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 Załącznik nr 1  
do informacji dotyczacej realizacji projektu parasolowego 

 w okresie od 03.03.2011 r. do 13.03.2012 r.  

 
 

 

        

 
Promocja projektu parasolowego i mikroprojektów 

 w Euroregionie „Tatry”                   
 

1. Szkolenia dla beneficjentów, których projekty zostały zatwierdzone przez PKM                      

/II nabór/ 

Dla Beneficjentów II naboru mikroprojektów zorganizowano w dniu 22 czerwca  2011 r. 
warsztaty szkoleniowe z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów.  W szkoleniu 
uczestniczyło łącznie 46 osób. Informacje na temat szkolenia dostępne są pod adresem 
http://www.pwt.euroregion-
tatry.eu/warsztaty_szkoleniowe_dla_beneficjentow_drugiego_naboru,67,n.html 

 

 
Fotografie: Archiwum Związku Euroregion „Tatry” 
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2. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji  

 

W biurze Euroregionu „Tatry” na bieżąco prowadzono konsultacje  z zakresu prawidłowego 
wypełniania raportów. Do dnia 20 lutego  2012 r. zorganizowano 38 spotkań konsultacyjnych,                                                    
z których skorzystało 49 przedstawicieli beneficjentów pierwszego i drugiego naboru 
mikroprojektów. 
 
Ponadto pracownicy Euroregionu „Tatry” informowali potencjalnych wnioskodawców                          
o możliwości wnioskowania o dofinansowanie mikroprojektów w ramach III naboru w trakcie 
indywidualnych konsultacji, rozmów telefonicznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej itp. 
W roku 2012  przeprowadzono 2 spotkania konsultacyjne z  zakresu wnioskowania                                 
o dofinansowanie mikroprojektów w ramach kolejnego naboru  z których skorzystało 7 osób.  
 
3. Bieżąca aktualizacja bazy danych mikroprojektów realizowanych w Euroregionie 

„Tatry” 

 

Pracownicy Związku Euroregion „Tatry” do dnia 10-go każdego miesiąca aktualizują bazę 
danych mikroprojektów realizowanych w Euroregionie „Tatry”, która przesyłana jest do Partnera 
Wiodącego. 
 

4. Bieżąca aktualizacja informacji zamieszczanych na podstronie internetowej 

Euroregionu „Tatry” dotyczącej III osi priorytetowej PWT PL-SK 2007-2013   

Od końca czerwca 2010 r. pod adresem: www.pwt.euroregion-tatry.eu dostępna jest nowa 
strona internetowa służąca promocji i informacji w zakresie mikroprojektów zarządzanych przez 
Związek Euroregion „Tatry”. 
 
Na  stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu  oraz www.euroregion-tatry.eu w roku 2011 i 2012 
zamieszczono kilkadziesiąt informacji dotyczących wydarzeń związanych z wdrażaniem  
projektu parasolowego oraz z realizowanymi mikroprojektami. Informacje te są na bieżąco 
aktualizowane.  
 
Od dnia 30.06.2010 r., kiedy strona została udostępniona do dnia 20.02.2012 r. strona ta 
zanotowała  13 409 odwiedzin (w tym 7870 odwiedzin w roku 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/
http://www.euroregion-tatry.eu/
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5. Publikacje prasowe dotyczące mikroprojektów oraz działania Public Relations 

(informacje skierowane do dziennikarzy/do mediów, konferencje prasowe) 

 

 Konferencja prasowa 
 

W dniu 30.03.2011 r. Związek Euroregion „Tatry” zorganizował konferencję prasową, w trakcie 
której pracownicy Działu realizacji mikroprojektów przedstawili realizację przez Związek 
Euroregion „Tatry” mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013. 
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem 
http://www.pwt.euroregion-
tatry.eu/konferencja_prasowa_dotyczaca_dzialalnosci_euroregionu_tatry_i_perspektyw_na_ro
k_2011,60,n.html  

 

 

 Opracowywanie oraz archiwizowanie informacji prasowych  i internetowych   dotyczących 
wdrażania projektu parasolowego   i realizowanych mikroprojektów 
 

