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Pierwszy nabór mikroprojektów
•

W ramach pierwszego naboru mikroprojektów trwającego od 30.03.2009 r. do
29.05.2009 r. złożono 99 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów na
łączna kwotę 3 441 559,93 EUR przy dostępnej kwocie alokacji z EFRR
w wysokości 2 297 768,25 EUR.

•

Po ocenie formalnej i kwalifikowalności (02.06.2009 - 24.07.2009)
i merytorycznej (27-29.08.2009 w Rzeszowie, 03-04.08.2009 oraz 28-29.12.2009
w Nowym Targu)
Podkomitet Monitorujący przyznał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 56 mikroprojektów.
Z Beneficjentami tych projektów Związek Euroregion „Tatry” podpisał umowy
o dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości 1 878 188,83 EUR.

Spotkanie inaugurujące realizację mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w dn. 26.11.2009 r.-podpisanie
pierwszych umów o dofinansowanie

Działania realizowane przez Związek Euroregion
„Tatry” w ramach Projektu Parasolowego
Związek Euroregion „Tatry” wdrażał projekt parasolowy poprzez realizację
następujących działań:
1. Zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie mikroprojektów zatwierdzonych w
ramach pierwszego naboru.
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów pierwszego
naboru mikroprojektów.
3. Rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie
beneficjentom refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
budżetu państwa.
4. Monitorowanie i kontrola realizacji mikroprojektów.
5. Przygotowanie i ogłoszenie drugiego naboru mikroprojektów.
6. Pośredniczenie w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych mikroprojektów podczas
prowadzenia drugiego naboru mikroprojektów.
7. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców drugiego naboru.
8. Prowadzenie konsultacji telefonicznych i w siedzibie Euroregionu „Tatry” w zakresie
przygotowywania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów.
9. Ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów złożonych w ramach drugiego naboru.
10.Organizacja oceny technicznej mikroprojektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.
11.Przygotowanie listy rankingowej i przedłożenie jej do zatwierdzenia przez Podkomitet
Monitorujący.

Projekty zrealizowane

Do końca lutego 2011 r. zakończone zostały działania
w ramach 54 projektów*

*Spośród 56 projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach I naboru mikroprojektów.

Wydatki poświadczone przez Związek Euroregion „Tatry”
Do dnia 28 lutego 2011 Związek Euroregion „Tatry” poświadczył wydatki
mikrobeneficjentów na łączna kwotę 1.091.239,98 EUR oraz dofinansowania
z EFRR wynoszącego 920 702,73 EUR. Wydatki poświadczone przez Związek
Euroregion „Tatry” do końca lutego 2011 r. stanowią 49% realizacji
zakontraktowanych projektów w ramach pierwszego naboru.
2 256 660,54
1 878 188,83

1 091 239,98
Całkowita kwota wydatków
920 702,73
Wartość dofinansowania z EFRR

Kwoty zakontraktowane

Kwoty poświadczone

Osiągnięte rezultaty w ramach pierwszego naboru
 Przy realizacji 56 projektów współpracowało 125 partnerów
z Polski i Słowacji.
 Dominującą grupę beneficjentów stanowiły jednostki
samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury.
 We wspólnych różnorodnych działaniach z zakresu kultury,
sportu, turystyki, edukacji, promocji, przedsiębiorczości,
ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz bezpieczeństwa
uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób co przyczyniło się
do integracji społeczności lokalnych pogranicza polskosłowackiego.
 W ramach mikroprojektów wydano dotychczas m.in.
59 różnego rodzaju publikacji, 6 map, 3 płyty z muzyką,
3 filmy, utworzono 18 stron internetowych, wytyczono
i oznakowano 4 szlaki.
 Działaniom tym towarzyszyły drobne inwestycje powiązane
z przedsięwzięciami z dziedziny kultury i turystyki.

