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Newsletter Związku Euroregion "TATRY"
Szanowni
Czytelnicy i Internauci,

KALENDARIUM
WYBRANYCH
WYDARZEŃ:

lato to czas wypoczynku, wczasów, wypraw krajoznawczo-turystycznych
i aktywności rekreacyjno-sportowej. To okres, który służy do tzw. "naładowania
baterii". Natomiast w biurze Euroregionu „Tatry” trwa wytężona praca związana
z rozliczaniem mikroprojektów z pierwszej i trzeciej osi Programu Interreg V-A PLSK 2014-2020. Oddajemy w Wasze ręce podwójny numer naszego Newslettera,
zawierający aktualne informacje na temat realizacji Programu Interreg V-A PL-
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Letnie gorczańskie łąki nad Lubomierzem - fot. Mateusz Skupień

SK 2014-2020. Otwiera go wywiad z Przewodniczącym Rady Związku
Euroregion „Tatry” panem Bogusławem Waksmundzkim. Przybliżamy też
aktualnie realizowane ciekawe mikroprojekty z pierwszego naboru, jak też
bieżące działania dot. Programu.
Przekazujemy również garść informacji o zorganizowanych wydarzeniach,
w których Euroregion "Tatry" brał udział lub je zorganizował. W kąciku
"Pytania i Odpowiedzi" kontynuujemy wyjaśnianie zasad funkcjonowania
Programu oraz odpowiadamy na nurtujące beneficjentów pytania wynikające
z realizacji mikroprojektów. W kąciku "Nasze Sprawy" informujemy o zmianach
kadrowych w biurze Związku Euroregion „Tatry”.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja
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Rozmowy/
wywiady/
oświadczenia

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Kto może
aplikować o środki na realizacje mikroprojektów?
Na początku warto podkreślić, że wnioskodawcami mogą być instytucje o charakterze
niedochodowym, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze
komercyjnym, np. organy administracji rządowej i samorządowej, jednostki ustanowione
przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje systemu
oświaty i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, kościoły. Lista kwalifikujących się wnioskodawców jest znacznie
obszerniejsza, zachęcam do zapoznania się
z dokumentami programowymi a szczególnie
z obowiązującą wersją Poradnika Mikrobeneficjenta Projektów Parasolowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 realizowanych
przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim
i Samorządowym Krajem Żylińskim. Każdy
zarejestrowany wniosek o dofinansowanie
mikroprojektu, który wpłynie do biura Związku
Euroregion „Tatry”, w przypadku słowackich
wnioskodawców do siedziby Samorządowego
Kraju Preszowskiego lub Samorządowego
Kraju Żylińskiego, w terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze, będzie podlegać
ocenie formalnej. Obecny nabór ogłoszony
został 3 kwietnia br. i został przedłużony do 29
września br. do godz. 15:00. Myślę, że okres
pięciu miesięcy jest wystarczająco długi na
przygotowanie przez potencjalnych wnioskodawców wniosków o dofinansowanie mikroprojektów wspólnych lub indywidualnych
spełniających wymogi Programu.

Rozmowa z panem
Bogusławem
Waksmundzkim
Przewodniczącym Rady
Związku Euroregion
"Tatry"

Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Rady Związku Euroregion
„Tatry” - fot. ze zbiorów własnych.

Panie Przewodniczący, obecnie trwa drugi
nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w projekcie parasolowym pt. Łączy
nas natura i kultura, realizowanym przez
Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie
z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach

Jak wygląda kwestia dofinansowania mikroprojektów? Czy mikrobeneficjent musi posiadać środki na pokrycie całkowitych wydatków
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mikroprojektu, czy mikrobeneficjenci mogą
liczyć na dofinansowanie w formie zaliczki?

Jak wygląda ocena i wybór mikroprojektu, tj.
od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
mikroprojektu do momentu podpisania umowy o dofinansowanie mikroprojektu?

