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• Ochrona i rozwój dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego 
obszaru pogranicza 

Oś 1 

• Zrównoważony transport 
transgraniczny Oś 2 

• Rozwój edukacji 
transgranicznej i uczenia się 
przez całe życie 

Oś 3 



Oś priorytetowa 
Mil. EUR 

 PL SK  Program  

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego obszaru pogranicza 
50,00 27,50 77,50 

2. Zrównoważony transport transgraniczny  36,00 19,80 55,80 

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się 

przez całe życie  
8,00 4,40 12,40 

Pomoc techniczna 6,00 3,30 9,30 

 SUMA / ŁĄCZNIE  100,00 55,00 155,00 

64,516% 35,484% 100% 

Podział alokacji 
 



Fundusz Małych Projektów 

Kontynuacja Funduszu Mikroprojektów według nowych zasad: 

. 

 
 

Realizacja mikroprojektów w ramach dwóch osi priorytetowych: 

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

obszaru pogranicza i 3. Rozwój edukacji transgranicznej                          

i uczenia się przez całe życie 

 

Brak wyodrębnionego celu tematycznego dla 

Funduszu Mikroprojektów.  
 



Zorientowanie na rezultaty 

Uproszczenia 
(stała i obligatoryjna stawka ryczałtowa na koszty personelu i wydatki 

biurowe i administracyjne, generator wniosków) 

Transgraniczność 

Fundusz Małych Projektów 



Projekt Parasolowy 

Euroregion Beskidy  

WJT Żylina 

Euroregion „Tatry”  

WJT Preszów 

WJT Żylina 

Euroregion Karpacki  

WJT Preszów 

Trzy projekty parasolowe na pograniczu  

polsko-słowackim  (23,25 mln EUR) 

7.567.570,47 € 8.272.280,62 € 7.408.457,35 € 



Cele Projektu Parasolowego 

zwiększenie poziomu 

zrównoważonego 

wykorzystania zasobów 

dziedzictwa 

kulturowego 

i przyrodniczego przez 

zwiedzających i 

mieszkańców na 

obszarze projektu 

parasolowego 

poprawa jakości 

transgranicznej 

edukacji 

specjalistycznej i 

zawodowej na 

obszarze projektu 

parasolowego 

 

merytoryczne, 

organizacyjne i 

finansowe 

wsparcie 

realizacji 

mikroprojektów 

 

PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI POGRANICZA 

POLSKO – SŁOWACKIEGO W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                         

I NATURALNEGO ORAZ EDUKACJI POPRZEZ REALIZACJĘ 

MIKROPROJEKTÓW 

Cele Projektu Parasolowego 
 

Cele szczegółowe 

Cel główny 



Alokacja środków dla FMP 
 

20,925 mln € (90% alokacji) 

Ochrona i rozwój 

dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego obszaru 

pogranicza 

2,325 € (10% alokacji ) 

 Rozwój edukacji 

transgranicznej i uczenia się 

przez całe życie 



Obszar wsparcia projektów 

parasolowych 
 



Typy mikroprojektów 
 

Mikroprojekty 
wspólne 

Mikroprojekty 
indywidualne Wspólne 

przygotowanie projektu 

Wspólna realizacja 

Wspólny personel 

Wspólne 
finansowanie 



5% 

budżet 
państwa 

85% 

EFRR 

10% 
wkład 
własny 

100% 
całkowita wartość 

projektu 

Poziom dofinansowania  



Wartość dofinansowania 

mikroprojektów z EFRR 
 

Mikroprojekty 
wspólne 

min. 
2.000 € 

max. 
100.000 € 

Mikroprojekty 
indywidualne 

min. 
2.000 € 

max. 
35.000 € 



Przykładowe typy działań 
 

 

  

  
• Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w 

powiązaniu z ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturowego  

  
• Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i 

przyrodniczemu terenu pogranicza 

• Działania na rzecz edukacji specjalistycznej i zawodowej 

• Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego  

• Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji 
programów/inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej 

• Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej 
tożsamości 

MIKROPROJEKTY , KTÓRE NIE BĘDĄ REALIZOWAĆ WSKAŹNIKÓW PRODUKTU PROGRAMU 

 NIE BĘDĄ MOGŁY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIA 



 

  

Ściśle 
określona 
alokacja 

Nabory projektów 
 



Przygotowanie i 
ogłoszenie 
naborów 

mikroprojektów 

prowadzenie 
szkoleń dla 

wnioskodawców i 
beneficjentów 

pomoc w 
wyszukiwaniu 

partnerów 
zagranicznych 

mikroprojektów 

konsultacje dla 
wnioskodawców/ 

beneficjentów 

ocena formalna 
oraz techniczna 

złożonych 
wniosków 

organizacja 
posiedzeń 

Podkomitetu 
Monitorującego 

zawieranie 
umów z polskimi 
beneficjentami 

rozliczanie 
wydatków w 

ramach 
mikroprojektów 

oraz przekazywanie 
płatności  

bieżące 
monitorowanie 

realizacji właściwej 
części projektu 
parasolowego 

przedkładanie 
raportów z postępu 
realizacji Projektu 

Parasolowego 

kontrole na 
miejscu u 

beneficjenta 

promocja 
projektu 

parasolowego. 

Rola Euroregionu „Tatry”  

w realizacji FMP 
 



Dobre praktyki  

Euroregionu „Tatry”  

• Prowadzenie beneficjenta „krok po kroku”: rzetelne 
szkolenia, konsultacje, informacje w trakcie realizacji 
projektu 

Kształtowanie relacji partnerskiej z 
beneficjentem  

• Elastyczna struktura pozwalająca szybko i sprawnie 
reagować na zaistniałe sytuacje problemowe  

Wszystkie sprawy beneficjent załatwia w biurze 
Euroregionu w jednym miejscu 

• Przygotowany i kompetentny personel znający specyfikę 
mikroprojektów 

Wieloletnie doświadczenie w realizacji funduszu 



Związek Euroregion „Tatry” 

ul. Sobieskiego 2 

34-400 Nowy Targ 

E-mail: pwt@euroregion.tatry.eu 

www.pwt.euroregion-tatry.eu 

 

 

Dziękuję za uwagę 


