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Projekt Parasolowy jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków krajowych 

 

OŚ PRIORYTETOWA III: wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 

 

Alokacja Programu dla Projektu Parasolowego ponad 26,5 mln EUR z 
EFRR 

 

Finansowanie PP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - do 85%  kosztów kwalifikowanych 
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Cel ogólny:  

Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów 
transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na 
działaniach „ludzie dla ludzi” 

 

 

Cele mikroprojektów 

Cele szczegółowe:  

nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy 
polską  i słowacką społecznością na terenach przygranicznych  
 

tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości 



Na współfinansowanie osi priorytetowej III  
Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)  

przeznaczono z EFRR kwotę  

26.563.851 EUR 

 

 Fundusz Mikroprojektów  22.514.924 EUR 

 Zarządzanie  4.048.927 EUR 

 

 

Limit dofinansowania pojedynczego projektu ze środków EFRR 
5 000 EUR  -  50 000 EUR 



Kwalifikujący się beneficjenci 

jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia, 
 
 
organizacje pozarządowe o charakterze non-profit 
 

jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub  
samorządy terytorialne w celu świadczenia usług 
publicznych np. szkoły, instytucje badawcze, instytucje 
kulturalne, urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp., 
 

 

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 
(EUWT) 

 



Rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

ochrona i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 

rozbudowa, modernizacja 
infrastruktury turystycznej np. szlaków 
rowerowych  i turystycznych 

działania na rzecz poprawy sytuacji 
grup marginalizowanych społecznie 

przedsięwzięcia z zakresu turystyki, 
sportu, i rekreacji (np. zawody 
sportowe, obozy szkoleniowe) 

organizacja wspólnych imprez 
kulturalnych np. wystaw czy 
festiwali 

realizacja drobnych inwestycji powiązanych 
przedsięwzięciami o charakterze „miękkim” 
z dziedziny turystyki, ochrony środowiska, 
sportu i kultury 

 



Akcja szkoleniowo - informacyjna 

W trakcie wdrażania Projektu 
Parasolowego przeprowadzono 
86 szkoleń, w których 
uczestniczyło 3.809 osób 

 



Fundusz Mikroprojektów 

W ramach 3 naborów zostało złożonych 1 676 wniosków na kwotę ponad 
63,7 mln EUR 

 

Dofinansowanie otrzymało 729 mikroprojektów 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wykorzystanie  środków w ramach Funduszu Mikroprojektów wynosi 99,40% 



Zrealizowane mikroprojekty – podział ze względu na 
główne kategorie 



Realizowane mikroprojekty – podział ze względu na 
kategorie beneficjentów 



Projekt Parasolowy – postęp  rzeczowy i finansowy na 
dzień 28.09.2015 r. 

Złożono 35 raportów parasolowych na 
kwotę 25 200 987,45 EUR z EFRR  



Efekty Projektu parasolowego  

1630 partnerów 
wzięło udział                 
w projektach 

53 projektów dt. 
wyrównywania szans 

kobiet i gr. 
marginalizowanych  

29 500 osób 
podniosło swoje 

kwalifikacje 

1 812 instytucji 
współpracujących po 

zakończeniu 
projektów 



Efekty Projektu parasolowego 

224 stron internetowych              

o projektach 
42 trwałych 

transgranicznych 

struktur współpracy  

517 polsko-słowackich 

produktów 

turystycznych  

zorganizowano 4.188  

polsko-słowackich 

spotkań/szkoleń/konferencji 

oznakowano/zmoderni

zowano 1.644,6 km  

ścieżek/tras 

rowerowych/pieszych  

wydano 1.647.108 egz. 

publikacji o tematyce 

polsko-słowackiej 



Mikroprojekty  - wartość dodana 

wzrost 
atrakcyjności 

pogranicza 

wsparcie rozwoju 
społeczeństwa 

informatycznego 

inkubator 
pomysłów 

aktywizacja 
lokalnych 

społeczności 

tworzenie nowych 
struktur i sieci 

współpracy 

możliwość realizacji 
małych inwestycji 

wsparcie dla 
inicjatyw 

oddolnych 

fundament dla 
większych 
projektów 



Wystawa promująca efekty mikroprojektów 

W dniach 22.06.2015 - do 09.09.2015 odbyła się  
wystawa prezentująca najciekawsze 
mikroprojekty zrealizowane w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007-2013. 

Przedstawiono projekty wykazujące się 
najszerszym oddziaływaniem 
transgranicznym, angażujące społeczność 
lokalną pogranicza lub prezentujące ciekawe 
transgraniczne inicjatywy. 

Zwiedzający mieli możliwość nie tylko 
obejrzenia wystawy, ale także mogli zasięgnąć 
informacji o innych zrealizowanych 
mikroprojektach oraz                  o miejscach, 
które warto zobaczyć na polsko-słowackim 
pograniczu. 
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