Mikrobeneficjenci otrzymują dofinansowanie
w formie bezzwrotnej dotacji na zasadzie
refundacji poniesionych wydatków. Mikroprojekty realizowane w ramach Programu Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości
maksymalnie 85 % poniesionych wydatków
kwalifikowalnych mikroprojektu. W ramach
pierwszego naboru wniosków mikrobeneficjenci realizujący mikroprojekty wspólne byli
dyskryminowani w stosunku do mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty indywidualne, ponieważ refundacja następowała
dopiero po sprawdzeniu raportu końcowego
z realizacji mikroprojektu, czyli po zakończeniu
realizacji rzeczowej mikroprojektu. Oznaczało
to, że w trakcie realizacji mikroprojektu
wspólnego, mikrobeneficjent nie miał możliwości refundacji poniesionych wydatków, jak
to ma miejsce w przypadku mikroprojektów
indywidualnych. Związek Euroregion „Tatry”
zwrócił się do Instytucji Zarządzającej o wyrażanie zgody na przekazywanie jednorazowej
zaliczki mikrobeneficjentom w wysokości do
15 % dofinansowania w ramach realizacji
mikroprojektów wspólnych. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020 wyraził zgodę na taką procedurę.

Każdy wniosek złożony w określonym terminie
podlega ocenie formalnej, którą przeprowadzają pracownicy biura Związku Euroregion
„Tatry”, Samorządowego Kraju Preszowskiego
lub Samorządowego Kraju Żylińskiego, w zależności od siedziby wnioskodawcy. W kolejnym etapie mikroprojekty, które spełniają
wszystkie kryteria oceny formalnej podlegają
ocenie jakościowej. Ocena jakościowa dokonywana jest przez wspólną polsko-słowacką
grupę bezstronnych, zewnętrznych ekspertów.
Warunkiem rekomendacji mikroprojektu jest
uzyskanie pozytywnego wyniku oceny jakościowej. Po zakończeniu oceny jakościowej,
Związek Euroregion „Tatry” sporządza wspólną listę rankingową zawierającą mikroprojekty
indywidualne i wspólne, rekomendowane
przez ekspertów. Komitet ds. mikroprojektów,
w oparciu o wspólna listę rankingową, dokonuje wyboru mikroprojektów do realizacji.
Umowy o dofinansowanie mikroprojektów
zawierane są co do zasady w terminie do 90
dni kalendarzowych po decyzji Komitetu ds.
mikroprojektów.
Dziękuję za udzielone odpowiedzi.

Orawskie łąki z widokiem na Tatry - fot. Mateusz Skupień
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Ciekawe projekty

W ramach tego mikroprojektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. prezentacja weselnych obrzędów pogranicza
polsko-słowackiego w wykonaniu zespołów
folklorystycznych,
2. Organizacja wydarzeń związanych z promowaniem wartości kuchni regionalnej
"Smaki Pogranicza",
3. Wymiana wystaw malarskich, fotograficznych i rękodzieła twórców z Korzennej
i Raslavic pn.: "Artyści bez Granic",
4. Organizacja dwóch rzeźbiarsko-malarskich
plenerów pt. "Twórcze Beskidy".
W dniu 16 lipca 2017 roku w Amfiteatrze
w Korzennej odbyło się jedno z wydarzeń
realizowanych w ramach mikroprojektu pt.
„Wesele na Pograniczu”. Wydarzenie to opierało
się na wspólnym zaprezentowaniu oraz
odtworzeniu przez zespoły folklorystyczne

"Beskidzki Raj
Kulturalny - cykl
wydarzeń promujących
unikatowe walory
kulturowe pogranicza
polsko-słowackiego"
Mikroprojekt wspólny realizowany
przez Centrum Kultury w Korzennej
i Obec Raslavice. Kwota przyznanego
dofinansowania mikroprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 75 tys. euro.

