Co przed nami?
Čo nás čaká?
Konferencja nt. Programu Interreg Polska – Słowacja
Konferencia venovaná Programu Interreg Poľsko – Slovensko
09-09-2022, Bielsko-Biała

DZIAŁANIA RKP W WOJ. ŚLĄSKIM I ŻYLIŃSKIM KRAJU SAMORZĄDOWYM
ČINNOSŤ RKB V SLIEZSKOM VOJVODSTVE A V ŽILINSKOM KRAJI
❑ spotkania promocyjno-informacyjne (terminy
uzależnione od daty ogłoszonych naborów)
❑ wsparcie WST w organizacji szkoleń dla
wnioskodawców
❑ publikowanie bieżących informacji
o Programie na stronie ewt.slaskie.pl (RPK
w woj. śląskim) oraz www.regionzilina.sk
i mediach społecznościowych – Facebook,
Instagram (RPK w Żylinie)
❑ przesyłanie newslettera do osób
zainteresowanych Programem
(RPK w woj. śląskim)
❑ publikacja artykułów w prasie
❑ konsultacje bezpośrednie i online
❑ promocja Programu, jego rezultatów oraz
rezultatów na imprezach otwartych

❑ propagačné a informačné stretnutia (termíny
závisia od termínu vyhlásenej výzvy)
❑ podpora STS pri organizovaní školení pre
žiadateľov
❑ zverejňovanie aktuálnych informácií o
Programe na webovej stránke ewt.slaskie.pl
(RKB v Sliezskom vojvodstve)
a www.regionzilina.sk a sociálnych sieťach Facebook, Instagram (RKB v Žiline)
❑ zasielanie newslettera záujemcom
o Programe
❑ publikovanie článkov v tlači
❑ osobné a online konzultácie
❑ Propagácia programu, jeho výsledkov
a výsledkov projektov na otvorených
podujatiach

STRONA INTERNETOWA EWT.SLASKIE.PL - NEWSLETTER
WEBOVÁ STRÁNKA EWT.SLASKIE.PL - NEWSLETTER

STRONA INTERNETOWA www.regionzilina.sk
WEBOVÁ STRÁNKA www.regionzilina.sk

KONSULTACJE POMYSŁÓW PROJEKTOWYCH
KONZULTÁCIE DIZAJNOVÝCH NÁPADOV
Konsultacje w dowolnej, ustalonej wcześniej formie – bezpośrednie spotkania, telefoniczne,
online/Konzultácie akoukoľvek vopred stanovenou formou - priame stretnutia, telefonicky,
online

LOGOTYP PROGRAMU/LOGO PROGRAMU
Logotyp programu składa się z terminu Interreg, flagi UE, zdania informującego o dofinansowaniu z UE oraz
nazwy programu. Wszelkie działania informacyjno-promocyjne muszą być opatrzone logotypem. Beneficjenci
mogą opracować logo projektu poprzez dodanie tytułu lub akronimu logotypu Programu.
Logo programu pozostáva z výrazu Interreg, vlajky EÚ, vety označujúcej financovanie z EÚ a názvu programu.
Všetky informačné a propagačné aktivity musia byť označené logom. Príjemcovia si môžu vytvoriť vlastné
logo projektu pridaním názvu alebo akronymu logotypu programu.

FORMULARZ POSZUKIWANIA PARTNERÓW/ FORMULÁR VYHĽADÁVANIA PARTNEROV

1. Przejrzystość i dostępność
Elektroniczna, prosta wersja
formularza

1. Transparentnosť a dostupnosť
Jednoduchá elektronická verzia
formulára

2. Dla poszukujących
partnera/pomysłu
Formularz zarówno dla instytucji
posiadających pomysł na projekt,
jak i tych, które chcą włączyć się
w pomysł innej instytucji

2. Pre tých, ktorí hľadajú partnera
/nápad
Formulár pre obe inštitúcie s nápadom
na projekt a pre tých, ktorí sa chcú
pripojiť k myšlienke inej inštitúcie

3. Podstawowe informacje
Instytucja, planowany projekt

3. Základné informácie
Inštitúcia, plánovaný projekt

MAPA I BAZA PROJEKTÓW/MAPA A DATABÁZA PROJEKTOV
Źródło informacji i inspiracji dla osób zainteresowanych Programem, w tym przyszłych
wnioskodawców
Zdroj informácií a inšpirácie pre záujemcov o Program, vrátane budúcich žiadateľov

KARTY PROJEKTÓW/PROJEKTOVÉ KARTY
❑ Projekty realizowane przez partnerów
z woj. śląskiego
❑ Karty dostępne na stronie internetowej
ewt.slaskie.pl
❑ Prócz informacji o projektach mapy,
publikacje i inne materiały powstałe
w trakcie realizacji zadań
projektowych

❑ Projekty realizované sliezskymi
partnermi
❑ Karty sú dostupné na webovej
stránke ewt.slaskie.pl
❑ Okrem informácií o projektoch máp,
publikácií a iných materiálov
vytvorených pri realizácii
projektových úloh