Promocja projektu parasolowego
Strona internetowa
• Euroregion „Tatry” zamieszczał na stronie internetowej Euroregionu „Tatry”
www.euroregion-tatry.pl w zakładce EWT informacje dotyczące m.in. Naboru
i
wyników oceny mikroprojektów, organizowanych szkoleń.
• W maju 2010 r. Euroregion „Tatry” przygotował koncepcję i wyłonił wykonawcę
nowej strony internetowej służącej promocji i informacji w zakresie
mikroprojektów zarządzanych przez Związek Euroregion „Tatry”.
Strona ta jest dostępna od
www.pwt.euroregion-tatry.eu.
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Na tej stronie zamieszczane są na bieżąco m.in. informacje dotyczące wydarzeń
realizowanych w ramach mikroprojektów. Od dnia 30.06.2010 r., kiedy strona
została udostępniona do dnia 10 marca 2011 r. odwiedziło ją 6 213 osób.

Promocja mikroprojektów
Informowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwości wnioskowania
o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I i II naboru.
Prezentowanie wyników I i II naboru mikroprojektów m.in. podczas:
• spotkania inaugurującego realizację mikroprojektów w Euroregionie
„Tatry”,
• w trakcie posiedzeń Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
oraz Transgranicznych Kongresów Związku Euroregion „Tatry”,
• podczas licznych konferencji, np. Forum Turystycznego Tatr (24.09.2010,
Zakopane), konferencji organizowanej przez Euroregion Bile-Biele Karpaty
(21-22.10.2010 r., Trenczyn), XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji
Liderów Kultury (23-25.03.2011, Zakopane.

Artykuł pt. Tak blisko, a jednak inaczej… opublikowany w marcowym
numerze miesięcznika „europrojekty.pl” w języku polskim i słowackim.

Promocja mikroprojektów

 Wystawa prezentująca mikroprojekty wdrażane przez Euroregion „Tatry”
w ramach pierwszego naboru III osi priorytetowej PWT PL-SK 2007-2013
oraz ich produkty.
W ramach XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”,
który odbył się w dniu 16.03.2011 r. w Zakopanem Związek Euroregion
„Tatry” zorganizował wystawę promującą pierwszy projekt parasolowy.
Obecnie wystawę można obejrzeć w Ośrodku Współpracy PolskoSłowackiej w Nowym Targu.


Dziesiątki
publikacji
prasowych
i
internetowych
dotyczących
mikroprojektów realizowanych za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”.
Każdy z beneficjentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
mikroprojektu jest zobowiązany do zapewnienia informowania
społeczeństwa
o
dofinansowaniu
mikroprojektu
ze
środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu „Tatry”.

Uwagi dotyczące realizacji projektu parasolowego w ramach
PWT PL-SK 2007-2013
SYSTEM ROZLICZEŃ
Pomimo proporcjonalnie dużych środków na realizację projektu
parasolowego dostępność tych środków jest nieadekwatna do potrzeb ze
względu na:
•Opóźnienia w przekazywaniu refundacji należnych zarówno Euroregionom i
Wyższym Jednostkom Terytorialnym, jak i mikrobeneficjentom.

Dnia 02.03.2011 r. w tej sprawie XVII Kongres Związku Euroregion „Tatry”
podjął uchwałę, w której wyraża zaniepokojenie długotrwałym procesem
weryfikacji raportów z postępu realizacji projektu parasolowego oraz
zobowiązał Radę i Dyrektora biura Związku Euroregion „Tatry” do
przygotowania wystąpienia do Instytucji Zarządzającej i Podkomitetu
Monitorującego w sprawie wprowadzenia w życie rozwiązań systemowych,
które przyspieszą refundacje wydatków ponoszonych na realizacje projektu
parasolowego.
•Skomplikowany i nieproporcjonalnie do skali mikroprojektów rozbudowany
system rozliczeń narzucony w Programie.

