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Newsletter Z w i ą z k u E u r o r e g i o n "Tatry"

Drodzy Czytelnicy,
koniec roku 2018 przyniósł szansę na dalszy rozwój pogranicza polsko –
słowackiego na obszarze Euroregionu „Tatry”. W ostatnich dniach listopada br.
otrzymaliśmy od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informację o spełnieniu
kryteriów przyznania „premii” dla projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura
i kultura”. W praktyce oznacza, to kolejne 1,5 miliona euro na realizację
w Euroregionie „Tatry” mikroprojektów wspierających ochronę dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego pogranicza. O podsumowaniu działań
zrealizowanych dotychczas przez Związek Euroregion „Tatry” w ramach I osi
priorytetowej
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020
i perspektywach na przyszłość rozmawiamy w bieżącym wydaniu Newsletter’a
z Milošem Handákiem – kierownikiem działu zarządzającego projektem
parasolowym wdrażanym w tej osi.
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Spotkanie
w Krakowie instytucji
zaangażowanych we
wdrażanie Programu
w sprawie działań
informacyjnych
i promocyjnych

Tatry, fot. Pixabay.com

Listopadowy numer Newsletter’a zawiera także przegląd wydarzeń
realizowanych w ostatnim miesiącu w ramach wdrażanego przez Euroregion
„Tatry” projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz
poszczególnych mikroprojektów. Prezentujemy w nim również pierwsze
mikroprojekty z drugiego naboru. W dziale dotyczącym najczęściej
pojawiających się pytań omawiamy kwestię wydatków poniesionych w związku
ze spotkaniami projektowymi partnerów. Miłej lektury!
Redakcja

26.11.
2018
Promocja
albumu pn. „Na
szczawnickim
deptaku” wydanego
w ramach
mikroprojektu
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Rozmawiamy
„Razem sięgamy po dodatkowe
euro”
W bieżącym numerze publikujemy wywiad
z Milošem Handákiem – kierownikiem działu
zarządzającego w Euroregionie „Tatry” projektem
parasolowym z zakresu ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego w ramach
Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 20142020.
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Związku Euroregion „Tatry” i naszych słowackich
partnerów-Samorządowego Kraju Preszowskiego
i Samorządowego Kraju Żylińskiego złożono 132
wnioski na kwotę 8 mln EUR. Z tego
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
przyznano
70
transgranicznym mikroprojektom w łącznej
wysokości ponad 4 mln EUR. Te liczby już robią
wrażenie, a warto wspomnieć, że wzrosną one
jeszcze
do
końca
realizacji
projektu
parasolowego. Po rozmowach z naszymi
słowackimi partnerami projektu parasolowego
wstępnie ustalono termin trzeciego naboru

Fot. archiwum własne

Panie Kierowniku, za nami połowa okresu
realizacji projektu parasolowego pt. „Łączy nas
natura i kultura”. Jak ocenia Pan z perspektywy
tych prawie 3 lat wykorzystanie środków
z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja na
realizację małych, polsko-słowackich przedsięwzięć
na terenie Euroregionu „Tatry”?
Od rozpoczęcia realizacji projektu parasolowego
w lutym 2016 r. do dnia dzisiejszego
przygotowano i przeprowadzono dwa nabory
wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
w ramach 1 osi priorytetowej. Łącznie do biura

naboru wniosków o dofinansowanie - od 1 lutego
2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz. 15:00.
Szczegółowe informacje o naborze zostaną
opublikowane na naszej stronie internetowej
www.pwt.euroregion-tatry.eu,
profilach
Euroregionu
„Tatry”
w
mediach
społecznościowych
oraz
na
stronach
internetowych partnerów słowackich.
Zachęcam
wszystkich
potencjalnych
wnioskodawców
do
składania
starannie
przygotowanych i wartościowych merytorycznie
wniosków o dofinansowanie!
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Efekty których mikroprojektów zrobiły na Panu
największe wrażenie?
Każdy z 65 zakontraktowanych mikroprojektów
jest inny. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć,
że w każdym z tych mikroprojektów można
znaleźć coś interesującego, coś co pocieszy ciało
lub duszę. Ja osobiście lubię spędzać wolny czas
na spacerach z rodziną w górach, czytać książki,
jeździć na rowerze, słuchać muzyki, podziwiać
starą drewnianą architekturę typową dla naszego
regionu. Praktycznie każdą z moich ulubionych
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zakończeniu realizacji będą robić wrażenie nie
tylko na osobach bezpośrednio związanych
z Programem, ale także na mieszańcach
i turystach odwiedzających nasze piękne polskosłowackie pogranicze.

