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Oś priorytetowa III: Wsparcie inicjatyw lokalnych              
– mikroprojekty

Alokacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - 26.759.320 EUR



Oś priorytetowa III: Wsparcie inicjatyw lokalnych              
– mikroprojekty

Główny cel priorytetu: 
promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązanie 
kontaktów transgranicznych poprzez realizację
mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie 
dla ludzi”
Cele szczegółowe:
� nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów 
pomiędzy polską i słowacką społecznością na 
terenach przygranicznych,
� tworzenie bazy dla kolejnych projektów w 
przyszłości



Projekt parasolowy I

Partner wiodący – po stronie polskiej 
Euroregion Karpacki

Partnerzy projektu - Euroregiony: Tatry i Beskidy 
oraz WJT śylina i WJT Preszów

Alokacja z EFRR na lata 2007-2010 
- 14.823.006,52 EUR

w tym Euroregion „Tatry” - 2.693.566,76 EUR



Projekt parasolowy II

Partner wiodący – po stronie słowackiej 
WJT Preszów

Partnerzy projektu - Euroregiony: Karpacki, Tatry                 
i Beskidy 

oraz WJT śylina 

Alokacja z EFRR na lata 2011-2013 
– 11.936.313,19 EUR,

w tym Euroregion „Tatry” – 2.155.669,81 EUR



I nabór mikroprojektów 

w ramach projektu parasolowego 

pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu 
polsko-słowackim w latach 2007-2010 ”

współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budŜetu państwa                                     
z  Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka               
2007 - 2013 



Grupy docelowe projektu to:

beneficjenci mikroprojektów, a więc podmioty o charakterze 
niedochodowym działające na obszarze kwalifikowanym w 
tym:
•jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje przez 
nie  utworzone: szkoły, instytucje kultury ( np. ośrodki 
kultury, biblioteki, muzea, teatry),
•instytucje badawczo edukacyjne,
•organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, kluby 
sportowe, itp.



Obszar wsparcia

Euroregion „Tatry” zarządza mikroprojektami                             
z następujących obszarów: 

• Powiat gorlicki z siedzibą w Gorlicach,
• Powiat limanowski z siedzibą w Limanowej,
• Powiat myślenicki z siedzibą w Myślenicach, z

wyłączeniem Gminy Pcim,
• Powiat nowosądecki z siedzibą w Nowym Sączu, 
• Miasto na prawach powiatu Nowy Sącz
• Powiat nowotarski z siedzibą w Nowym Targu, 
• Powiat tatrzański z siedzibą w Zakopanem



Kwota dofinansowania mikroprojektó w                                
w Euroregionie „Tatry” w ramach I naboru

• z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w wysokości: 2.297.768,25 EUR (85% kosztów 
kwalifikowanych).
Beneficjent w ramach mikroprojektu mógł liczyć na 
wsparcie do 85 % całkowitych kwalifikowanych kosztów 
mikroprojektu (w formie refundacji),

• z budŜetu państwa w wysokości: 270.325,67 EUR          
(10% kosztów kwalifikowanych) 



Etapy oceny mikroprojektów 



Mikroprojekty po ocenie technicznej
według punktacji



Mikroprojekty najwy Ŝej ocenione przez 
polskich ekspertów

Wnioskodawca Tytuł projektu
Średnia punktacja 

polskich ekspertów

Miasto i Gmina Szczawnica
Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym 

rynku turystycznym
86

Gmina Bukowina Tatrzańska „Sekrety zbójników czyli skarby Podhala” 85,5

Gmina Raba WyŜna „EUROLIGA-Edycja Polska, Polsko-Słowacka Liga  Amatorskiej Piłki Siatkowej” 85

Miasto Nowy Targ „Nowy Targ-KieŜmark, transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej" 85
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym 

Targu
„Otwarta przestrzeń integracji” 84,5

Gmina Raciechowice „Na tropie tradycji-identyfikacja dziedzictwa kulturowego  czterech gmin.” 84

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu „Sądecko-Spiskie pogranicze-historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad” 84
Powiat Nowosądecki Platforma medialna Popradzkie Wrota 82

Komenda Wojewódzka Policji w 
Krakowie

„Bezpieczne pogranicze polsko-słowackie-wymiana doświadczeń między słuŜbami 
porządkowymi”

82

Gmina Poronin „Ponad granicami Gmina Poronin-Mikroregion Baranec” 82

Gmina Nowy Targ „Szlaki po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy Nowy Targ” 81,5

Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Zarząd Oddziału 

Tatrzańskiego
Utworzenie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych 81

Gmina Czorsztyn
„ŚcieŜka rowerowo-piesza wokół Tatr „Pienińska Pętla”-opracowanie dokumentacji 

technicznej”
81

Stowarzyszenie im. Mieczysława 
Karłowicza w Zakopanem

„Muzyka na szczytach” - Festiwal Artystyczny w Zakopanem” 81

Związek Euroregion „Tatry” 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry” 80,5

Gmina i Miasto Dobczyce
„Rozszerzenie współpracy gmin Dobczyce i Sarisskie Michalany na polach kultury, 

rekreacji i turystyki przez włączenie nowych partnerów.”
80



Podkomitet  Monitoruj ący 

Podkomitet Monitorujący na posiedzeniu  w dniach            
24-25.09.2009 w Świlczy  zatwierdził do realizacji                
w Euroregionie Tatry:

- 46 mikroprojektów na liście podstawowej,
- 15 mikroprojektów na liście warunkowej. 
Natomiast 10 mikroprojektów znalazło się na liście 

rezerwowej.



Podkomitet  Monitorujący c.d. 