"Wesele na Pograniczu" - Korzenna - 16 lipca 2017 roku. Fotografia ze zbiorów Centrum Kultury w Korzennej
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Fotografia ze zbiorów Centrum Kultury w Korzennej

weselnych obrzędów pogranicza polskosłowackiego. Widowisko to zaprezentowały aż 4
zespoły folklorystyczne: dwa z Korzennej –
Lipniczanie i Janczowioki i dwa z Raslavic –
Raslavičan i Raslavičanik. Na podstawie tego
widowiska powstanie dwupłytowy album programu folklorystycznego, zarejestrowanego
podczas wydarzenia. Wraz z „Weselem na
Pograniczu” zaprezentowano również regionalne stoiska kuchni polskiej i słowackiej pn.
„Smaki Pogranicza”, gdzie można było
degustować regionalne specjały takie jak:

tradycyjne ciasta czy kompoty, pierogi oraz
domowy chleb ze smalcem, ogórki małosolne,
słowackie potrawy z ogniska i z kociołków
a także tradycyjne zupy. W ramach zadania
"Smaki Pogranicza" utworzona będzie internetowa baza specjałów.
Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014 - 2020.

Mgła w dolnoreglowym lesie bukowym w rejonie Lubogoszczy - Beskid Wyspowy - fot. Mateusz Skupień
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Fot. udostępniona przez Gminę Miasto Grybów

ważniejszych problemów regionu przygranicznego, wynikającego z braku kompleksowych
działań w zakresie promocji kultury pogranicza
i jego historii. Zauważono, że brak jest również
komplementarnej współpracy w działaniach
marketingowych związanych z kreowaniem
ruchu turystycznego. Gminy realizujące ten
projekt po obu stronach granicy stawiają przed
sobą duże wyzwanie, które jest zarazem celem
strategicznym dla tego regionu. Partnerzy liczą
na to, że efekty wspólnych działań promocyjno edukacyjnych w zakresie prezentacji historii
a zarazem kultury miast pogranicza (Miasta
Grybów i Obec Veľky Šariš), pozwolą odnieść
zamierzone rezultaty w postaci efektów
rozłącznych kampanii po obu stronach granicy.
Ważnym elementem tego zadania jest również
chęć podejmowania wspólnych działań partnerskich, uzupełniających się nawzajem i będących punktem wyjścia do następnych wspólnych
przedsięwzięć po obu stronach granicy.

"Uchronić od
zapomnienia prezentacja kultur
pogranicza polskosłowackiego"
Zadanie partnera wiodącego tego
mikroprojektu realizuje Gmina Miasto
Grybów wraz ze swym partnerem
słowackim - Obec Veľký Šariš. Całkowita wartość mikroprojektu wynosi
ponad 116 tys. euro, a przyznana kwota
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na jego
wykonanie to ponad 95 tys. euro.
Jednym z celów i zamierzeń jakie Partnerzy
postawili sobie przed realizacją tego mikroprojektu jest zminimalizowanie jednego z naj6/12
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Fotografia udostępniona przez Gminę Miasto Grybów

Program kulturowo-turystyczny partnerów objętych tym mikroprojektem, zaplanowany został
w oparciu o kompleksowe działania, takie jak:
1. opracowanie oraz wydanie publikacji nt.
historii oraz zasobów kulturowych i przyrodniczych Miasta Grybów i Obec Veľky
Šariš, która będzie dostępna w formie
książkowej i w formie tzw. e-produktu.
Opracowanie elektroniczne obejmujące materiały nt. kultury, historii i tradycji miast
pogranicza, zamieści partner wiodący
projektu na własnej podstronie. Warto
podkreślić, że publikacja będzie dostępna
w trzech wersjach językowych, w celu
dotarcia do szerszego grona odbiorców;
2. film promujący zasoby tego obszaru;
3. wydarzenia kulturalne związane z kulturą
i historią pogranicza po stronie słowackiej
oraz polskiej, pozwalające na udział miesz-

