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SZANSE
Zidentyfikowany potencjał w obszarze wspólnego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
Długotrwałe i pozytywne doświadczenia w zakresie
współpracy partnerskiej

KLUCZOWE WYZWANIA
- Lepsze wspólne wykorzystanie potencjału pogranicza
polsko – słowackiego w zakresie wspólnego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego w celu jego ochrony i rozwoju;

- Kapitał ludzki – zahamowanie odpływu ludzi (młodych
oraz w wieku produkcyjnym) z pogranicza;
- Usprawnienie połączeń transgranicznych oraz rozwój
transportu multimodalnego.

WYZWANIA

-

Wzmocnienie efektu transgranicznego;
Zasada dodatkowości;
Wspólne produkty;
Świadomy, staranny dobór partnerów w projekcie;
Trwałość stworzonych partnerstw.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W
PORÓWNANIU Z PWT PL-SK 2007-13
• Obszar wsparcia;

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W
PORÓWNANIU Z PWT PL-SK 2007-13
• Wspólne, trwałe i mierzalne produkty projektów przekładające się
wprost na rezultaty Programu ;
• Wzmocnienie efektu transgranicznego oraz partnerstwa w
projektach;
• Zmiana w liczbie wymaganych formalnych kryteriów współpracy;
• Stopień przygotowania projektów do realizacji;
• Szerszy zakres udzielanej pomocy publicznej (Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 z dnia 20 października
2015 r.);
• Fundusz mikroprojektów wdrażany za pośrednictwem 6 projektów
parasolowych w ramach tych samych co standardowe projekty osi
priorytetowych;

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PORÓWNANIU Z PWT
PL-SK 2007-13
Efekt transgraniczny

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W
PORÓWNANIU Z PWT PL-SK 2007-13
• Nabory tematyczne, zgodnie z zatwierdzonym rocznym
harmonogramem naborów publikowanym na stronie
internetowej Programu;
• Trzy etapy oceny projektów – ocena formalna i
kwalifikowalności, ocena techniczna, ocena jakościowa;
• Możliwość złożenia skargi na błędy proceduralne w procesie
oceny;
• Możliwość obniżenia dofinansowania za brak osiągniętych w
zrealizowanym projekcie wskaźników produktu (zapisy w
umowie o dofinansowanie);
• Budżet zadaniowy.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W
PORÓWNANIU Z PWT PL-SK 2007-13
• Wsparcie IT
– Na etapie aplikowania - wniosek aplikacyjny wypełniany za
pośrednictwem internetowego Generatora wniosku (główne zmiany
we wniosku dotyczą wzmocnienia opisu partnerstwa, efektu
transgranicznego);
– Obsługa realizacji projektu za pośrednictwem Centralnego sytemu
teleinformatycznego (SL 2014);
– Nowa strona WWW Programu.

• Przeglądy śródokresowe postępu realizacji projektów.

I oś priorytetowa - Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego obszaru pogranicza
Okres realizacji projektu maks. 24 miesiące
Wartość dofinansowania z EFRR od 200 tyś € do 5 milionów €;
Maksymalna wartość jednej inwestycji 5 milionów €;

Działania ukierunkowane na zapewnienie wspólnej ochrony,
wzmocnienia i rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Stworzenia wspólnych, trwałych produktów opartych o dziedzictwo
kulturowo – przyrodnicze;
Rezultaty projektów mają utrzymać się w okresie trwałości oraz
generować dalszy potencjał rozwojowy;
Inwestycje przede wszystkim dla celu publicznego.

I oś priorytetowa - Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego obszaru pogranicza
- Wartość dodana projektów niemożliwa do osiągnięcia przez
partnerów w przypadku indywidualnej realizacji poszczególnych
zadań;
- Wpisujące się w szerszą strategię działania partnerów;
- Mające realne szanse na kontynuację i dalszy rozwój po zakończeniu
danego projektu;
Wspólne strategie, działania innowacyjne - Bardzo ważny jest
aspekt wdrożeniowy.
Projekty IT:
- Nie tylko stworzenie narzędzia i zapewnienie jego „obecności” w
sieci przez okres trwałości ale dbałość o jego późniejszy rozwój i
aktualizację.

I oś priorytetowa - Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego obszaru pogranicza
Program nie finansuje:
- Budowy, modernizacji domów kultury;
- Infrastruktury zmierzającej do utworzenia miejsc noclegowych i
zaplecza gastronomicznego ( hoteli, pensjonatów, schronisk itp.);
- Boisk, hal sportowych;
- Infrastruktury której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie
działalności gospodarczej lub społeczno edukacyjnej;
- Infrastruktury wodno – kanalizacyjnej;
- Działań związanych lub wpływających na działalność rolniczą;
- Infrastruktury wraz z zapleczem sprzętowym w ramach działań
edukacyjnych (za wyjątkiem wyposażenia niezbędnego do realizacji
projektu – element uzupełniający).

II oś priorytetowa – Zrównoważony transport
transgraniczny
Cel szczegółowy : Zwiększenie mobilności
transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń
transgranicznych
Okres realizacji projektu maks. 36 miesięcy
Wartość dofinansowania z EFRR od 500 tyś € do 6 milionów €;

II oś priorytetowa – Zrównoważony transport
transgraniczny
Cel szczegółowy : zwiększenie mobilności
transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń
transgranicznych
- Usprawnienie połączeń do sieci TENT oraz
- Połączenia wzmacniające współpracę transgraniczną oraz
- Wsparcie projektów dotyczących ciągów komunikacyjnych oraz
- Nowa/ modernizowana infrastruktura musi wykazywać po obu
stronach granicy porównywalne parametry techniczne. Musi być
udowodniona możliwość jej wykorzystania przez podobne kategorie
pojazdów.