PROMOCJA PROGRAMU/PROGRAMOVÁ PROPAGÁCIA
❑ Promocja Programu podczas 50. Bielskiego
Rodzinnego Rajdu Rowerowego, którego
partnerem jest Interreg PL-SK (18 września br.)
❑ Konferencja nt. programów Interreg 2021-2027
w województwie śląskim
(30 września br.)
❑ Propagácia programu počas 50. ročníka
Rodinnej cyklorallye Bielsko, ktorej partnerom je
Interreg PL-SK (18. septembra 2020)
❑ Konferencia o programoch Interreg 2021 – 2027
v Sliezskom vojvodstve (30. septembra 2020)

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA/SOCIÁLNA ÚČASŤ
Aktywne zaangażowanie zainteresowanych stron w proces przygotowania projektu, ich współudział i wpływ na dotyczące ich
(bezpośrednio lub pośrednio) działania.
Aktívne zapojenie zainteresovaných strán do procesu prípravy projektu, ich spolúčasť a vplyv na aktivity s nimi súvisiacimi (priamo
alebo nepriamo).

Założenia dot. partycypacji w Programie:
❑ charakter fakultatywny
❑ dotyczy projektów standardowych,
❑ zaangażowanie interesariuszy będzie fakultatywne
dla przedsięwzięć w priorytecie 3. Twórcze
i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
❑ proces prowadzony na etapie tworzenia koncepcji
projektu.

Predpoklady týkajúce sa účasti v Programe:
❑ voliteľný znak
❑ platí pre štandardné projekty,
❑ zapojenie zainteresovaných strán bude dobrovoľné
pre projekty v rámci priority 3. Tvorivé a turisticky
atraktívne pohraničie,
❑ proces vykonávaný vo fáze prípravy koncepcie
projektu.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA/SOCIÁLNA ÚČASŤ
Metody partycypacji:
❑ informacja na stronie internetowej,
❑ inne przykładowe metody: spotkania online
pisemne, ankieta, wywiad indywidualny lub
grupowy, spotkania czy warsztaty
konsultacyjne.

Spôsoby participácie:
❑ informácie na webovej stránke,
❑ ďalšie príklady metód: písomný, dotazníkový,
individuálny alebo skupinový rozhovor,
stretnutia alebo konzultačné workshopy.

Przykładowe typy interesariuszy:
❑ mieszkańcy, grupy społeczne, organizacje
ekologiczne, turystyczne, instytucje kultury
i inne organizacje pozarządowe związane
z kulturą, tradycją, dziedzictwem, turystyką
czy ekologią.

Príklady typov zainteresovaných strán:
❑ obyvatelia, sociálne skupiny, ekologické
a turistické organizácie, kultúrne inštitúcie
a iné mimovládne organizácie spojené
s kultúrou, tradíciou, dedičstvom, cestovným
ruchom a ekológiou.

RPK W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM/RKB V SLIEZSKOM VOJVODSTVE
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Maršalkovský úrad Sliezskeho vojvodstva,
Odbor regionálneho rozvoja a transformácie, Odbor európskej územnej spolupráce

Bielsko-Biała – ul. Piastowska 40
osoba do kontaktu/kontaktná osoba:
Bożena Mendrek – Gańczarczyk
e-mail: bozena.ganczarczyk@slaskie.pl
tel. 33 48 53 284

Katowice – ul. Plebiscytowa 36
osoba do kontaktu/kontaktná osoba:
Ewelina Sosnowska
e-mail: ewelina.sosnowska@slaskie.pl
tel. 32 77 99 258

RPK W ŻYLIŃSKIM KRAJU SAMORZĄDOWYM/RKB V ŽILINSKOM KRAJI
Żyliński Kraj Samorządowy, Regionalny Punkt Kontaktowy w Żylinie
Departament Rozwoju Regionalnego, Dział Projektów Unijnych, Komenského 48, 011 09 Žilina
Žilinský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Žiline
Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie projektov EÚ, Komenského 48, 011 09 Žilina
osoba do kontaktu/kontaktná osoba:
Bc. Andrea Cúthová
e-mail: andrea.cuthova@zilinskazupa.sk
tel. +421 41 5032 155

osoba do kontaktu/kontaktná osoba:
Ing. Silvia Habovštiaková
e-mail: silvia.habovstiakova@zilinskazupa.sk
tel. +421 41 5032 307, +421 905 595 497

osoba do kontaktu/kontaktná osoba:
Ing. Ján Stehlík
e-mail: jan.stehlik@zilinskazupa.sk
tel. +421 41 5032 340, +421 907 842 864

osoba do kontaktu/kontaktná osoba:
Ing. Tomáš Bela
e-mail: tomas.bela@zilinskazupa.sk
tel. +421 41 5032 314

Dziękuję za uwagę
Ďakujeme za pozornosť

09-09-2022, Bielsko-Biała