W roku 2011 i 2012 opublikowano w prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym dziesiątki 
publikacji prasowych i internetowych dotyczących wdrażania projektu parasolowego oraz 
mikroprojektów realizowanych za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”. Ponadto każdy                           
z beneficjentów zgodnie z zapisami umowy  o dofinansowanie mikroprojektu jest zobowiązany 
do zapewnienia informowania społeczeństwa o dofinansowaniu mikroprojektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry”, co znajdowało odzwierciedlenie w publikacjach. 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: Archiwum Związku Euroregion „Tatry” 

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/konferencja_prasowa_dotyczaca_dzialalnosci_euroregionu_tatry_i_perspektyw_na_rok_2011,60,n.html
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/konferencja_prasowa_dotyczaca_dzialalnosci_euroregionu_tatry_i_perspektyw_na_rok_2011,60,n.html
http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/konferencja_prasowa_dotyczaca_dzialalnosci_euroregionu_tatry_i_perspektyw_na_rok_2011,60,n.html
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 Artykuł promujący mikroprojekty w miesięczniku „europrojekty.pl” 
 

W celu rozpowszechnienia informacji o Programie, projekcie parasolowym i mikroprojektach 
wśród jak najszerszego grona odbiorców w marcowym numerze miesięcznika „europrojekty.pl” 
opublikowano  w języku polskim i słowackim artykuł pt. Tak blisko, a jednak inaczej…. 
 

 

6. Udział w wydarzeniach podczas których promowany był Program 
 

Przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” w roku 2011 uczestniczyli w licznych wydarzeniach 
podczas których promowany był program. Wśród najistotniejszych z nich należy wskazać: 
 

 XXV Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Liderów Kultury pt. Zarządzanie                  
i finansowanie działalności kulturalnej w gminie. Nowe modele projektowe                      
i innowacyjna inżynieria finansowa dla przedsięwzięć inwestycyjnych „twardych” 
i nieinwestycyjnych „miękkich” w dziedzinie kultury i sztuki do 2020 r., która 
odbyła się w dniach 23-25.03.2011 r. w  Zakopanem. W drugim dniu konferencji 
przedstawiciel Euroregionu „Tatry” wygłosił referat pt. Realizacja projektów                              
z dziedziny kultury w Euroregionie „Tatry”” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.                         
W konferencji uczestniczyło ok. 30 osób. 
 

 Promocję  mikroprojektów  podczas Open Days w Brukseli. W dniu 11 października 
2011 roku w Brukseli  Związek Euroregion „Tatry” prezentował trzy mikroprojekty 
dofinansowane z EFRR w ramach pierwszego naboru Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013.  Było to 
możliwe dzięki inicjatywie Biura Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli, bowiem                  
w marcu  2011 pracownicy Euroregionu „Tatry” zostali poproszeni przez koordynatora 
tego biura pana Filipa Zonia o przesłanie informacji na temat pięciu wybranych przez 
przedstawicielstwo  mikroprojektów. Wyjaśniono, że rozważana jest możliwość 
prezentacji tych projektów podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - Open 
Days 2011 w Brukseli, które jest przedsięwzięciem organizowanym przez  Komitet 
Regionów oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.                   
W maju 2011 poinformowano Euroregion „Tatry”, że konsorcjum o nazwie Euroregiony 
dla Współpracy Terytorialnej (Euroregions for Territorial Cooperation), w którego skład 
wchodzą Catalonia, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées, 
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Languedoc-Roussillon, Liguria, Aosta Valley oraz Małopolska)  jest organizatorem 
jednego z warsztatów podczas Open Days 2011,  zaakceptowało do zaprezentowania              
3 mikroprojekty:  

 „Przedsiębiorczość bez granic” zrealizowany przez Nowosądecki Inkubator 
Przedsiębiorczości,  

 Platforma Medialna „Popradzkie wrota”, którego beneficjentem jest Powiat 
Nowosądecki, 

  „Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym 
rynku turystycznym” zrealizowany przez Miasto i Gminę Szczawnica. 
 