Na
jakie
największe
bariery
napotykali
wnioskodawcy
i
beneficjenci
w
trakcie
przygotowania i realizacji mikroprojektów?
Środki
przeznaczone
na
dofinansowanie
mikroprojektów przekazywane są beneficjentom

Fot. Pixabay.com

czynności mogę realizować również dzięki
produktom
mikroprojektów
wdrażanych
w ramach Programu. Nie zdradzę jednak, które
konkretnie mikroprojekty zrobiły na mnie
największe wrażenie. Mam jednak nadzieję, że
kolejne
mikroprojekty,
które
otrzymają
dofinansowanie w ramach III naboru będą co
najmniej tak dobre jak te realizowane obecnie i po

na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
W praktyce oznacza to, że planując realizację
mikroprojektu wnioskodawca powinien zapewnić
odpowiednie zasoby finansowe na zrealizowanie
zaplanowanych działań. Tu pojawia się problem,
głównie w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest
stowarzyszenie lub inna organizacja NGO. Długi
okres oczekiwania na otrzymanie refundacji jest
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jednym z najczęściej zgłaszanych nam problemów,
z którymi borykają się wnioskodawcy. Na wniosek
Związku
Euroregion
„Tatry”,
Instytucja
Zarządzająca
wprowadziła
zmianę
w dokumentach programowych dotyczącą
możliwości
wnioskowania
w
przypadku
mikroprojektu wspólnego o zaliczkę.
Końcem listopada br. Euroregion „Tatry” otrzymał
od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informację
o spełnieniu kryteriów przyznania „premii” na
realizacje projektu parasolowego pt. „Łączy nas
natura i kultura”. W praktyce oznacza, to kolejne
1,5 miliona euro na realizację mikroprojektów
wspierających ochronę dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego pogranicza. Jakie są Państwa
oczekiwania dotyczące wykorzystania tych
dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego? Czy zamierzają Państwo
zmienić formułę dotychczas prowadzonych
naborów? Na co powinni zwrócić uwagi potencjalni
beneficjenci?
Bardzo cieszy mnie fakt, że to nasz projekt
parasolowy z 1 osi priorytetowej, jako pierwszy
z trzech realizowanych na pograniczu polskosłowackim spełnił warunki śródokresowej
ewaluacji i otrzymał od Instytucji Zarządzającej
„zielone światło” na przyznanie dodatkowych
środków na jego realizację. Dodatkowe środki
przeznaczone zostaną na realizację kolejnych
mikroprojektów. Nie planujemy zmieniać formuły
dotychczas prowadzonych naborów.
W poprzednich naborach duża ilość wniosków nie
została dopuszczona do oceny jakościowej,
ponieważ nie spełniały one kryteriów formalnych.
Dlatego zachęcam potencjalnych beneficjentów
już na etapie planowania wniosku do zapoznania
się z Poradnikiem Mikrobenecjenta. W razie
jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości
jesteśmy do dyspozycji. Pytania można do nas
kierować drogą elektroniczną, telefonicznie lub
skorzystać
z
możliwości
udziału
w indywidualnych konsultacjach.

