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Komitet Monitorujący
Monitorovací výbor
Szanowni Państwo,
Vážení,
W Sulisławiu, 15 marca br. odbyło się 11.
posiedzenie Komitetu Monitorujacego, podczas
którego zatwierdzono 13 projektów w OP 2
Programu oraz 2 projekty Pomocy Technicznej.
Ponadto zostały zatwierdzone materiały dot.
dwóch naborów w OP 2 oraz Metodyka kontroli
i oceny dla projektów dotyczących zarządzania
regionem turystycznym/marki turystycznej,
zgodnie z nowym rozporządzeniem prawnym.
Komitet Monitorujący również pozytywnie
zaopiniował złożone zmiany w wybranych
projektach.

Dne 15. března se v Sulisławi konalo 11. zasedání
Monitorovacího výboru, během kterého byly
projednány následující body:
Schválení
13 projektů v PO 2 a 2 projektů Technické
pomoci. Kromě toho byly schváleny podklady do
dvou výzev v PO 2 a Metodika kontroly
a hodnocení projektů souvisejících s destinačním
managementem / turistické značky dle nové
zákonné úpravy. Monitorovací výbor taktéž
kladně vyhodnotil složené změny ve vybraných
projektech.

Więcej informacji:
pl.cz-pl.eu/komitet-monitorujcy

Více informací:
www.cz-pl.eu/monitorovaci-vybor

UWAGA!

POZOR!

1. Informujemy, że został zauktalizowany 1. Upozorňujeme na aktualizaci Příručky pro
Podręcznik wnioskodawcy. Obowiązuje
žadatele. Platná verze č. 4 je dostupná na
wersja nr 4 dostępna na stronie Programu w
webové stránce Programu v záložce Jsem
zakładce Jestem wnioskodawcą – zamierzam
žadatel – chci předložit projekt.
złożyć wniosek.
2. Informujemy, że został przesunięty termin 2. Upozorňujeme, že byl změněn termín
naboru pełnych wniosków projektowych dla
předložení plných projektových žádostí
do PO 4. Žadatelé mohou předkládat plné
OP 4. Wnioskodawcy mogą składać pełne
projektové žádosti do 13. 4. 2018.
wnioski projektowe do 13.04.2018 r.

3. Wnioskodawcy,
którzy
przedłożyli
do 14.02.2018 r. propozycje projektowe
do OP 3, otrzymają do końca marca br.
Stanowiska WS dotyczące propozycji
projektowej w korespondecji, na wskazany
w fiszce adres mailowy. Po otrzymaniu
stanowiska
zapraszamy
również
do umawiania konsultacji bezpośrednich
w siedzibie WS w Ołomuńcu.

3. Žadatelé, kteří podali projektové záměry do
PO 3 do 14. 2. 2018, obdrží do konce března
letošního roku stanovisko JS týkající se
projektového záměru prostřednictvím
e-mailové korespondence na adresu
uvedenou v záměru. Po obdržení stanoviska
zveme žadatele ke konzultaci přímo v sídle
JS v Olomouci.

Přihlášky, prosím, zasílejte na adresu
js.olomouc@crr.cz.
Podmínkou
pro

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
js.olomouc@crr.cz. Warunkiem koniecznym
konsultacji jest obecność partnerów z obu
stron granicy.

konzultaci je účast partnerů z obou stran
hranice.