Spośród 61 mikroprojektów zatwierdzonych  do realizacji: 
• 21 mikroprojektów przygotowali członkowie Euroregionu 

„Tatry”
• 27 mikroprojektów,  przygotowały podmioty mające 

siedzibę na terenie Euroregionu „Tatry”
• 13 mikroprojektów przygotowali beneficjenci spoza 

Euroregionu „Tatry”



Mikroprojekty według kategorii beneficjenta



Beneficjenci mikroprojektów według 
powiatów

* ze względu na strukturę organizacyjną Policji wnioskodawcą jednostek powiatowych jest Komenda 
Wojewódzka Policji z siedzibą w Krakowie

Powiat
Ilość

zatwierdzonych 
wniosków

nowotarski 26

tatrzański 9

nowosądecki 8

myślenicki 5

gorlicki 4

limanowski 4

miasto Kraków * 3

miasto Nowy Sącz 2



Podział mikroprojektów według kodów 
interwencji

Kod Temat priorytetu Ilość

55 Promowanie walorów naturalnych 1

56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 1

57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystyczn ych 11

58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 17

59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 2

60 Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 10

67 Działania na rzecz do aktywnego starzenia się oraz wydłuŜania Ŝycia zawodowego 1

73

Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe Ŝycie, w 
szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucenia 

skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez 
działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia szkoleń na poziomie 

początkowym, zawodowym i wyŜszym

2

80 Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez t worzenie sieci współpracy 
odno śnych podmiotów

16



Mikroprojekty według  zatwierdzonej 
wysoko ści dofinansowania z EFRR



Kwota dofinansowania mikroprojektów 
zatwierdzonych przez PKM w EUR



Harmonogram działań

• Przygotowanie i podpisanie umów z beneficjentami                  
-listopad/grudzień 2009

• Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów – grudzień
2009

• Przygotowanie i ogłoszenie II naboru mikroprojektów            
– I kwartał 2010 r.



Zarządzanie realizacją mikroprojektów przez 
Związek Euroregion „Tatry”

Główne zadania:
� przygotowanie i ogłoszenie naborów mikroprojektów
� prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców,
� przyjmowanie wniosków projektów,
� pośredniczenie w wyszukiwaniu partnerów 

mikroprojektów,
� ocena formalna i organizacja oceny merytorycznej        

złoŜonych wniosków,
� przygotowanie listy rankingowej do zatwierdzenia przez   

Podkomitet Monitorujący,
� zawieranie umów z beneficjentami,



Zarządzanie realizacją mikroprojektów przez 
Związek Euroregion „Tatry”

Główne zadania c.d.:
� monitoring i kontrola realizacji mikroprojektów,
� przyjmowanie i rozliczanie wniosków o płatność

sporządzanych   przez beneficjentów,
� dokonywanie płatności dla beneficjentów,
� sporządzanie raportów z postępu realizacji projektu 

parasolowego,
� promocja programu.



Zarządzanie realizacją mikroprojektów przez 
Związek Euroregion „Tatry”

• W ramach projektu parasolowego pt. „Realizacja 
mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 
2007-2010” Euroregion „Tatry” otrzymał na zarządzanie 
kwotę w wysokości 465.645 EUR

• w tym:
• z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

395.798 EUR
• z budŜetu państwa 69.847 EUR



Zarządzanie realizacją mikroprojektów przez 
Związek Euroregion „Tatry”

Podstawowe wydatki : 
1. Płace pracowników
2. Płace personelu zewnętrznego
3. PodróŜe słuŜbowe
4. Spotkania i promocja
5. Koszty ogólne związane z funkcjonowaniem biura
6. Koszty inwestycyjne – adaptacja dodatkowych 

pomieszczeń biurowych 
7. WyposaŜenie biura
8. Inne wydatki niezbędne do realizacji projektu.



Zarządzanie realizacją mikroprojektów przez 
Związek Euroregion „Tatry”

W listopadzie 2009 r. zakończona została adaptacja dwóch 
dodatkowych pomieszczeń biurowych, uŜyczonych 
Euroregionowi  przez Miasto Nowy Targ do 2014 r.  

Koszt inwestycji 23.140 EUR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budŜetu państwa                                     
z  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka    2007 - 2013



Podpisanie umowy o dofinansowanie 
mikroprojektu: 

pt. Integracja regionalna gmin pogranicza polsko-
słowackiego - Jodłownik i Vitanova

Beneficjent : Gmina Jodłownik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu 
państwa  z  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka    2007 - 2013



Podpisanie umowy o dofinansowanie 
mikroprojektu: 

pt. Nowy Targ-KieŜmark, transgraniczna prezentacja kuchni 
regionalnej,

Beneficjent : Miasto Nowy Targ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu 
państwa  z  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka    2007 - 2013



Podpisanie umowy o dofinansowanie 
mikroprojektu: 

pt. Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-
słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym

Beneficjent : Miasto i Gmina Szczawnica

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu 
państwa  z  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka    2007 - 2013



Podpisanie umowy o dofinansowanie 
mikroprojektu: 

pt. Aktywność przede wszystkim,

Beneficjent : Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu 
państwa  z  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka    2007 - 2013



Podpisanie umowy o dofinansowanie 
mikroprojektu: 

pt. Sądecko-Spiskie pogranicze-historyczny trakt handlowy 
wiodący doliną rzeki Poprad,

Beneficjent : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu 
państwa  z  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka    2007 - 2013



Podpisanie umowy o dofinansowanie 
mikroprojektu: 

pt. Utworzenie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków 
Transgranicznych.

Beneficjent : Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Zarząd Oddziału Tatrzańskiego                    
w Zakopanem 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu 
państwa  z  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka    2007 - 2013


