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Drodzy Czytelnicy,
mamy nadzieję, że nie trzeba już nikogo przekonywać do tego, że pogranicze
pięknieje dzięki funduszom europejskim. Jest w tym ogromna zasługa projektów
infrastrukturalnych, dzięki którym możemy nie tylko podziwiać dziesiątki
zabytków pogranicza, które odzyskały dawny blask, ale także w atrakcyjny
sposób spędzać wolny czas, np. na rowerowym Szlaku wokół Tatr. Nie bez
znaczenia dla rozwoju pogranicza jest realizacja małych transgranicznych
inwestycji powiązanych z działaniami miękkimi, które są efektem wdrażania
mikroprojektów. Kolejne z nich prezentujemy w bieżącym wydaniu Newslettera.
Na kolejnych stronach Newslettera tradycyjnie znajdą Państwo także informacje
na temat szeregu majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu
parasolowego Euroregionu „Tatry” pt. „Łączy nas natura i kultura”.

KALENDARIUM
WYDARZEŃ

18.05
-18.07
Konkurs fotograficzny
pn. „Moje spotkanie
z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II”
w ramach
mikroprojektu pt.
„Wędrówka śladami
kultury, historii
i tradycji pogranicza
polsko-słowackiego”

Czerwiec

Zamek w Czorsztynie, fot. www.pixabay.com

Zachęcamy także do zapoznania się z kalendarium, w którym znalazły się już
Zamek w Czorsztynie, fot. www.pixabay.com/pl/
pierwsze wydarzenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego pogranicza
zaplanowane w ramach mikroprojektów z II naboru. W dziale „Pytania
i odpowiedzi” na Państwa życzenie omawiamy procedurę dotyczącą tzw.
„nieukończonych projektów”.
Miłej, wiosennej lektury!
Redakcja

Warsztaty rzemiosła
w Poroninie m.in.
z malarstwa na
tkaninie
i tradycyjnego
wyszywania na
suknie w ramach
projektu pt. „Gmina
Poronin
i Východná nie
pozwolą zaginąć ludo
-wym rzemiosłom"

25-26.
06
Posiedzenie
Komitetu
Monitorującego
Program Interreg V-A
Polska-Słowacja
2014-2020 w Wiśle
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Fot. archiwum Związku Euroregion „Tatry”

Wydarzenia
Szkolenie dla beneficjentów
II naboru w Euroregionie „Tatry”!
Za nami kolejne szkolenie dla beneficjentów.
Tym razem tajniki realizacji i rozliczania
mikroprojektów zgłębiali beneficjenci drugiego
naboru mikroprojektów w ramach projektu
parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura”.
W szkoleniu, które odbyło się w dniu
9 maja 2018 r. w Ośrodku Współpracy PolskoSłowackiej w Nowym Targu wzięło udział ok. 40
osób.

Prowadzący
szkolenie
pracownicy
Działu
mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A
PL-SK 2014-2020 wspólnie z opiekunką projektu
parasolowego - panią Katarzyną Piecuch ze
Wspólnego Sekretariatu Technicznego przybliżyli
uczestnikom m.in.:
 zasady rzeczowej realizacji mikroprojektów,
 podstawy kwalifikowalności wydatków,
 procedury rozliczania mikroprojektów,
 zakres obowiązkowych działań informacyjno –
promocyjnych.
Prezentacja ze szkolenia dostępna jest na stronie:
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Fot. archiwum Samorządowego Kraju Preszowskiego

Wydarzenia
Kolejne umowy na
realizację
mikroprojektów
podpisane!
W dniu 17.05.2018 r. w Preszowie
podpisano kolejne umowy na
realizację mikroprojektów, które
otrzymały dofinansowanie w ramach
II naboru projektu parasolowego pt.
„Łączy nas natura i kultura”.

Łącznie w partnerstwie Euroregionu
„Tatry” i Samorządowego Kraju
Preszowskiego
w
II
naborze
realizowanych
będzie
13
mikroprojektów z zakresu ochrony
i promocji dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego pogranicza.
W uroczystości Euroregion „Tatry”
reprezentowali
Przewodniczący
Rady i Dyrektor biura.
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Wydarzenia
To już połowa okresu realizacji
projektu parasolowego pt.
„Łączy nas natura i kultura!”
W dniu 18 maja 2018 r. w Ośrodku Współpracy
Polsko – Słowackiej w Nowym Targu odbyło się
spotkanie partnerów projektu pt. „Łączy nas
natura i kultura” realizowanego w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 20142020.
Spotkanie to miało charakter obowiązkowego
śródokresowego przeglądu realizacji projektu
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Fot. archiwum beneficjentów i Związku Euroregion „Tatry”

realizowanego w połowie okresu jego wdrażania.
Podczas
spotkania
partnerzy
przybliżyli
rzeczowy i finansowy postęp projektu omawiając
m.in. poziom osiągnięcia kryteriów przyznawania
dodatkowych środków dla projektu, stopień
zaawansowania
w
weryfikacji
raportów
mikrobeneficjentów i przekazywaniu należnych
im refundacji, wdrożone wspólnie działania
informacyjno-promocyjne.
Poddano
także
analizie problemy zidentyfikowane w trakcie
realizacji projektu.
Spotkanie to było również doskonałą okazją
do zaprezentowania pierwszych rezultatów
i sukcesów zakończonych już mikroprojektów.
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Wydarzenia
Konferencja naukowa
„Transgraniczność-społecznośćwspółpraca”
W dniu 25 maja 2018 r. Dyrektorzy Euroregionu
„Tatry” i EUWT TATRY, dla których współpraca
z sąsiadem zza granicy to codzienność wzięli
udział
w
konferencji
„Transgranicznośćspołeczność-współpraca”.