II oś priorytetowa – Zrównoważony transport
transgraniczny
Cel szczegółowy : zwiększenie mobilności
transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń
transgranicznych
Program nie finansuje:
- Dróg położonych w obszarze kwalifikowalnym ale nie prowadzących
do sieci TENT, nie wykazujących wpływu na poprawę komunikacji w
obszarze przekraczania granicy, bądź nie stanowiących wspólnej
koncepcji polepszenia komunikacji na danym obszarze granicznym;
- Projektów polegających na stworzeniu jedynie dokumentacji
technicznej nie będącej podstawą realizacji zadań w ramach danego
projektu;
- Wyłącznie budowy/modernizacji chodników czy ścieżek rowerowych
prowadzących wzdłuż infrastruktury drogowej.

II oś priorytetowa – Zrównoważony transport
transgraniczny
Cel szczegółowy : Zwiększenie dostępności
transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój
transportu multimodalnego
Okres realizacji projektu maks. 36 miesięcy
Wartość dofinansowania z EFRR od 200 tyś € do 5 milionów €;

II oś priorytetowa – Zrównoważony transport
transgraniczny
Cel szczegółowy : Zwiększenie dostępności
transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój
transportu multimodalnego
1. Główne założenia:
- Informacja;
- Integracja;
- Rozwój.
2. Diagnoza potrzeb komunikacyjnych – wymagana na etapie naboru;
Realne szanse na kontynuację i rozwój po zakończeniu okresu realizacji
projektu.
3. Projekty IT:
- Nie tylko stworzenie narzędzia i zapewnienie jego „obecności” w sieci przez
okres trwałości ale dbałość o jego późniejszy rozwój i aktualizację.

II oś priorytetowa – Zrównoważony transport
transgraniczny
Cel szczegółowy : Zwiększenie dostępności
transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój
transportu multimodalnego
Typy działań:
- Koordynacja rozkładów jazdy;
- Wspólne bilety;
- System obsługi pasażerów;
- Biletomaty;
- Kampanie informacyjno – promocyjne;
- Wielojęzyczne przewodniki, wspólne ulotki, mapy połączeń;
- Oznakowanie przystanków;
- Systemy wielojęzycznej informacji dla pasażerów na przystankach;
- Informatyczne narzędzia / strony internetowe/ aplikacje mobilne
ułatwiające transgraniczną komunikację po pograniczu.

II oś priorytetowa – Zrównoważony transport
transgraniczny
Cel szczegółowy : Zwiększenie dostępności
transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój
transportu multimodalnego
Program nie finansuje:
- Kosztów transportu publicznego;
- Zakupu środków transportu;
- Systemów poświęconych polepszeniu komunikacji wyłącznie po
jednej stronie granicy.

III oś priorytetowa – Rozwój edukacji
transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Okres realizacji projektu maks. 24 miesiące
Wartość dofinansowania z EFRR od 200 tyś € do 1 miliona €;

III oś priorytetowa – Rozwój edukacji
transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Typy działań:

- Transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w
placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej w tym transgraniczne
staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty
studyjne;
- Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i
zawodowej;
- Transgraniczne działania z zakresu włączeń społecznych i partycypacji
społecznej, kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia;
- Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji programów i
inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej;
- Określenie wspólnych potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i
zawodowej (identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej);
- Doradztwo zawodowe , dostosowanie programów edukacyjnych do
aktualnych wymogów rynku pracy.

III oś priorytetowa – Rozwój edukacji
transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Realizowane działania:
- powiązane z unikatowym charakterem pogranicza, w szczególności
bogatym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym – patrz I oś
priorytetowa;
- wzmocnienie potencjału i tworzenie nowych szans na lepsze
powiązanie oferty edukacyjnej z możliwością zatrudnienia w opartym
na wspólnym dziedzictwie sektorze usługowym.
- preferowane będą działania polegające na włączeniu społecznym
grup marginalizowanych;
- wspólne działania powinny mieć realne szanse na kontynuację w
postaci nowych inicjatyw po zakończeniu danego projektu.

III oś priorytetowa – Rozwój edukacji
transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Stworzona oferta edukacyjna musi odpowiadać na realne
zapotrzebowanie pracodawców w obszarze polsko-słowackiego
pogranicza lub przyczyniać się do generowania miejsc pracy w
dziedzinie związanej z efektywnym wykorzystaniem zasobów
pogranicza

DLATEGO
Na etapie wnioskowania o dofinansowanie wymagane będą
opracowania własne, analizy sektorowe wnioskodawców
obrazujące sytuację bazową grupy docelowej projektu.

III oś priorytetowa – Rozwój edukacji
transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Program nie finansuje:
- Działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza
dydaktycznego, np. budowie, modernizacji szkół, sal szkoleniowych, zakupie
wyposażenia. Przedmiotowe działania mogą stanowić jedynie element
uzupełniający np. wyposażenie specjalistycznych pracowni pod warunkiem
wykorzystania go do celów projektu;
Warunkiem dofinansowania zakupu środków trwałych będzie wykazanie
faktycznego zapotrzebowania w danej dziedzinie na obszarze pogranicza oraz
potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej w tym zakresie, a zakupiony w
ramach projektu sprzęt będzie do tej współpracy wykorzystywany;
Działania nie mogą powielać działań realizowanych w ramach sieci EURES
https://ec.europa.eu/eures/

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

