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Ostatnie posiedzenie Komitetu 

Monitorującego Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-

Republika Słowacka 2007-2013 

9 grudnia 2015 roku w Bielsku-Białej odbyło się ostatnie 

posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 

2007-2013. Podczas posiedzenia członkowie Komitetu 

zapoznali się ze stanem wdrażania wszystkich osi 

priorytetowych programu. Wydarzeniem towarzyszącym była 

wizyta w miejscu realizacji projektu „Budatín – Strumień: 

Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego” po stronie 

polskiej, w galerii stworzonej w podziemiach zabytkowego 

ratusza w Strumieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie projekty i mikroprojekty realizowane w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 

Polska- Republika Słowacka 2007-2013 zostały rzeczowo 

zakończone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści  

 ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego 

PL-SK 2007-2013  

 posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg 

Polska-Słowacja  

 nowa strona internetowa programu 

 nowy adres siedziby Instytucji Krajowej  

 świąteczne życzenia 

Zapraszamy do lektury! 

 

Efekty projektów z I i II osi priorytetowej 

 313km nowych/zmodernizowanych dróg 

 220km nowej/zmodernizowanej sieci 

kanalizacyjnej/wodociągowej 

 8 nowych/zmodernizowanych oczyszczalni 

ścieków 

 25 gatunków chronionych ptaków 

 Ponad 1900ha przebudowanych drzewostanów 

 106 nowych produktów turystycznych 

 Ponad 40 odnowionych obiektów historycznych 

 Ponad 30 odnowionych/wybudowanych domów 

kultury 

 156 instytucji zaangażowanych w sieci tematyczne  

 



 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego 

Interreg Polska-Słowacja  

10 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej odbyło się drugie 

posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Programu 

Interreg Polska-Słowacja, podczas którego podjęto decyzje  

i zatwierdzono dokumenty niezbędne do uruchomienia 

naborów. 

Komitet Monitorujący zatwierdził Podręcznik beneficjenta. 

Zawiera on informacje przydatne dla beneficjentów na etapie 

przygotowania i wdrażania projektów. Wnioskodawcy znajdą 

w nim praktyczne wskazówki do opracowania koncepcji 

projektu oraz właściwego przygotowania i złożenia wniosku  

o dofinansowanie. Na późniejszym etapie będzie on 

narzędziem pomagającym beneficjentom zrealizować projekt 

zgodnie z zasadami Programu. 

Rejestr decyzji podjętych przez Komitet Monitorujący 

dostępny jest na stronie internetowej Programu 

www.plsk.eu, w zakładce Komitet Monitorujący. 

 

Nowa strona internetowa programu  

Nowy program, nowa strona internetowa. Adres internetowy 

strony www.plsk.eu pozostaje bez zmian, strona programu 

Interreg Polska-Słowacja ma jednak zupełnie nową szatę 

graficzną. Jest ona spójna z szatą graficzną wszystkich stron 

internetowych dotyczących funduszy unijnych w Polsce.  

Strona jest bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika. 

Podzielona jest na sekcje przeznaczone dla potencjalnych 

beneficjentów (Jak skorzystać z programu), beneficjentów 

(Realizuję projekt), a także zawiera sekcję ogólną Dowiedz się 

więcej o programie, w której będą zamieszczane między 

innymi newslettery, informacje o realizowanych projektach 

czy organizowanych wydarzeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczne życzenia 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku 2016 Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Instytucja 

Zarządzająca chcieliby złożyć wszystkim Czytelnikom jak 

najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że święta upłyną Państwu 

w spokojnej i radosnej atmosferze i w Nowym Roku 

spotkamy się pełni nowych pomysłów i inicjatyw.  

Pomysłów, które dzięki realizacji w ramach programu 

Interreg Polska-Słowacja będą zmieniać na lepsze polsko-

słowackie pogranicze i wzmacniać współpracę partnerów  

z obu stron granicy. 

 

Efekty mikroprojektów  

 Ponad 1500km 

oznakowanych/zmodernizowanych ścieżek/tras 

rowerowych/pieszych 

 Ponad 30 tys osób, które podniosły kwalifikacje 

 517 produktów turystycznych 

 Ponad 400 wydanych publikacji  

 

Nowy adres siedziby Instytucji Krajowej 

Instytucja Krajowa zaangażowana w realizację programu 

ma nowy adres: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Republiki Słowackiej 
Departament Programów Współpracy Transgranicznej   
Račianska 153/A 
P. O. Box 1 
830 03 Bratysława 33 
Republika Słowacka 
 

Numery telefonów oraz adresy e-mail, także kontrolerów 

pierwszego stopnia pozostają bez zmian. 

 

http://www.plsk.eu/
https://pl.plsk.eu/komitet-monitorujacy
http://www.plsk.eu/