I ostatnie pytanie dotyczące sedna wdrażanego
przez Euroregion „Tatry” programu Interreg V-A
Polska-Słowacja. Czy Pana zdaniem współpracy
transgranicznej można się nauczyć? Co decyduje
o jej powodzeniu?
Oczywiście, że można, nie ma przecież rzeczy
niemożliwych. Posłużę się przykładem z mojego
życia. Jako że moje nazwisko nie jest typowo
polskie, mogę zdradzić, że jestem Słowakiem,
który przyjechał do Polski za miłością – góralką
z Nowego Targu. Nasza i naszych rodzin
„współpraca transgraniczna” trwa już 13 lat
i mogę śmiało powiedzieć, że spełnia wymagane
minimum w zakresie kryteriów współpracy
mikroprojektu wspólnego. Jakie to są kryteria,
mogą Państwo doczytać się w naszym Poradniku
Mikrobeneficjenta, do czego serdecznie zachęcam.
O powodzeniu współpracy decyduje dużo
czynników, tak samo jak w życiu, ale o tym kto jest
w mojej rodzinie „partnerem wiodącym”, może
porozmawiamy następnym razem...
Dziękuję za rozmowę.
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Wydarzenia
Spotkanie w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych
w Programie Interreg V-A PolskaSłowacja
W dniu 7 listopada 2018 r. przedstawiciele
Euroregionu „Tatry” wzięli udział w spotkaniu
instytucji zaangażowanych we wdrażanie
Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 –
2020 poświęconemu działaniom informacyjnym
i promocyjnym.
W trakcie spotkania zorganizowanego przez
Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie
podsumowano
działania
informacyjne
i promocyjne zrealizowane w 2018 r. przez WST,
partnerów projektów parasolowych i Regionalne
Punkty Kontaktowe po polskiej i słowackiej
stronie granicy. Zaprezentowano także działania
w zakresie strategii komunikacji i współpracy
w Programie Interreg Polska-Słowacja planowane
na rok 2019. O tym co nowego czeka Program
w 2019 roku dowiedzą się Państwo po
zatwierdzeniu Planu Działań InformacyjnoPromocyjnych.
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Fot. archiwum Związku Euroregion „Tatry”
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Co nowego
w projektach?
„Promocja albumu pt. „Na
szczawnickim deptaku”
W dniu 25 listopada 2018 r. w Muzeum
Pienińskim w Szlachtowej odbyło się spotkanie
promujące publikację pn. „Na szczawnickim
deptaku”.
W spotkaniu wziął udział pan Bogusław
Waksmundzki
przewodniczący Rady
Euroregionu "Tatry" oraz pan Michał Stawarski dyrektor Euroregionu "Tatry". Nie zabrakło
również przedstawicieli słowackiej Spišskiej Beli miasta partnerskiego Szczawnicy.

Fot. archiwum Miasta i Gminy Szczawnica
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Album zawiera przeszło 100 archiwalnych
fotografii głównie autorstwa Awita Szuberta –
jednego z najlepszych polskich fotografów wieku
XIX. Książka składa się z kilku rozdziałów:
 Deptak
 Goście w kurorcie
 Eskapady w Pieniny i okolice Szczawnicy
 Górale
 Górale w walce o Niepodległą
 Szczawnicka promenada.

Każdy
fotograficzny
rozdział
poprzedza
tematyczny esej. Każda fotografia i
rycina
w albumie to osobna fiszka z dokładnym opisem
miejsca, stanowiąca rozwinięcie treści z eseju do
każdego rozdziału.

7
Album „Na szczawnickim deptaku” to połączenie
malowniczych krajobrazów Pienin, widoków
uzdrowiska Szczawnica z licznymi zabytkami
historycznymi oraz z ludźmi: gośćmi i góralami,
którzy sprawili, że ten urokliwy zakątek stał się
niezwykle ważnym miejscem na mapie kulturowej
i
turystycznej.
Autorem
publikacji
jest
pani Barbara Alina Węglarz. To książkowoalbumowe wydawnictwo tłumaczone jest na język
słowacki, angielski i niemiecki.

Publikacja
jest
jednym
z
produktów
mikroprojektu wspólnego pt. "Szczawnica i Spiska
Bela wczoraj i dziś”. Bezpłatną publikację można
odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica
oraz biurze Związku Euroregion „Tatry”.
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Fot. archiwum Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu

Ciekawe projekty
„Polsko-Słowackie Ciesielskie
Śpasy”
Ochrona tradycyjnego dla pogranicza polskosłowackiego, ale ginącego już zawodu cieśli to
główny cel mikroprojektu pt. „Polsko-Słowackie
Ciesielskie Śpasy”.

Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
i Obec Podbiel realizując w 2018 roku ten
mikroprojekt postawili na ludzi młodych, którzy
wybierając swoją drogę zawodową zdecydują się
kontynuować tradycje ciesielskie.
Na zaplanowane działania: warsztaty ciesielskie
oraz wystawę Powiatowe Centrum Kultury
otrzymało blisko 35 tys. euro z czego prawie 30
tys.
euro
stanowiło
dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Warsztaty ciesielskie
Warsztaty ciesielskie, zorganizowane w dniu 29
maja 2018 r. to pierwsze z działań zrealizowanych
w ramach mikroprojektu pt. "Polsko – Słowackie
Ciesielskie Śpasy". W warsztatach wzięli udział
uczniowie oddziałów budowlanych z Zespołu
Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu
oraz uczniowie ze Spojenej Szkoły z Niżnej na
Słowacji. W ramach pierwszej – teoretycznej
części młodzież uczestniczyła w wykładach na
temat budownictwa regionalnego pogranicza
polsko - słowackiego, które prowadzili Andrzej
Jakubiec z Cichego oraz Stefan Pitoniak ze
Słowacji. Następnie uczestnicy warsztatów udali
się na plac do Podczerwonego, gdzie na żywo
majstrowie - cieślowie prezentowali techniki
ciesielskie i pokazywali jak powstają elementy
budynków drewnianych.