Szkolenia PO 2
Zapraszamy do udziały w szkoleniach dla
wnioskodawców OP 2, którzy przygotowują
propozycje projektowe do naborów:
 na projekty standardowe OP 2 – alokacja
EFRR: 18 633 152 EUR
 na projekty dotyczące przygotowania
wspólnego transgranicznego produktu
turystycznego/marki turystycznej –
alokacja EFRR: 4 000 000 EUR.
Zakończenie naboru: 30.06.2018 r.
Lista terminów szkoleń dostępna jest na stronie
programu w Aktualnościach.
RegioStars Awards
Trwa przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej
edycji
konkursu
RegioStars
Awards
organizowanego przez Komisję Europejską.
Termin nadsyłania aplikacji upływa 15
kwietnia 2018 r.
Zapraszamy do udziału.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regiostars-awards
Projekt Fauna Karkonoszy w europejskim
finale konkursu European Natura 2000
Awards.
Zapraszamy do głosowania!
Czesko-polski projekt Fauna Karkonoszy, który
w latach 2011-2015 mapował karkonoskie
motyle, ptaki, nietoperze i sarny po czeskiej i
polskiej stronie, znalazł się wśród 25 najlepszych
projektów ochrony obszarów Natura 2000
w Europie. Konkurs European Natura 2000
Awards nagrodza najciekawsze projekty mające
na celu ochronę miejsc ważnych z punktu
widzenia całego kontynentu - w tym także
Karkonoszy.
Zachęcamy do głosowania na projekt do niedzieli
22 kwietnia 2018 r.

Školení PO 2
Zveme Vás k účasti na školení pro žadatele PO 2,
kteří se chystají předložit projektovou žádost do
výzev:
 standartní projekty PO 2 – alokace EFRR:
18 633 152 EUR
 příprava společného přeshraničního
turistického produktu/turistické značky
– alokace EFRR: 4 000 000 EUR.
Výzva platí do 30. 6. 2018.
Seznam termínů je dostupný na webu Programu
v Novinkách.
RegioStars Awards
Pokračuje příjem žádostí do letošního ročníku
soutěže RegioStars Awards organizované
Evropskou komisí.
Uzávěrka pro podání přihlášek je 15. dubna
2018. Zveme vás k účasti.
Další informace:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regiostars-awards
Projekt Fauna Krkonoš v celoevropském finále
European Natura 2000 Awards!
Podpořte jej!
Česko-polský projekt Fauna Krkonoš, který
v letech 2011-2015 mapoval na české i polské
straně hor krkonošské motýly, ptáky, netopýry
a jeleny, se dostal mezi 25 nejlepších projektů na
ochranu lokalit soustavy Natura 2000 v celé
Evropě. Soutěž European Natura 2000 Awards
oceňuje ty nejzajímavější projekty na ochranu
míst, významných z hlediska celého kontinentu a k nim patří i Krkonoše.
Veřejné
hlasování
končí
v
neděli
22. Dubna 2018.
Na
adrese
http://natura2000awardapplication.eu/
najdete
přehled
všech

Na
stronie
http://natura2000awardapplication.eu/
dostępny
jest
przegląd
wszystkich 25 projektów, które weszły do finału
- w tym projekt Fauna Krkonoszy.
Na stronie projektu http://natura2000awardapplication.eu/finalist/3077 można oddać głos
na ww. projekt.
Zapraszamy do głosowania!

25 projektů, které se probojovaly až do finále - a
mezi nimi i projekt Fauna Krkonoš. Na stránce
projektu
http://natura2000awardapplication.eu/finalist/3077 pak pro něj můžete
snadno hlasovat.
Podpořte jej!

Informacje o Programie

Informace o Programu

Wszystkie informacje o Programie oraz dane
kontaktowe dostępne są na stronie
internetowej Programu www.cz-pl.eu.

Veškeré informace o Programu a kontaktní
údaje najdete na webové stránce Programu
www.cz-pl.eu.

Zapraszamy również do śledzenia kanału
Programu na youtubie: Przekraczamy granice
Interreg V-A CZ/PL.

Sledujte také YouTube kanál Programu:
Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL.

Polub profil Programu na Facebooku:
www.Facebook.com/InterregCZPL

Staňte se naším fanouškem na Facebooku:
www.Facebook.com/InterregCZPL

Zachęcamy również do śledzenia strony:
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy
/communication/inform-network/events/, na
której dostępne są bieżące infromacje o
organizowanych spotkaniach/szkoleniach nt.
polityki regionalne i funduszy europejskich.

Sledujte také:
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy
/communication/inform-network/events/
kde jsou k dispozici aktuální informace o
organizovaných setkáních / školeních o
regionální politice a evropských fondech.
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