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výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku
školenia pre potenciálnych žiadateľov
iné podujatia
personálne zmeny v STS
Prajeme príjemné čítanie!

Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku
Bola vyhlásená prvá výzva na predkladanie
mikroprojektov
Dňa 30. júna 2016 vyhlásili partneri strešných projektov prvé
výzvy na predkladanie mikroprojektov v rámci programu.
Výzvy boli vyhlásené pre mikroprojekty, ktoré sa uchádzajú
o finančný príspevok v rámci I. prioritnej osi Ochrana
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva oblasti
pohraničia a 3. prioritnej osi Rozvoj cezhraničného
vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Podrobnosti
týkajúce sa výziev sú k dispozícii na stránkach partnerov
strešných projektov:
Podrobnosti o výzve pre strešné projekty
Karpatského euroregiónu a Prešovského
samosprávneho kraja.

Podrobnosti o výzve pre strešné projekty
Euroregiónu
Tatry,
Prešovského
samosprávneho kraja a Žilinského
samosprávneho kraja.

Podrobnosti o výzve pre strešné projekty
Euroregiónu Beskydy a Žilinského
samosprávneho kraja.

Na stránkach partnerov strešných projektov sa nachádzajú aj
informácie o školeniach, ktoré organizujú pre potenciálnych
žiadateľov.
Výzva na predkladanie projektov v rámci
II. prioritnej osi
Dňa 31.05.2016 sa skončila výzva na predkladanie projektov
v rámci II. prioritnej osi programu Udržateľná
cezhraničná doprava“, investičná priorita „Posilnenie

regionálnej mobility prepojením sekundárnych
a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane
multimodálnych uzlov“.
Spoločnému technickému sekretariátu bolo doručených
celkovo 8 žiadostí. Zoznam podaných žiadostí je dostupný
na webovej stránke programu www.plsk.eu v časti Aktuality.
Prebieha proces hodnotenia predložených žiadostí.
Zasadnutie monitorovacieho výboru, na ktorom bude prijaté
rozhodnutie o výbere žiadostí, ktoré získajú finančný
príspevok, je naplánované na koniec septembra.
Výzva na predkladanie vlajkových projektov
Dňa 30.06 2016 sa skončila výzva na predkladanie
vlajkových projektov. V rámci tejto výzvy mohli predkladať
úplné projektové žiadosti iba žiadatelia, ktorých návrhy
vlajkových
projektov
schválil
monitorovací
výbor.
Spoločnému technickému sekretariátu boli doručené úplné
žiadosti všetkých schválených návrhov vlajkových projektov.
Zoznam predložených žiadostí je dostupný v časti Aktuality.
Výzva na predkladanie projektov v rámci
I. prioritnej osi
Do 16.08.2016 trvá výzva na predkladanie žiadostí
o finančný príspevok v rámci prvej prioritnej osi programu
„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia“, ktorá bola vyhlásená
dňa 04.05.2016. V súlade s rozhodnutím monitorovacieho
výboru sa na výzvu vzťahujú špecifické podmienky. Podrobné
informácie o výzve sú uvedené na stránke programu v časti
Výzva na predkladanie žiadostí.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného
príspevku v rámci III. prioritnej osi bude trvať od 30. augusta
do 30. novembra 2016. V súlade s rozhodnutím
monitorovacieho výboru sa na výzvu bude vzťahovať špecifická
podmienka: oprávnené budú len projekty, ktoré
dokončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018.

Školenie pre potenciálnych žiadateľov
Máj a začiatok júna boli časom intenzívnych školení pre
potenciálnych žiadateľov v rámci I. prioritnej osi programu
„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva
cezhraničného
územia“.
Pracovníci
spoločného technického sekretariátu, zástupcovia národného
kontrolóra a pracovníci regionálnych kontaktných bodov
viedli dvojdňové školenia v mestách Wisła, Muszyna a v obci
Krasiczyn na poľskej strane a v Belej a v Poprade na
slovenskej strane.

Iné podujatia
Informačné stretnutia pre potenciálnych
žiadateľov
V dňoch 29. apríla a 23. júna 2016 sa v Bielsku-Białej
a v Cieszyne uskutočnili informačné stretnutia venované
programu, ktoré zorganizoval regionálny kontaktný bod
v Sliezskom vojvodstve. Na stretnutia boli pozvaní
zástupcovia inštitúcií zo Sliezskeho vojvodstva, a to najmä
z tých, ktoré doteraz nevyužili podporu v rámci programov
poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, a ktoré majú
záujem nadviazať a rozvíjať spoluprácu so slovenskými
partnermi v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program.