Chochołów jako miejsce organizacji wystawy
„Polsko-Słowackie Ciesielskie Spasy” został
wybrany nieprzypadkowo. Jest to jedyny żywy
skansen w Europie charakteryzujący się stylową
architekturą
i
budownictwem
zrębowym.
Miejscowość Podbiel na Słowacji – partner
mikroprojektu, również może pochwalić się swoją
wyjątkową drewnianą architekturą gdzie także
istnieje żywy skansen architektury drewnianej.
W trakcie trzydniowej wystawy (10-12 sierpnia
2018 r.) odbyły się pokazy cieśli i innych
zawodów
związanych
z
tradycyjnym
budownictwem regionalnym, takich jak m.in.:
robienie gontów, mszenie ścian, kowalstwo,
rzeźbiarstwo.

Fot. archiwum Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu

Wystawa
Główne działanie mikroprojektu – Wystawa
Polsko - Słowackie Ciesielskie Śpasy była
największą
imprezą
transgraniczną
zorganizowaną w roku 2018. W TRAKCIE 3 DNI
WZIĘŁO W NIEJ UDZIAŁ OK. 10 TYSIĘCY OSÓB!

W trakcie wystawy można było na żywo zobaczyć
budowę
domu
góralskiego,
prezentacje
rzemieślnicze twórców ludowych z Polski i ze
Słowacji oraz budowę szczytu domu góralskiego.
Punktem kulminacyjnym były zawody cieśli
i msorzy. Cieślowie pod czujnym okiem jury
wykonywali węgły sprzętem tradycyjnym bez
użycia pił spalinowych. Jury przy ocenie brało pod
uwagę czas wykonania węgła oraz staranność
i dokładność wykonania.
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Z kolei msorze mieli za zadanie w ciągu trzech
godzin wykonać trzy wzory mszenia. Jury
oceniało - długość mszenia łącznie z mechnikiem,
wzornictwo, twardość mszenia oraz ilość
skrętków na metrze bieżącym. Uroczysta
dekoracja odbyła się w ostatnim dniu wystawy.
Fot. archiwum Powiatowego Centrum Kultury
w Nowym Targu
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Fot. archiwum Miasta Limanowa

Ciekawe projekty
„Poznać przeszłość
i zadbać o jej przyszłość kulinarne tradycje
Limanowej i Dolnego
Kubina ważnym elementem
krajobrazu kultury pogranicza
polsko-słowackiego”
Łatwo zaobserwować wspólne inspiracje,
przenikanie się tradycji kulinarnych Miasta
Limanowa i Miasta Dolny Kubin, podobne
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sposoby przygotowywania potraw, podobne
przyrządy kucharskie. Wciąż żyją osoby znające
te tradycje, ale jak słusznie zauważyli partnerzy
mikroprojektu
nigdy nie
zostało
to
zinwentaryzowane i przekazane młodemu
Zorganizowane w dniach 28-29 września 2018 r.
pokoleniu.
polsko-słowackie warsztaty kulinarne pn. „Ocalić
Stąd pomysł na kolejny wspólny mikroprojekt od zapomnienia”, to pierwsze z efektów
Miasta Limanowa i Miasta Dolny Kubin – tym mikroprojektu. Do udziału w wydarzeniu zostały
razem
mający
na
celu
zachowanie zaproszone trzy Koła Gospodyń Wiejskich
i
upowszechnienie
tradycji
kulinarnych z Dolnego Kubina i trzy koła z Limanowej,
ponieważ to właśnie Koła Gospodyń Wiejskich
Limanowej i Dolnego Kubina.
kultywują kulinarne tradycje oraz przechowują
Zaplanowane do realizacji w 2018 i 2019 roku
skarby lokalnej kultury.
działania łączą w sobie elementy tradycyjne
Jak informują organizatorzy: (...) ponieważ
z elementami nowoczesnymi.
najsmaczniejszą przyprawą naszych kuchni jest
Fot. archiwum Miasta Limanowa