kańców pogranicza oraz turystów i przyjezdnych, w wydarzeniach historycznych związanych z Historią Bolka Gniewnego w Grybowie,
a także dające możliwość prezentacji folkloru i kultury gmin związanych mikroprojektem;
4. efektywna kampania promująca ciekawe
miejsca po obu stronach granicy, tworząca
ofertę miast przygranicznych.
Część tych zadań jest już w trakcie realizacji.
Jedno z wydarzeń kulturalnych miało miejsce
na terenie grodu Stara Baśń w Grybowie
w dniach 27-28 maja 2017 roku. Był to Międzynarodowy Festiwal Pogranicza Polsko-Słowackiego pn. "Wiosna na pograniczu", który
zorganizowała Gmina Miasto Grybów.
Podczas Festiwalu można było podziwiać dorobek rękodzieła artystycznego wystawców z terenu pogranicza polsko-słowackiego. Zostały
7/12
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Fotografia udostępniona przez Gminę Miasto Grybów

przeprowadzone również warsztaty malarskie
w plenerze oraz artystyczne warsztaty dla
dzieci. Odbyła się także degustacja regionalnych
i znanych potraw na pograniczu polsko-słowackim. Nie zabrakło pokazów artystycznych takich
jak teatr ognia, pokazów rzemiosła średniowiecznego oraz koncertu muzyki dawnej.
Dużym zainteresowaniem cieszył się widowiskowy pokaz dawnych sztuk walki oraz
tańców dawnych połączonych z warsztatami dla
publiczności. Natomiast głównym wydarzeniem
była profesjonalnie przygotowana i przeprowadzona inscenizacja obrony grodu "Stara Baśń"
przed wojskami Mongolskimi w wykonaniu grup
rekonstrukcyjnych z Polski i Słowacji.
Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014 - 2020.

"Wypracowanie
wspólnych procedur
w dziedzinie
bezpieczeństwa prowadzących do lepszego
wykorzystania
wspólnego dziedzictwa
przyrodniczego
pogranicza polskosłowackiego"
Mikroprojekt jest realizowany przez
Gminę Sucha Beskidzka i Miasto Na8/12
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Fotografia udostępniona przez Gminę Sucha Beskidzka

mestovo. Całkowita wartość mikroprojektu wynosi ponad 33,5 tys. euro
a przyznana kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego to ponad 28,5 tys. euro.
Ten oryginalny mikroprojekt określa poszerzenie
i wzmocnienie partnerskich kontaktów transgranicznych poprzez nawiązanie współpracy na
całkiem nowej płaszczyźnie. Ważnym elementem realizacji programu będą działania edukacyjne w dziedzinie prewencji, bezpieczeństwa,
reagowania i usuwania skutków wynikających
z sytuacji kryzysowych w środowisku. Będzie
odbywało się to poprzez organizację wspólnych
spotkań, pokazów i warsztatów. W ramach
mikroprojektu zostaną stworzone warunki do
realizacji nowych przedsięwzięć oraz kontynuacji nawiązanej współpracy, w tym zakup
wyposażenia. Celem bezpośrednim będzie również zwiększenie poziomu świadomości społecznej w zakresie zagrożeń środowiskowych. Mowa

tutaj o organizacji pokazów pozorowanych na
wodzie oraz wydaniu broszur i tablic uświadamiających o zagrożeniach i ich dalszych skutkach.
Informujemy, że w zakresie realizacji tego
mikroprojektu w dniach od 19 do 21 maja 2017
roku oraz od 9 do 11 czerwca 2017 roku, na
jeziorze Żywieckim miały miejsce warsztaty
obejmujące swą problematyką ratownictwo
wodne, w których uczestniczyli strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka
oraz słowacka partnerska jednostka DHZ Namestovo. Warsztaty miały na celu promowanie
i rozwijanie turystyki oraz sportów wodnych,
skupiając się przy tym na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom zbiorników wodnych.
Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014 - 2020.
9/12
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Szczegółowe informacje na temat obszaru
wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów,
wniosków oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych:

