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OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH MIKROPROJEKTU  
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  

INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 

DANE WNIOSKODAWCY: 

Nazwa instytucji: 
 

Powiat Gorlicki 

Kraj: 
 

Polska 

Forma prawna: 
 

Jednostka samorządu terytorialnego 

Adres: 
 

Ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice 

Tel./faks./e-mail: 
 

+48 18 3535380, +48 18 3537545, starostwo@powiatgorlicki.pl  

Osoba do kontaktu: 
 

Daniel Markowicz  
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji,  
Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice,  
tel. +48 18 3548790, dm@powiatgorlicki.pl  
 
Andrzej Wojciechowski  
Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju i Inwestycji  
Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice,  
tel. +48 18 3548782, a.wojciechowski@powiatgorlicki.pl  

 

OPIS PROJEKTU: 

Krótki opis projektu 
Max 500 znaków 

 

• Cel: 

Budowa wspólnej tożsamości kulturowej i przyrodniczej oraz 
pogłębienie partnerskich stosunków pomiędzy organizacjami 
związanymi z działalnością w obszarach:  

- ochrona przyrody, 
- ekstensywna i odpowiedzialna gospodarka leśna,  
- kultura,  
- turystyka, 
- infrastruktura drogowa, 

celem zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń cennego dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko – słowackiego 
oraz wzmocnienia wspólnych działań i partnerskiej współpracy 
organizacji oraz organów administracji na rzecz budowy 
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony zasobów naturalnych  
i kulturowych. 
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Celem projektu jest wypracowanie pomysłów wspólnych projekty do 
realizacji na obszarze transgranicznym pogranicza polsko-słowackiego  
w kolejnym okresie programowania. 

 

• Grupy docelowe:   
Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe 
działające w dziedzinach ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa 
przyrodniczego i narodowego, itd. 

 

• Działania: 
Projekt polegałby na organizacji paneli o charakterze :  
konferencji, warsztatów, dyskusji panelowych oraz spotkań połączonych 
z wykładami naukowymi i odczytami – rozdzielonych w czasie. Planuje 
się zorganizować łącznie 6 paneli.  
Podsumowaniem będzie wspólny zjazd wszystkich uczestników i 
wypracowanie końcowych tez oraz deklaracji o współpracy, 
podpisanych uroczyście i przesłanych do decydenckich organów obu 
krajów celem wyrażenia zbiorowej, obywatelskiej woli podjęcia 
konkretnych działań we wskazanych podczas realizacji projektu 
obszarach.  
 

• Termin realizacji: III kwartał 2019 – II kwartał 2020 

Rola instytucji partnerskiej 
w projekcie/zakres 

współpracy z partnerem 
zagranicznym: 

Max 300 znaków 

 

 
Możliwe jest partnerstwo w mikroprojekcie jako: 
- aktywny partner, realizujący i finansujący swoje działania po 
stronie polskiej w ramach wspólnego mikroprojektu, 
- lub partner uczestniczący w mikroprojekcie indywidualnym bez 
własnych działań i bez wkładu finansowego. 

Wypełniony formularz proszę przesłać faxem na numer +48 18 266 99 81 lub e- mailem: 
pwt@euroregion-tatry.eu 

 
 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.” 