Warsztaty kulinarne
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pomysłowość gospodyń potrawy najpierw zostały
wyselekcjonowane, potem przygotowane, by na
końcu
je
zaprezentować
bardzo
licznie
zgromadzonej na degustacji publiczności. Wśród
kuchni słowackiej królowały: szulance z makiem,
bryndzownik, orawska kapustnica (…) bryndzowe
haluszki. Z kuchni limanowskiej najlepiej
smakowały: pierogi z kapustą i grzybami, żur na
zakwasie (…) i buchty. Jak mówili uczestnicy „była
to prawdziwa uczta dla oczu i podniebienia”.
W szczególności, że potrawy serwowane były na
zrekonstruowanych drewnianych straganach.
Warto podkreślić, że realizacja warsztatów
przyczyniła się nie tylko do wymiany doświadczeń
kulinarnych, wzbogacenia wiedzy na temat
Fot. archiwum Miasta Limanowa
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potraw
tradycyjnych
i
udokumentowanie
tradycyjnych przepisów do polsko-słowackiej
bazy internetowej (www.smakibezgranic.eu)
i wydawnictwa, ale także do integracji pokoleń.
Wszystkie osoby, które chcą rozsmakować się
w tradycjach kulinarnych Limanowej i Dolnego
Kubina partnerzy mikroprojektu zapraszają
w 2019 roku na kolejne wspólne polsko-słowackie
wydarzenia - imprezy plenerowe połączone
z pokazami kulinarnymi oraz dystrybucją
wydanych książek.
Wartość całego mikroprojektu to ponad 52 tysiące
euro z tego przyznane dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to 44 tysiące euro.
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JESTEŚ BENEFICJENTEM?
PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ
I ZOSTAŃ WSPÓŁTWÓRCĄ NEWSLETTERA!
Dokładamy wszelkich starań, aby Newsletter w pełni
odpowiadał potrzebom Czytelników. Dlatego zależy nam, aby był
on przez Was - Czytelników współtworzony. Jeżeli chcecie
zaproponować temat, który byłby dla Was interesujący
i przydatny - napiszcie do nas. Uwagi, komentarze, sugestie itp.
proszę nadsyłać drogą elektroniczną na adres: pwt@euroregiontatry.eu
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PYTANIA
I ODPOWIEDZI
W bieżącym wydaniu Newsletter’a kontynuujemy
temat finansowania wydatków stawką ryczałtową.
Tym razem zapytaliście nas, czy koszty zakupów
artykułów spożywczych na spotkanie (kawa,
herbata, woda, soki, ciastka) można rozliczyć
w kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych
i koszty usług zewnętrznych”.
Zgodnie z Poradnikiem Mikrobeneficjenta koszty
reprezentacyjne (kawa, herbata itp.) na spotkania
projektowe partnerów projektu są kwalifikowalne
w kategorii „wydatki biurowe i administracyjne”.
Zasada ta nie dotyczy usług cateringowych, które
należy ujmować w ramach kategorii „koszty
ekspertów zewnętrznych i koszty usług
zewnętrznych”.

REDAKCJA I DANE ADRESOWE:
Związek Euroregion "Tatry"
ul. Jana IIISobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 99 81, 18 266 69 53
e-mail:pwt@euroregion-tatry.eu
strona: www.pwt.euroregion-tatry.eu
FB: www.facebook.com/EuroregionTatry
Instagram: instagram.com/euroregion.tatry

WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPOTKANIAMI
PROJEKTOWYMI TAKIE JAK KAWA, HERBATA,
WODA, CIASTKA ITP. POWINNY ZOSTAĆ
ROZLICZONE W KATEGORII
„WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE”.
Tym samym ze względu na fakt, że w każdym
mikroprojekcie
wydatki
biurowe
i administracyjne są rozliczane stawką
ryczałtową, to takie koszty zawierają się już
w przyznanym ryczałcie. Jeżeli wydatki na
ciastka, wodę, kawę, herbatę itp. byłyby
przedstawione w kategorii „koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych”
oznaczałoby to podwójne finansowanie
wydatku.
W sytuacji zakupu przez partnera projektu usługi
gastronomicznej na spotkanie projektowe
partnerów projektu takie wydatki mogą być
rozliczone w ramach kategorii „koszty ekspertów
zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych”.