NASZE SPRAWY

Przypominamy
o drugim naborze wniosków
o dofinansowanie mikroprojektów
w ramach projektu parasolowego pn.
Łączy nas natura i kultura Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020

- Związku Euroregion „Tatry”:
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/ogloszeniai-wyniki-naborow
- Samorządowego Kraju Preszowskiego:
www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/
cezhranicne-programy/program-plsk2014-2020/vyzvy
- Samorządowego Kraju Żylińskiego:
www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/aktualnevyzvy.html
Wnioski należy składać za pomocą Generatora
Wniosków i Rozliczeń, który dostępny jest pod
adresem: www.e-interreg.eu do dnia 29 września 2017 r. do godziny 15:00 - decyduje data
i godzina złożenia wersji papierowej wniosku
w biurze Związku Euroregion „Tatry” (polscy
wnioskodawcy) albo w urzędzie właściwego
terytorialnie Samorządowego Kraju Preszowskiego lub Samorządowego Kraju Żylińskiego
(słowaccy wnioskodawcy).
Po szersze informacje zapraszamy Państwa do
odwiedzenia powyższych linków.

Z pracy Biura
Miło nam poinformować, że Rada Związku
Euroregion "Tatry" z dniem 3 lipca 2017 roku
powołała pana Michała Stawarskiego na
Dyrektora Biura Związku Euroregion "Tatry".
W dniu 10 lipca 2017 r. stanowisko pełniącego
obowiązki Kierownika Działu Projektu Parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Priorytet 1 objął pan Miloš Handák.
10/12
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PYTANIA
I ODPOWIEDZI
Na czym polega współpraca między partnerami w ramach realizacji mikroprojektu i czym
się charakteryzuje?
W Programie Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020 mogą być realizowane dwa rodzaje
mikroprojektów:
• mikroprojekty indywidualne,
• mikroprojekty wspólne (w tym mikroprojekty

własne).
Główną różnicą między poszczególnymi typami
mikroprojektów jest stopień zaangażowania
partnerów w realizowany mikroprojekt oraz
wysokość dofinansowania.
‣ MIKROPROJEKTY INDYWIDUALNE:
Są to mikroprojekty realizowane z udziałem
partnerów z obu stron granicy z zachowaniem
2 kryteriów współpracy: wspólne przygotowanie
i wspólna realizacja. Dofinansowanie w mikroprojekcie indywidualnym może otrzymać jedynie wnioskodawca.
‣ MIKROPROJEKTY WSPÓLNE:
To mikroprojekty realizowane przez co najmniej
2 partnerów z Polski i Słowacji charakteryzujące się: wspólnym przygotowaniem, wspólną
realizacją, wspólnym personelem i wspólnym
finansowaniem. Wyjątek stanowią Europejskie
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które są
tzw. jedynym beneficjentem. W mikroprojektach
wspólnych obowiązuje zasada partnera wiodącego albo zasada beneficjenta jedynego. Dofinansowanie w mikroprojekcie wspólnym przyznawane jest zarówno wnioskodawcy jak i partnerom mikroprojektu.
‣ POZIOM FINANSOWANIA:
Mikroprojekty realizowane w ramach Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są
współfinansowane ze środków EFRR do
wysokości maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu. Pozostałe środki

