CEZHRANIČNÝ KURIÉR
2/2015
Obsah






posledné zasadnutie Monitorovacieho výboru
PL-SK 2007-2013
zasadnutie Monitorovacieho výboru Interreg
Poľsko - Slovensko
nová internetová stránka programu
nová adresa sídla Narodného orgánu
Vianočné priania

Všetky projekty a mikroprojekty, ktoré boli realizované
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce republika Slovenská republika 2007-2013 boli riadne ukončené.

Pozývame Vás k čítaniu!

Posledné zasadnutie Monitorovacieho
výboru Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko-Slovenská Republika 2007-2013
9. decembra r. 2015 sa v Bielsko - Białej uskutočnilo posledné
zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko-Slovenská Republika 2007-2013. Členovia
výboru sa počas zasadnutia oboznámili so stavom
implementácie všetkých prioritných osí programu.
Sprievodnou udalosťou tohto zasadnutia bola návšteva
miesta realizácie projektu „Budatín – Strumień: Revitalizácia
a rozvoj kultúrneho dedičstva" na poľskej strane, v galérii
vytvorenej v podzemí
historickej
radnice
v Strumieni.

Výsledky projektov z I. a II. prioritnej osi











313 km nových/zmodernizovaných ciest
220 km novej/zmodernizovanej
kanalizačnej/vodovodnej siete
8 nových/zmodernizovaných čističiek
odpadových vôd
25 druhov chránených vtákov
Viac ako 1900 ha vysadených lesných porastov
106 nových turistických produktov
Viac ako 40 zrekonštruovaných historických
objektov
Viac ako 30 obnovených/vybudovaných
kultúrnych domov
156 inštitúcií zapojených do tematickej siete

Výsledky mikroprojektov






Viac ako 1500 km označených/
zmodernizovaných trás/cyklistických
chodníkov a chodníkov pre peších
Viac ako 30 tisíc osôb, ktoré si zvýšili
kvalifikáciu
517 turistických produktov
Viac ako 400 vydaných publikácií

Nová internetová stránka programu
Nový program, nová internetová stránka. Názov internetovej
stránky zostáva nezmenený www.plsk.eu, avšak stránka
programu Interreg Poľsko - Slovensko získala celkom novú
grafickú podobu. Je kompatibilná s grafikou všetkých
internetových stránok súvisiacich s finančnými príspevkami
z Únie v Poľsku.
Používanie stránky by malo byť intuitívne a jednoduché pre
používateľa stránka je rozdelená na sekcie určené pre
potenciálnych
prijímateľov
(Ako
použíť
program),
prijímateľov (Realizácia projektov), a zároveň obsahuje
všeobecnú sekciu Prečítaj si viac o programe, v ktorej budú
okrem
iného
umiestnené
newslettery,
informácie
o
realizovaných
projektoch
alebo
organizovaných
podujatiach.

Nová adresa sídla Národného orgánu
Národný orgán má novú adresu :
Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odbor programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
Slovenská republika
Telefónne čísla a e-mailové adresy kontrolórov prvého
stupňa ostávajú nezmenené.

Vianočné priania
Pri príležitosti nadchádzajúcich vianočných sviatkov
a príchodu nového roka 2016 by sme Vám radi za celý
Spoločný technický sekretariát a aj v mene Riadiaceho
orgánu popriali šťastné prežitie sviatočných dní.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru
Interreg Poľsko - Slovensko
10. decembra 2015 sa v Bielsko - Białej uskutočnilo druhé
zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) Programu Interreg
Poľsko - Slovensko, na ktorom boli prijaté rozhodnutia
a potvrdené dokumenty potrebné na na vyhlásenie výziev.
Monitorovací výbor schválil Príručku pre prijímateľa, ktorá
obsahuje užitočné informácie pre žiadateľov na etape
prípravy a realizácie projektov. Žiadatelia v nej nájdu
praktické rady určené na vypracovanie návrhu projektu
a riadnu prípravu a podanie žiadosti o finančný príspevok.
V neskoršej etape bude nástrojom, ktorý bude kandidátom
pomáhať zrealizovať projekt v súlade s pravidlami Programu.
Zoznam rozhodnutí schválených Monitorovacím výborom je
dostupný na internetovej stránke Programu www.plsk.eu,
v záložke Monitorovací výbor.

Veríme, že Vianoce prežijete v pokojnej a radostnej atmosfére
a po Novom roku sa opäť stretneme plní nových iniciatív
a nápadov. Nápadov, ktoré zmenia poľsko - slovenské
pohraničie k lepšiemu aj vďaka programu Interreg Poľsko –
Slovensko, a posilnia spoluprácu partnerov s oboch strán
hranice.