 Powodem wyboru tych projektów była spójność z hasłem przewodnim tegorocznych Open 
Days „Inwestując w przyszłość: regiony i miasta na rzecz inteligentnego, zrównoważonego                    
i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu”, a także bliskość tematyce gospodarczej.  
 
W związku z tym Euroregion „Tatry” został zaproszony do wzięcia udziału w warsztatach 
zatytułowanych „Euroregiony na rzecz rozwoju swoich obszarów”. W skład dwuosobowej 
delegacji ze Związku Euroregion Tatry  uczestniczącej w warsztatach wchodziła Teresa  
Siaśkiewicz , kierownik działu realizacji mikroprojektów oraz Dominika Różańska, Główny 
księgowy projektu parasolowego. Warsztaty zorganizowano w ramach jednego z trzech 
priorytetów tematycznych tegorocznych Open Days: „Znaczenie aspektu geograficznego” 
(koncentrującego się wokół kwestii podejścia terytorialnego przy określaniu potrzeb                             
i wykorzystaniu możliwości na szczeblu lokalnym i regionalnym).  Poprzez prezentację 
konkretnych projektów warsztaty te umożliwiły przedyskutowanie mocnych i słabych stron 
współpracy terytorialnej, jak również udział euroregionów w realizacji strategii Europa 2020. 
Warsztaty umożliwiły odpowiedzi na pytania: jakie są najlepsze instrumenty w celu pobudzenia 
wzrostu na terytorium euroregionów oraz jak korzystać z funduszy strukturalnych  aby ułatwić 
realizację projektów współpracy. Otwarta debata z publicznością służyła określeniu parametrów 
dla lepszej współpracy terytorialnej prowadzącej do bardziej zrównoważonych, otwartych                     
i inteligentnych regionów.  
 
Prelegentami warsztatów byli:  

David Sweet – doradca DG Polityki Regionalnej  Komisji Europejskiej, który prezentował 
najważniejsze założenia polityki spójności UE na lata 2014-2020 w kontekście realizacji celów 
Strategii Europa 2020, 
 
Salvador Sedo I Alabart  - dyrektor generalny ds. kontaktów międzynarodowych w rządzie 
Katalonii,  pełniący  jednocześnie funkcję prezesa Euroregionu Pyrenees Mediterranean, który  
prezentował informacje na temat euroregionu i doświadczeń w realizacji kluczowych projektów 
z tego  obszaru.  
 
Bernard Soulage –wiceprezydent ds. kontaktów europejskich i międzynarodowych w Radzie 
Regionu Rhône-Alpes, który przedstawił doświadczenia we współpracy międzynarodowej tego 
regionu, polemizując      z niektórymi założeniami polityki spójności na lata 2014-2020.  
 
Teresa Siaśkiewicz, Kierownik Działu realizacji mikroprojektów, reprezentująca Euroregion 
„Tatry”, która przedstawiła doświadczenia Euroregionu „Tatry” w zakresie wdrażania 
mikroprojektów  a także informacje na temat celów, działań i rezultatów trzech wybranych przez 
organizatorów mikroprojektów.  
Przebieg debaty z publicznością moderował  Frederic Simon, redaktor naczelny 
Euroactive.com. Pytania publiczności i otwarta  dyskusja skoncentrowała się wokół założeń 
polityki spójności po 2013 rok i  zasad dofinansowania współpracy transgranicznej                              
i międzynarodowej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślał, że wsparcie finansowe 
będzie  uzależnione od warunków makroekonomicznych regionów współpracujących, 
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zgodności projektów ze strategiami regionalnymi i faktycznych rezultatów międzynarodowych 
przedsięwzięć.    W warsztatach uczestniczyło ok. 120 osób.  

 

 

 

 Konferencję pt. W poszukiwaniu rozwiązań dla zarządzania ofertą turystyki 
kulturowej, która odbyła się w dniu 28.10.2011 r. w Ropie, podczas której 
przedstawiciel Euroregionu „Tatry” zaprezentował referat pt.  Realizacja 
mikroprojektów w dziedzinie turystyki w Euroregionie Tatry”  w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-
2013. W konferencji uczestniczyło ok. 35 osób. 
 