Nasi przedstawiciele zaproszeni zostali do udziału
w panelu dyskusyjnym, który nie tylko stanowił
znakomite
pole do rozważań na temat
dotychczasowych doświadczeń we współpracy
partnerskiej na pograniczu i jej praktycznych
aspektów, ale także co ciekawe - uwydatnił różne
priorytety i podejścia do tej współpracy
wśród podmiotów zaangażowanych w jej
realizację na co dzień. Przesądzać one będą
o przyjętych na kolejne lata modelach polsko -

Fot. archiwum Stowarzyszenia Euroregion Karpacki

W sądeckim Miasteczku Galicyjskim spotkali
praktycy i teoretycy, aby wspólnie debatować.
o współpracy transgranicznej na pograniczu
polsko-słowackim.

słowackiej współpracy. Podczas konferencji
zaprezentowano także efekty mikroprojektów
z Euroregionu „Tatry” wdrażanych przez MiG
Muszyna oraz GCK w Kluszkowcach.
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Ciekawe projekty
„Dziedzictwo obok mnie –
ochrona i promocja
Międzykulturowego Szlaku
Turystycznego Pogranicza
Polsko - Słowackiego”
Ten mikroprojekt wdrażany przez Miasto i Gminę
Piwniczna - Zdrój we współpracy ze słowacką
M

miejscowością
Mniszek
nad
Popradem
o wartości blisko 50 tys. euro stanowi znakomity
przykład przedsięwzięcia służącego rozwojowi
transgranicznego produktu turystycznego –
Międzykulturowego
Szlaku
Turystycznego
Pogranicza Polsko - Słowackiego.
Partnerzy projektu dostrzegając, że utworzony
10 lat temu Międzykulturowy Szlak Turystyczny
Pogranicza Polsko – Słowackiego, mimo
stosunkowo szerokiego zasięgu oddziaływania
jest
mało
popularny
zarówno
wśród
mieszkańców, jak i wśród turystów postawili na
stworzenie
odpowiadającego
aktualnym
trendom spędzania wolnego czasu narzędzia
promującego ten produkt.
Stąd mikroprojekt pt. „Dziedzictwo obok mnie –
ochrona i promocja Międzykulturowego Szlaku
Turystycznego Pogranicza Polsko – Słowackiego”
zrealizowany przez partnerów w roku 2017
łączył w sobie dwa kluczowe elementy
zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego pogranicza:
dbałość o dziedzictwo materialne i atrakcyjną
formę przekazywania mieszkańcom i turystom
informacji o tym dziedzictwie.
Czy wiesz, że Międzykulturowy Szlak
Turystyczny Pogranicza Polsko –
Słowackiego o długości blisko 140 km,
który promuje 80 zabytków Sądecczyzny
i Kraju Preszowskiego powstał w ramach
mikroprojektu dofinansowanego z IW
Interreg III A PL-SK 2004-2006?

Mapa: www.nowosadecki.pl
Fotografie: www.staralubovna.sk;
www.dnidziedzictwa.pl;
www.szlakimalopolski.mik.krakow.pl
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Fot. archiwum Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Gra
Gramiejska
miejskai quest
i quest
I tak będące efektem mikroprojektu: gra miejsca
i quest to nic innego jak nowa forma działań, która
bezpośrednio angażuje w zdobywanie wiedzy na
temat
dziedzictwa
pogranicza:
młodzież,
dorosłych,
mieszkańców
i
turystów.
Przeprowadzona w ramach projektu gra miejska
oraz wydany questing rowerowy (dostępny online
na stronie: www.piwniczna.pl) skoncentrowane
na odcinku szlaku Piwniczna – Zdrój – Hraniczne
stanowiły zatem także świetny sposób na
promocję atrakcji pogranicza opartych na
dziedzictwie kulturowym i naturalnym, które
zlokalizowane są na Międzykulturowym Szlaku
Turystycznym Pogranicza Polsko-Słowackiego.

Działanie
Działanieinwestycyjne
inwestycyjne
Z kolei zaplanowane działania inwestycyjne
pozwoliły na odrestaurowanie historycznego
układu alejek i zieleni oraz otoczenia jednego
z
obiektów
znajdujących
się
na
Międzykulturowym Szlaku – zabytkowej studni
zlokalizowanej na piwniczańskim rynku. Roboty
obejmowały
m.in.
remont
nawierzchni,
rewitalizację i założenie nowej zieleni oraz
montaż elementów małej architektury (ławek,
stojaków na rowery).
Całość zrealizowanych działań kompleksowo
przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności
produktu, jakim jest Międzykulturowy Szlak
Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego.

