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Program Interreg V-A  

PL-SK 2014-2020 

 

  

• Od sierpnia 2012 do listopada 2014 roku przedstawiciele Związku Euroregion 
„Tatry” czynnie uczestniczyli w pracach Grupy roboczej mającej na celu 
wypracowanie pierwszej wersji Programu PL-SK na lata 2014-2020.  

 
• W dniu 12.02.2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 
 

• 10.12.2015 r. Komitet Monitorujący Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 
zatwierdził  Podręcznik beneficjenta, który zawiera ramy funkcjonowania 
projektów parasolowych tj.: 
Obszar wsparcia projektów parasolowych 
Wartość poszczególnych projektów parasolowych 
Ogólne zasady realizacji mikroprojektów (wysokość dofinansowania, 

kwalifikowani beneficjenci, itp.)  
 

 



 

  

Fundusz Mikroprojektów 

Brak wyodrębnionego celu tematycznego dla 
Funduszu Mikroprojektów 

Realizacja odrębnych projektów  parasolowych 
w dwóch osiach priorytetowych:  
1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego obszaru pogranicza,  3. Rozwój 
edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe 
życie 
 

Realizacja 6 projektów parasolowych na 
pograniczu polsko-słowackim 

Projekty parasolowe realizowane będą   
w ramach  trzech partnerstw 

Kontynuacja Funduszu 
Mikroprojektów według 

nowych zasad 



Partnerstwa  

w projektach parasolowych 

 

  

 
 

 
 

1 

2 

3 



Euroregion Beskidy  

4 999 936,20 €     

WJT Żylina 

2 567 634,27 € 

Euroregion „Tatry” 

4 999 936,20 €      

WJT Preszów 

1 889 772,12 € 

WJT Żylina 

1 382 572,30 € 

Euroregion Karpacki  

4 999 936,20 € 

WJT Preszów 

2 408 521,15 € 

Trzy partnerstwa na pograniczu  

polsko-słowackim  (23,25 mln EUR EFRR) 

Fundusz Mikroprojektów 

15% alokacji 

7 567 570,47 € 8 272 280,62 € 7 408 457,35 € 



Obszar wsparcia w podziale na 

partnerstwa 
 



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% 

Projekty parasolowe 

Euroregionu „Tatry” 

7,445 mln 

• Oś 1. Ochrona i rozwój 
dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego obszaru 
pogranicza 

827 tyś. 

• Oś. 3. Rozwój edukacji 
transgranicznej i uczenia się 
przez całe życie 



Kryteria śródokresowej ewaluacji  
(dotyczy każdego projektu  parasolowego) 

Minimum 35% wartości mikroprojektów 

zakontraktowanych w okresie do 2018 stanowić będą 

mikroprojekty wspólne oraz 

Osiągnięcie wartości wskaźników produktu Programu do 

końca 2018 r.  

Kontraktacja na poziomie min. 40% środków na realizację 

mikroprojektów w Projekcie Parasolowym do końca 2018 

roku 



Kryteria śródokresowej ewaluacji - wskaźniki   
 (dotyczy 1 osi: Ochrona i rozwój dziedzictwa  

przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza ) 

4 nowe transgraniczne produkty turystyczne 

31 km nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych 
transgranicznych szlaków rekreacyjnych 

23 „miękkie” działania transgraniczne promujące dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze pogranicza 

32 organizacje uczestniczące w transgranicznych projektach 
na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

2 nowe/ zmodernizowane transgraniczne e-produkty  
i e-usługi 



Kryteria śródokresowej ewaluacji - wskaźniki  

 (dotyczy 3 osi:  Rozwój edukacji transgranicznej   

i uczenia się przez całe życie) 

 

97 uczestników wspólnych inicjatyw 
lokalnych na rzecz zatrudnienia i 
wspólnych szkoleń (wskaźnik KE) 



Projekty Parasolowe  

Harmonogram realizacji 

• Ogłoszenie naboru na 
projekty parasolowe Luty 2016 

• Zatwierdzenie projektów 
parasolowych 

Marzec 
2016 

• Ogłoszenie naboru na 
mikroprojekty 

Kwiecień-
maj 2016 



Projekty Parasolowe  

Harmonogram realizacji cd. 