CZERWIEC/LIPIEC 2017
w wysokości min. 15% zapewniane są przez
partnerów mikroprojektów jako tzw. współfinansowanie krajowe. Źródłem współfinansowania krajowego mogą być środki własne
mikrobeneficjenta, współfinansowanie z budżetu państwa, dochód z mikroprojektu do
wysokości wkładu własnego w finansowaniu lub
inne.
a. Maksymalny okres realizacji mikroprojektów
12 miesięcy.
b. Minimalna wartość dofinansowania z EFRR:
2 tys. euro.
c. Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR:
• 100 tys. euro - dla mikroprojektu wspólnego,
• 50 tys. euro - dla mikroprojektu indywidualnego,
d. Całkowita wartość mikroprojektu: 140 tys.
euro - dla mikroprojektu wspólnego,
e. 70 tys. euro - dla mikroprojektu indywidualnego.
‣ STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA WE WSPÓLNE
FINANS OWANIE POSZCZEGÓLNYCH
PARTNERÓW
W mikroprojektach wspólnych minimalny udział
finansowy każdego z partnerów wynosi 10%
budżetu mikroprojektu. Oznacza to, że każdy
mikrobeneficjent realizujący mikroprojekt
wspólny musi wnieść wkład finansowy, nie
niższy niż 10% wartości mikroprojektu.
Czy w mikroprojektach w ramach Programu
Interreg V-A Polska–Słowacja 2014-2020
można uzyskać dofinansowanie na realizację
inwestycji?
‣ INWESTYCJE W MIKROPROJEKTACH
Dofinansowanie inicjatyw lokalnych o niewielkiej skali, powinno tworzyć fundament dla
większych wspólnych projektów transgranicznych. W ramach pierwszej osi priorytetowej
możliwa jest również realizacja inwestycji
w powiązaniu z przedsięwzięciami o charakterze
„miękkim”. Inwestycja nie może być jedynym
lub głównym celem realizacji mikroprojektu.
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Inwestycja w mikroprojekcie może być realizowana po spełnieniu łącznie następujących
warunków:

• 1.12 Liczba nowych/zmodernizowanych
transgranicznych e-produktów i e-usług.
e. realizowane w ramach mikroprojektów inwestycje powinny być przeznaczone na cele publiczne.

a. inwestycja musi być wyodrębnionym zadaniem lub zadaniami, wpisującym się w cel
lub cele szczegółowe projektu,

INFORMACJE

b. zadanie lub zadania inwestycyjne muszą w
logiczny sposób łączyć się z pozostałymi
zadaniami merytorycznymi, zadanie lub
zadania inwestycyjne muszą być powiązane
z wyodrębnionym zadaniem miękkim projektu,
c. zadanie lub zadania inwestycyjne muszą
prowadzić do stworzenia wspólnych, transgranicznych produktów programu promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,
d. zadanie lub zadania inwestycyjne muszą mieć
określony i zdefiniowany co najmniej jeden z
poniższej listy wskaźników produktu programu:
• 1.1 Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych,
• 1.2 Długość nowych, zmodernizowanych lub
udoskonalonych transgranicznych szlaków
rekreacyjnych,
• 1.3 Liczba nowych, zmodernizowanych lub
rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku
turystycznego,
• 1.6 Liczba zmodernizowanych elementów
obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich,

1. EUWT "TATRY" ogłosiło nabór na szkolenia i kursy organizowane w ramach mikroprojektu pt. Transgraniczne doskonalenie zawodowe i specjalistyczne w EUWT
TATRY.
2. W wyniku podpisanego listu intencyjnego
przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę, Grzegorza Lipca
z Zarządu Województwa Małopolskiego
oraz przedstawicieli powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, miast: Zakopane
i Nowy Targ oraz gmin: Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, Jabłonka, Kościelisko, Lipnica Wielka i Nowy Targ,
pojawiła się szansa na uruchomienie dla
turystów i mieszkańców sprawnych połączeń autobusowych z Nowego Targu,
Lipnicy Wielkiej i z Zakopanego na Słowację.
3. Do dnia 6 sierpnia 2017 roku trwa nabór
na stanowisko kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja
(WST) z siedzibą w Krakowie.

REDAKCJA I DANE ADRESOWE:
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strona: www.pwt.euroregion-tatry.eu
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