TATRY).
Podczas trzeciego etapu prac, który rozpoczął się już w 2019 r., powstanie kolejnych 25 km
ścieżek. Partnerem wiodącym projektu jest ponownie EUWT TATRY, który współpracuje z 8
partnerami (4 z Polski i 4 ze Słowacji).
I etap inwestycji został zrealizowany w latach 2014 - 2015. Dzięki partnerskiej współpracy
powstało ponad 90 km tras rowerowych, 15 miejsc postojowych oraz bezpłatny parking. W
realizację projektu zaangażowanych było 13 partnerów (4 z Polski i 9 ze Słowacji).
Trasa „Szlaku wokół Tatr” została tak
zaprojektowana, aby samodzielne ścieżki
rowerowe mogły służyć uprawianiu
turystyki aktywnej, bezpiecznej dla
użytkowników i przyjaznej dla środowiska.
Jest to zdrowa alternatywa dla
zmotoryzowanych form zwiedzania i podróżowania.
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Najważniejsze wydarzenia promocyjne w 2019 roku
•

I Forum Słowackie – Jasionka k. Rzeszowa (25 stycznia)

•

Europejski Kongres Samorządów – Kraków (8 - 9 kwietnia)

•

Forum Miast i Regionów – Jasionka k. Rzeszowa (5 czerwca)

•

Regaty o Puchar Programu Interreg Polska-Słowacja, Polańczyk (3 sierpnia)

•

Forum Ekonomiczne – Krynica-Zdrój (3 - 5 września)

•

Europejski Dzień Współpracy i Wydarzenie Roczne Programu – Krynica-Zdrój (7-8
września), w ramach którego odbył się Bieg 7 Dolin - VisegRun z Interreg PL-SK na 35
km

•
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Konferencja Europa Rodzin – Warszawa (7 - 8 listopada)
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Spotkania, seminaria, konferencje w 2019 r.
•

w woj. śląskim - Żywiec (26 kwietnia), BielskoBiała (27 września), Katowice (29 listopada)

•

w woj. małopolskim – Nowy Targ (22
listopada)

•

w woj. podkarpackim – Rzeszów (5 grudnia)

Dni otwarte projektów
•

„Razem wędrujemy już 500 lat” – Cieszyn
(8 czerwca)

•

Regionalne seminarium informacyjne nt. EWT
w województwie śląskim, Katowice 29.11.2019
r.

„Przy wiejskiej drodze…” – Nowy Sącz
(28 czerwca)

•

„Torfowiska wysokie” – Czarny Dunajec
(4 października)

•

„Budatin – Strumień: współpraca na
pograniczu…”- Strumień (18 października)

Seminarium i warsztaty nt. dziedzictwa kulturowego
na pograniczu, Nowy Targ 22.11.2019 r.

Szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów
•

Szkolenia dla wnioskodawców
i beneficjentów:
o Kraków (28 maja)
o Preszów (13 czerwca)
o Żylina (14 czerwca)
o Kraków (18 czerwca)

Szkolenie dla Beneficjentów Programu,
Preszów, 13.06.2019 r.

o Kraków (17 lipca)
•

Szkolenia i spotkania konsultacyjno-informacyjne dla mikrobeneficjentów
i potencjalnych wnioskodawców organizowane przez Euroregiony i partnerów
projektów parasolowych

Jesteśmy online
plsk.eu
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