• Ocena formalna i jakościowa 
mikroprojektów 

Czerwiec – 
sierpień 2016 

• Zatwierdzenie mikroprojektów 
przez Komitet ds. mikroprojektów 

Sierpień 
2016 

• Kontraktacja mikroprojektów  
Wrzesień 

2016 



Zadania i obowiązki partnerów 

projektów parasolowych 

  
• Przygotowanie dokumentów wdrożeniowych dla mikrobeneficjentów 

(podręcznik dla mikrobeneficjentów i pakiet aplikacyjny) 

  
• Organizacja naborów, oceny i wyboru mikroprojektów 

• Zapewnienie prawidłowej realizacji Projektu Parasolowego 

• Zadania związane z informacją i promocją 



Różnice w realizacji funduszu 

mikroprojektów 

INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 

NOWOŚCI 

Realizacja Funduszu Mikroprojektów  
w ramach trzech partnerstw 

Zmiana wartości dofinansowania 
mikroprojektów 

Zmiana typów mikroprojektów 



Różnice w realizacji funduszu 

mikroprojektów 

INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 

NOWOŚCI CD. 

Zorientowanie na rezultaty – 
budżet zadaniowy 

Uproszczenia – stawki ryczałtowe, 
generator wniosków 

Możliwość złożenia skargi na błędy 
proceduralne w procesie oceny 



PL 
5%budżet 
państwa 

85% 

EFRR 

PL 10% 
wkład 
własny 

100% 
całkowita 
wartość 
projektu 

Poziom dofinansowania   

mikroprojektów 

SK 

10% 

budżet 

państwa 

SK 

5% 

budżet 

państwa 



Typy mikroprojektów 
 

Mikroprojekty 
wspólne  

Mikroprojekty 
indywidualne  Wspólne 

przygotowanie projektu 

Wspólna realizacja 

Wspólny personel 

Wspólne 
finansowanie 

Udział finansowy 

partnera 

mikroprojektu min. 

10% budżetu 



Wartość dofinansowania 

mikroprojektów z EFRR 
 

Mikroprojekty 
wspólne 

min. 
2.000 € 

max. 
100.000 € 

Mikroprojekty 
indywidualne 

min. 
2.000 € 

max. 
50.000 € 



Budżet zadaniowy 
 

Zadanie 
Wskaźnik 
programu 

Refundacja 



Uproszczenia 

Obligatoryjne stawki ryczałtowe 

Personel  
20% wydatków bezpośrednich 

Koszty biurowe  
15% kosztów personelu 



Uproszczenia 

Generator wniosków 



Przykładowe typy działań 

finansowanych w ramach 

Programu 

 

  

  
• 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 



Program nie finansuje  

 

  

Budowy, modernizacji domów kultury 

Infrastruktury zmierzającej do utworzenia miejsc noclegowych i 
zaplecza gastronomicznego 

Boisk, hal sportowych 

Infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie 
działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej 

Infrastruktury wraz zapleczem sprzętowym w ramach działań 
edukacyjnych 

Działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza 
dydaktycznego np. budowie, modernizacji szkół, sal szkoleniowych  



Ważne informacje 

 

  

• media polskie i słowackie 

• strony internetowe partnerów projektów 
parasolowych 

• Punkt Informacji o Funduszach Europejskich 
(PIFE) 

Informacja  
o naborach 

mikroprojektów 

• Euroregion oraz Wyższe Jednostki Terytorialne 
w Preszowie i Żyllinie pomagają w znalezieniu 
partnera zagranicznego Partner w 

mikroprojekcie 

• Program Interreg V-A PL-SK 

• Podręcznik beneficjenta 

• Podręcznik dla mikrobeneficjentów 

 

 

Dokumenty 



Związek Euroregion „Tatry” 

ul. Sobieskiego 2 

34-400 Nowy Targ 

E-mail: pwt@euroregion.tatry.eu 

www.pwt.euroregion-tatry.eu 

 

 

Dziękuję za uwagę 