 

 

 

 Posiedzenie XVII Kongresu Transgranicznego Kongresu Związku Euroregion „Tatry” 
(17.03.2011), posiedzenia Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” 
(21.12.2011) oraz posiedzenia Rady Związku Euroregion „Tatry” (16.05.2011, 
15.06.2011, 06.09.2011, 26.10.2011, 21.12.2011), w których uczestniczyło łącznie 168 
osób. 
 

 

Fotografie: Archiwum Stowarzyszenia Pogranicza 

Fotografie: Archiwum Związku Euroregion „Tatry” 
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7. Udział w spotkaniach pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie 
Programu  
 

Przedstawiciele Euroregionu „Tatry” w roku 2011 i 2012 uczestniczyli w spotkaniach pomiędzy 
instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu. Wśród  nich należy wskazać:  

  posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, który odbył się w dniach                        
17-18.03.2011r. w miejscowości Štrbské Pleso na Słowacji, 

 spotkanie Regionalnych Punktów Kontaktowych, Infopointów i Euroregionów 
zorganizowane w dniu 21.09.2011 r. w Krakowie przez Wspólny Sekretariat Techniczny,  

 spotkania partnerów projektu parasolowego, które odbyły się w dniach: 12-13.07.2011 r.                         
w miejscowości Ząb; 24-25.08.2011 r. w  Szczyrku; 20.09.2011 r. w Rzeszowie;                         
15-16.11.2011 r.  w miejscowości Malatíny, w Będziemyślu; 08-09.02.2012 r.  

 
8.  Promowanie efektów Programu 

 
Związek Euroregion „Tatry” promował efekty Programu  m.in. poprzez: 

 dystrybucję wśród beneficjentów materiałów promujących Program  otrzymanych od 
WST. Materiały promocyjne zostały rozdystrybuowane w roku 2011 i 2012 wśród ok. 60  
podmiotów. 

  Zamieszczanie od października 2011 r. na stronie internetowej www.pwt.euroregion-
tatry.eu Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - 
Republika Słowacka 2007-2013 wydawanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny. 

 Zorganizowanie wystawy prezentującej  mikroprojekty wdrażane przez Euroregion 
„Tatry”  w ramach pierwszego naboru III osi priorytetowej PWT PL-SK 2007-2013 oraz 
ich produkty. 
 

W ramach XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, który odbył się w dniu 
16.03.2011 r. w Zakopanem Związek Euroregion „Tatry” zorganizował wystawę promującą 
pierwszy projekt parasolowy.  Od połowy marca do dnia 22 listopada 2011  wystawę można 
było obejrzeć  w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. W trakcie trwania 
wystawy obejrzało ją około 400 osób. Elektroniczna wersja wystawy wraz z fotografiami 
dostępna jest pod adresem  http://www.pwt.euroregion-
tatry.eu/wystawa_prezentujaca_mikroprojekty_wdrazane_w_ramach_pierwszego_naboru_pwt_
plsk_20072013,57,n.html  
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 Opracowanie rozdziału pn. „Ludzie dla ludzi - realizacja mikroprojektów” w publikacji 
Euroregion „Tatry”. Polsko-Słowacka współpraca transgraniczna samorządów 
lokalnych wydanej w roku 2011 przez Związek Euroregion „Tatry”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczestnictwo pracownika Euroregionu „Tatry” w badaniu pt. Ocena skuteczności                                   
i efektywności działań informacyjno-promocyjnych dla trzech programów współpracy 
transgranicznej z udziałem Polski. W ramach badania ocenie poddane zostały 
planowanie i realizacja działań komunikacyjnych i promocyjnych wymienionych                        
w Programie oraz ich skuteczność. 
 

9. Opracowanie Sprawozdania z realizacji Planu działań informacyjno-promocyjnych 
Euroregionu „Tatry” w roku 2011, które zostało zamieszczone zostało na  stronie 
internetowej  poświęconej mikroprojektom.  
 

10. W dniu 30 listopada 2011 r. pracownicy Związku Euroregion „Tatry” przygotowali  
Plan  działań informacyjno-promocyjnych Euroregionu „Tatry” w  roku 2012 . 

Fotografie: Archiwum Związku Euroregion „Tatry” 