8

NEWSLETTER ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”

Fot. archiwum Gminy Miasto Nowy Targ

Ciekawe projekty
„Rozwój i ochrona szlaków
rowerowych w miastach Nowy
Targ i Kieżmark”

Mała
Małainfrastruktura
infrastruktura
Zaplanowane
przez
partnerów
działania
o charakterze inwestycyjnym obejmowały
wykonanie i montaż małej architektury.

Mikroprojekt wspólny pt. „Rozwój i ochrona
szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ
i Kieżmark”, to kolejny z mikroprojektów
wpisujących się bezpośrednio w budowę
markowego produktu turystycznego pogranicza
i Euroregionu „Tatry”, jakim jest Historycznokulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr.

Dzięki tym działaniom w roku 2017 na terenie
Miasta Nowy Targ pojawiło się 10 nowych
ławostołów i 20 ławek. Obok nich postawiono
kosze na śmieci. Ponadto w najbardziej
uczęszczanych przez użytkowników miejscach na
Szlaku
wokół
Tatr
zamontowano
4 samoobsługowe stacje naprawcze dla rowerów
wyposażone w pompkę, zestaw kluczy,
kompresor.

Dla Nowego Targu i Kieżmarku, które posiadają
już rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych
w ramach Szlaku wokół Tatr impulsem do
realizacji kolejnych wspólnych rowerowych
działań był brak odpowiedniej infrastruktury
towarzyszącej na Szlaku, która dodatkowo
zachęcałaby do korzystania z niego.

Z
kolei
partner
słowacki
wybudował
w Kieżmarku nową altanę i zrekonstruował
3 stare. Przygotował także na trasie Szlaku wokół
Tatr takie atrakcje dla użytkowników jak: mały
plac zabaw, piramidę linową, czy tor pump truck.
Wyremontował również nawierzchnię na jednym
z odcinków ścieżki.
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Rajdy
Rajdyrowerowe
rowerowe
Częścią mikroprojektu były również dwa polskosłowackie rajdy rowerowe po ścieżkach,
uzupełnionego o nową, atrakcyjną małą
infrastrukturę Szlaku
wokół Tatr, które
zorganizowane zostały w
Nowym Targu

Na mecie rajdu przygotowany został poczęstunek
dla wszystkich uczestników oraz atrakcje dla
najmłodszych. Dzieci i młodzież z Polski i ze
Słowacji przez kilka godzin bawili się na świeżym
powietrzu podczas różnych animacji sportowych
i plastycznych.

Fot. archiwum Gminy Miasto Nowy Targ

i w Kieżmarku.
W Nowym Targu rajd krajoznawczo - poznawczy
odbył się w dniu 21 maja 2018 r. Blisko 200
uczestników rajdu - uczniów ze szkół
podstawowych z Nowego Targu i Kieżmarku
przejechało 15 km pętlę rowerową po
transgranicznym Szlaku wokół Tatr.

Wszystkie te działania przyczyniły się do wzrostu
atrakcyjności
rowerowego
Historycznokulturowo - przyrodniczego Szlaku wokół Tatr.
Ich łączny koszt zaplanowany w budżecie
projektu to ok. 91 tys. euro w tym dofinansowanie
z EFRR - 75 tys. euro. Z tych środków Miasto
Nowy Targ otrzymało blisko 34 tys. euro.
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PYTANIA
I ODPOWIEDZI

opis zaangażowania finansowego wraz
z zestawieniem wydatków poniesionych
w związku z realizacją zaplanowanych
zadań.

Co się dzieje w sytuacji, gdy mikrobeneficjent
zrezygnuje z realizacji mikroprojektu?

Jeżeli realizacja mikroprojektu była rozpoczęta,
zostały poniesione wydatki i przekazane płatności,
to Euroregion/SKP/SKŻ:

Jeśli po zawarciu umowy o dofinansowanie
mikroprojektu
mikrobeneficjent
rezygnuje
z realizacji mikroprojektu, to musi niezwłocznie
powiadomić o tym na piśmie właściwy miejscowo
Euroregion/SKP/SKŻ.

zadecyduje o wysokości środków podlegającej
refundacji lub zwrotowi – w zależności od
dotychczas osiągniętych rezultatów mikroprojektu.

UWAGA!
UWAGA!
Informacja powinna zawierać uzasadnienie takiej
decyzji oraz opis zaawansowania realizacji
mikroprojektu w tym:
opis dotyczący zrealizowanych zadań
merytorycznych,

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

Mikrobeneficjent przedkłada wówczas końcowy
raport
w
terminie
określonym
przez
Euroregion/SKP/SKŻ. Jest także zobowiązany do
archiwizacji
dokumentów
związanych
z wdrażaniem mikroprojektu w okresie trwałości
określonym w Poradniku Mikrobeneficjenta.