Drugi nabór mikroprojektów
W ramach drugiego naboru mikroprojektów trwającego od 16.08.2010 r. do
15.10.2010 r. złożono 68 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów na
łączną kwotę 2 424 113,90 EUR przy dostępnej kwocie alokacji z EFRR
w wysokości ok. 419 580 EUR.
2 424 113,90
€

419 580,00 €

wartość złożonych wniosków (EFRR)

suma dostępnych środków EFRR

Drugi nabór mikroprojektów
Po ocenie formalnej i kwalifikowalności (15.11.2010 - 31.12.2010)
i merytorycznej (10-13.01.2011) Podkomitet Monitorujący obradujący
w dniach 17-18.03.2011r. na Słowacji przyznał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 15 mikroprojektów
na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 419 579,42 EUR.
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Tytuł projektu

1

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
na pograniczu polsko-słowackim-bez względu na porę roku

39 300,00

33 405,00

33 405,00

2

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

Otwarta przestrzeń integracji

31 288,64

26 595,34

60 000,34

3

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Nowym Targu

Szkoła Charakterów-Przez sport do integracji

50 942,37

43 301,01

103 301,35

4

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BESKID
GORLICKI"

Polsko-słowackie spotkania Liderów

16 365,00

13 910,25

117 211,60

5

Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu

Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie "Tatry"

43 610,00

37 068,50

154 280,10

6

Stowarzyszenie Pogranicza

Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze

31 800,00

27 030,00

181 310,10

7

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej

Łączą nas góry i muzyka

29 131,00

24 761,35

206 071,45

8

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Nowym Targu

Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim

25 316,14

21 518,72

227 590,17

9

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej

Współpraca nas zbliża, Orawa łączy

19 870,00

16 889,50

244 479,67

10

Gmina Miasto Zakopane

Poznajmy się lepiej

20 493,00

17 419,05

261 898,72

11

Tatrzański Park Narodowy

Polscy i słowaccy uczniowie poznają Tatry-cykl imprez edukacyjnych

42 550,00

36 167,50

298 066,22

12

Ochotnicza Straż Pożarna w Jurgowie

Polsko-słowackie konfrontacje orkiestr dętych Spisza

27 200,00

23 120,00

321 186,22

13

Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój

Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału
turystycznego pogranicza Piwniczna-Zdrój-Stara Lubovna

26 650,00

22 652,50

343 838,72

14

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

Ocalić od zapomnienia fotografie polsko-słowackiego Podtatrza i Tatr

49 375,00

41 968,75

385 807,47

15

Gmina Raciechowice

Polsko-słowackie spotkania z kulturą

39 731,71

33 771,95

419 579,42

493 622,86

€ 419 579,42

Perspektywy realizacji mikroprojektów
w ramach PWT PL-SK 2007-2013
Decyzją Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka
2007-2013 wdrażanie mikroprojektów w ramach PWT PL-SK
2007-2013
kontynuowane
będzie
w
ramach
obecnie
realizowanego projektu parasolowego.
Ogłoszenie trzeciego zaproszenia do składania wniosków o
dofinansowanie mikroprojektów planowane jest w miesiącu
wrześniu 2011 r.
Dostępna kwota dofinansowania w ramach trzeciego naboru to:
-1 773 381,68 EUR (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego),
-ok. 209 000 EUR (środki z rezerwy celowej budżetu państwa).

Perspektywy realizacji mikroprojektów
w ramach PWT PL-SK 2007-2013
 Po
dotychczasowych
doświadczeniach
w
realizacji
mikroprojektów Związek Euroregion „Tatry” będzie postulował,
aby w trzecim naborze mikroprojektów:
 większy nacisk kładziony był na transgraniczność projektów.
 Sprecyzować
tematykę
realizowanych
mikroprojektów
uzależniając ją od rzeczywistych i realnych problemów
określonych przez poszczególnych partnerów projektu
parasolowego. Wówczas skumulowane produkty i rezultaty
projektu dałyby wymierną wartość dodaną współpracy
transgranicznej na pograniczu polsko-słowackim.

Dziękuję za uwagę
Związek Euroregion „Tatry”
Ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
E-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.pwt.euroregion-tatry.eu