Cieľom školení bola praktická príprava potenciálnych
žiadateľov na prácu na príprave partnerského projektu
a žiadosti o poskytnutie finančného príspevku – od nápadu
po hodnotenie, spolu s usmerneniami, čomu je potrebné
venovať osobitnú pozornosť a na čo pamätať. Školenia
pozostávali zo všeobecného modulu a modulu vo forme
workshopu. Prvý modul obsahoval najdôležitejšie informácie
nevyhnutné na predloženie žiadosti v rámci výzvy pre
investičnú prioritu uvedenú vyššie. Druhý modul bol
venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line
nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku.
Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov
zorganizoval
v
dňoch
17.
–
19.
mája
2016
v meste Przemyśl a v obci Lesko aj regionálny kontaktný bod
v Podkarpatskom vojvodstve. Na seminároch sa zúčastnilo
približne 100 osôb, zástupcov subjektov, ktoré doteraz
nevyužili podporu programov cezhraničnej spolupráce,
a ktoré mali záujem nadviazať a rozvíjať spoluprácu
so slovenskými
partnermi
v
rámci
projektov
spolufinancovaných z externých zdrojov.
V Malopoľskom vojvodstve zorganizoval regionálny
kontaktný bod 14. a 21. júna 2016 stretnutia pre
potenciálnych žiadateľov v Chrzanowe a v Krakove.
Podujatia v plenéri

Po celý čas poskytuje spoločný technický sekretariát aj
e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov.

PRIPOMENUTIE: otázky týkajúce sa programu a výziev
na predkladanie žiadostí môžete posielať pomocou
kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na stránke
programu v časti Kontakt alebo e-mailom na adresu
kontakt@plsk.eu. Informácie poskytujú aj regionálne
kontaktné body – kontaktné údaje regionálnych kontaktných
bodov sa nachádzajú v časti Hľadaj kontaktný bod.

Dňa 9. júna 2016 sa na námestí v Myśleniciach v rámci
Festivalu
európskych
fondov uskutočnil ďalší
„Cezhraničný štvrtok“.
Návštevníci stánku mohli
získať
informácie
o možnostiach realizácie
spoločných
poľskoslovenských
projektov.
Atrakciou nesporne bola
vyučovacia
hodina,
zameraná na mládež,
počas
ktorej
boli
predstavené
európske
fondy vrátane programov
EÚS.

Festival európskych fondov „Malopoľské vojvodstvo
na teba myslí“ je cyklus podujatí v plenéri, ktoré spájajú
výbornú zábavu pre celú rodinu, dobrú hudbu a značnú
porciu informácií (predstavených veľmi atraktívnym
spôsobom) o tom, ako realizovať svoje sny a nápady vďaka
európskym
fondom.
Viac
informácií
na:
http://www.festiwal.fundusze.malopolska.pl/
Ďalšie „Cezhraničné štvrtky“ sa uskutočnia
4. augusta v Osvienčime a 18. augusta v Olkuszi.

Dňa
8. mája
2016
sa v Sliezskom
parku (Park Śląski)
Kalendár
ďalších
„Cezhraničných
štvrtkov“:
uskutočnil
Piknik
európskych fondov
pod heslom „Fondy –
funguje to!“. O programe
Interreg V-A PoľskoSlovensko sa návštevníci
mohli dozvedieť v stánku
venovanom Európskej
územnej
spolupráci
(EÚS)
v
Sliezskom
vojvodstve.
Pre
návštevníkov
boli
pripravené informačné
balíčky
týkajúce
sa
programov, ako aj veľa
zaujímavých
hier
a množstvo
zábavy.
Návštevníci si mohli
preveriť svoje vedomosti
prostredníctvom účasti na kvízoch alebo hrách spojených
s tematikou EÚS.
Cyklopátranie 2016 - Spoznajte kraj na bicykli
Regionálny kontaktný bod Prešovského samosprávneho kraja
sa zapája do atraktívnych podujatí propagujúcich cestovný
ruch v rámci nášho kraja, kde v spolupráci s Krajskou
organizáciou cestovného ruchu prezentuje aj Program
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Cyklopátrania Prešovským krajom sú určené cyklistom
rôznej vekovej a výkonnostnej kategórie. V lete 2016 sú v
ponuke krásne lokality.

23. júl – Humenné
13. august – Ľubovnianske kúpele
10. september – Prešov

V sobotu 25. júna sa Regionálny kontaktný bod PSK zúčastnil
1. pretekov v rámci tohto podujatia. Cyklisti predviedli skvelé
výkony aj napriek horúcemu počasiu. Zaujímavostí v okolí
Stropkova i v samotnom meste bolo viac než dosť. Účastníci
pretekov ako aj široká verejnosť sa mohli dozvedieť
o možnostiach cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska
v rámci propagácie Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Viac informácií.

Personálne zmeny na Spoločnom technickom
sekretariáte. Aktuálne kontaktné údaje zamestnancov
STS sa nachádzajú na webovej stránke programu
www.plsk.eu v založke Kontakt.

