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W NUMERZE
relacja ze szkoleń dla wnioskodawców
zamknięcie naboru wniosków w obszarze
dziedzictwo
dofinansowanie dla projektów w obszarze
edukacja
kolejne mikroprojekty zatwierdzone do
realizacji
Euroregion na Forum Miast i Regionów
przez pogranicze wśród gier i nowych
technologii

- SZKOLENIA dla wnioskodawców w ramach
naboru mikroprojektów
w Programie Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020
oś 1 - Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego obszaru pogranicza
Tradycyjnie już w związku z naborem
wniosków Euroregion przeprowadził cykl
szkoleń dotyczących
możliwości aplikowania w ramach Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja. Szkolenia
odbyły się w dniach: 25 kwietnia (Ustrzyki
Dolne), 7 maja (Rymanów) i 14 maja
(Rzeszów).
Szkolenia dotyczyły m.in.
podstawowych informacji związanych
z realizacją mikroprojektów
prawidłowego przygotowania projektu
działań możliwych do finansowania oraz
dobrych praktyk
logiki interwencji
oceny i wyboru mikroprojektów
wdrażania zasad horyzontalnych UE
w projektach

Dziękujemy za aktywny udział i życzymy
powodzenia w realizacji projektów!

Więcej zdjęć ze szkoleń na naszym profilu na Facebooku

III nabór
zakończony!
MIKROPROJEKTY
OŚ 1 DZIEDZICTWO
W dniu 14 czerwca br. o godzinie 15:00 zakończył
się trzeci nabór wniosków o dofinansowanie
mikroprojektów w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja
2014-2020.
Nabór przeprowadzony został w ramach projektu
parasolowego realizowanego wspólnie przez
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz
z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie w 1.
osi priorytetowej - Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
To trzeci i zarazem przedostatni nabór w tej
perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Łącznie do Rzeszowa i Preszowa wpłynęło:

„Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie,
to się nauczę.”
– Benjamin Franklin

KOLEJNE MIKROPROJEKTY
ZATWIERDZONE DO REALIZACJI
oś 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się
przez całe życie

NOWE MIKROPROJEKTY
W OBSZARZE
- EDUKACJI TRANSGRANCZNEJ Podczas 4. posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów
zatwierdzono do dofinansowania 4 wnioski na kwotę
ponad 170 tyś euro złożone w ramach II naboru.
Komitet ds. mikroprojektów podjął także decyzje
w sprawie zatwierdzenia listy rezerwowej oraz
harmonogramu prac na lata 2019-2020.
Zatwierdzone do realizacji mikroprojekty dotyczą
głównie przeprowadzenia kursów i warsztatów dla
uczniów szkół zawodowych w zakresie: montera i
projektanta systemów energetycznych -urządzenia PV,
Barista, Carving fruit,ogrodnictwa i florystyki, baristki
i małej gastronomii. Projekty zakładają także szkolenia
specjalistyczne o tematyce aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych dla pedagogów, wizyty
studyjne dla uczniów i nauczycieli, konferencje
tematyczne dotyczące aktywności zawodowej, czy
szkolenia dla nauczycieli nt. metod wykorzystania
nowych echnologii do prowadzenia lekcji.

KOMITET DS.
MIKROPROJEKTÓW
OBRADOWAŁ
W RZESZOWIE W DNIU
17 CZERWCA 2019

Euroregion
na Forum Miast
i Regionów
W dniach 5-6 czerwca w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym G2A
Arena w Jasionce odbyło się Forum
Miast i Regionów - międzynarodowa
konferencja organizowana przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego.
Tematyka sesji i debat dotyczyła przede
wszystkim współpracy transgranicznej
oraz roli samorządów i organizacji w
rozwoju regionalnym, a więc nie mogło
nas tam zabraknąć. Na stoiskach
mogliśmy zaprezentować efekty realizacji
projektów i wdrażania funduszy unijnych.
Wraz z Preszowkim Krajem
Samorządowym oraz mikrobeneficjentami
(Bieszczadzki Park Narodowy i Lasy
Republiki Słowackiej oddział we
Vranovie) zaprosiliśmy na polskosłowackie pogranicze. Zaś z
Euroregionem Karpackim Słowacja-Północ
i z Marką CARPATHIA wyruszyliśmy na
„Wędrówkę bez plecaka” po karpackich
szlakach.
W tym roku obchodzimy 15-lecie
wejścia Polski do UE, więc tym
bardziej warto świętować i
pokazywać dobre przykłady
współpracy w Programach INTERREG

Mikroprojekty w realizacji
przez pogranicze wśród gier i nowych technologii

Ruszamy na wędrówkę przez polsko-słowackie pogranicze

W poszukiwaniu „Skarbu Sobieskiego” zanurzymy się
w opowieść opartą na szyfrogramie Tylmana z Gameren

w atmosferze gier i zabaw, a także odkrywamy historię i
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w niezwykły sposób,

tj. nadwornego architekta Jana III Sobieskiego, rozwiązując
liczne zagadki po to, aby odnaleźć ukrytą skrzynię z

czyli czas na gry geocoin i LARP oraz nowoczesne
technologie w odkrywaniu nieznanego.W ramach projektu

monetami. Zaś „Tajemnice Karpat” przybliżą nam ciekawe,
dotąd nieznane i niezauważone miejsca na polsko-

powstaną 4 gry geocoin i LARP wykorzystujące aplikacje
mobilne, a przede wszystkim własną pomysłowość i spryt w
poszukiwaniu skrzynek ze „skarbami”. W „Karpackiej Gildii”

słowackim pograniczu. Wyciągamy telefony, pobieramy
aplikacje i ruszamy w teren w poszukiwaniu kodów QR.
Na wytrwałych czekają nie tylko wirtualne monety, ale i te

ruszymy historycznym szlakiem handlowym, wśród

prawdziwe. A dla pasjonatów gier tradycyjnych planszowa

pałaców, zamków, kościołów, ruin budowli, miejsc dawnych
bitew i potyczek w poszukiwaniu wirtualnych monet.
Odkrywając „Skarby ziemi lubaczowskiej” wyruszamy
przepełnieni harcerskim duchem, by poznać najciekawsze
miejsca, historię, bogactwo kulturowe czy przyrodnicze
regionu, dodatkowo wykorzystując technologię
rozszerzonej rzeczywistości AR.

gra typu monopol „Karpacka Gildia” – w sam raz na
chłodniejsze dni i na zaostrzenie apetytu na wędrówki i
poszukiwania w terenie. A w ramach promocji I
Transgraniczny Festiwal Gier Terenowych i Nowych
Technologii w Turystyce, który w odbył się w dniach 22-23
czerwca w kilku miejscowościach na ziemi lubaczowskiej.
Odważni podróżnicy ruszyli na poszukiwania skarbów ziemi
lubaczowskiej, pasjonaci nowych technologii zanurzyli się
w świat wirtualnej rzeczywistości, amatorzy aktywnego
wypoczynku w każdym wieku ruszyli na rajd rowerowy
i korzystali z licznych rozgrywek w terenie, dla
najmłodszych wiele atrakcji - każdy znalazł coś dla siebie.

Partner Wiodący: Związek Międzygminny "Ziemia Lubaczowska"
Partnerzy Projektu: Gmina Wojaszówka, Obec Holčíkovce
Tytuł mikroprojektu: GEOCOIN NOWĄ JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE
POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA
Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2019
Dofinansowanie z EFRR: 95 914,17 EUR
Całkowita wartość projektu: 112 840,20 EUR

KONTAKT
STOWARZYSZENIE EUROREGION
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ZDJĘCIA: ARCHIWUM SEKP, BENEFICJENTÓW,
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https://www.facebook.com/StowarzyszenieEuroregionKarpacki/

Learn more about our Rewards Program - thefashiongals.com/rewards

