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PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007- 2013
SPIS TREŚCI
Zakończyły się konsultacje społeczne
projektu nowego programu współpracy
transgranicznej Polska-Słowacja;
Objazdowa wystawa projektów PLSK
przemierzyła pogranicze;
Makro Mikro wydarzenie;
Mikro ciekawostki z pogranicza;
Międzynarodowe konkursy.

Przekazujemy Państwu najnowszy newsletter
Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka
2007-2013. Życzymy przyjemnej lektury.
Zespół WST

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU NOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ POLSKA-SŁOWACJA
Zakończyły się prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) konsultacje publiczne
projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2014 – 2020, podczas których uwagi mogły zgłaszać m.in. środowiska reprezentujące potencjalnych
beneficjentów Programu, w tym partnerzy społeczno-gospodarczy. W oparciu o zgłoszone w trakcie
konsultacji uwagi, które zostały uwzględnione lub częściowo uwzględnione oraz rekomendacje wynikające
z oceny ex-ante i z prognozy oddziaływania Programu na środowisko, projekt Programu PL-SK 2014-2020
zostanie zmodyfikowany. Sprawozdanie z przebiegu procesu konsultacji publicznych jest dostępne
na stronie MIiR (www.ewt.gov.pl) oraz na stronie Programu (www.plsk.eu).
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Zmodyfikowany projekt Programu PL-SK 2014-2020 przed przekazaniem do Komisji Europejskiej (KE) zostanie
przedłożony do akceptacji przez właściwe organy po obu stronach granicy. Planowany termin przekazania dokumentu
do KE to wrzesień 2014 r.

OBJAZDOWA WYSTAWA PROJEKTÓW PLSK PRZEMIERZYŁA POGRANICZE
Maj i czerwiec były miesiącami, w których objazdowa wystawa projektów Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 widzianych oczami dzieci
przemierzała polsko-słowackie pogranicze. Byliśmy w Rzeszowie, Nowym Targu, pod zamkiem Strečno,
w Strumieniu i na zamku w Kieżmarku. Oglądali ją zarówno najmłodsi – których najbardziej fascynowały
ptaki i nietoperze, a w przypadku chłopców, oczywiście wóz strażacki, jak i starsi, którzy zachwycali się
rysunkami dzieci. Łącznie wystawę obejrzało około 1600 osób.

W Nowym Targu jednocześnie prezentowana była wystawa mikroprojektów realizowanych w ramach
Programu, przygotowana przez Euroregion „Tatry”. W trakcie wystaw każdy miał szansę przetestować
swoją wiedzę o Programie i Unii Europejskiej,
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pośmiać się z językowych podobieństw (a raczej różnic) między polskim a słowackim, dać upust
kreatywności i wygrać nagrody. Wiele osób zdecydowało się na spróbowanie własnych sił i nie żałowało.
Początkowe obawy ustępowały miejsca wytężonej pracy i…. salwom śmiechu towarzyszącym zwłaszcza
odgadywaniu znaczenia słów w drugim języku. Były też i osoby, które początkowo usprawiedliwiały
się brakiem czasu, ale jak już zdecydowały się na zabawę, to były z nami nie 5, 10 czy 15 minut
lecz znacznie dłużej, prezentując później z dumą owoce swojej kreatywności, historyjki, których pierwsze
litery tworzyły skróconą nazwę Programu. Czasem się rymowało….
Polska i Słowacja to narody bratnie
Współpracują ze sobą szczerze i przykładnie
Turystyka się rozwija
Polsko-słowacka familija
Los naszych rodaków oraz Słowaków
Szczęśliwie od wieków się układa
Kochamy się czy dobrze nam czy biada !
a czasem inspiracją były zrealizowane w ramach Programu projekty……..
Pewnego razu nietoperz Franek obudził się w bardzo złym nastroju, męczyły go kaszel i migrena
Wiedział, że następną noc również spędzi na bardzo niewygodnym drzewie i to dodatkowo pogłębiało jego
kiepskie samopoczucie.
Tyle różnych spraw miał na głowie, lecz wizja kolejnej niezbyt bezpiecznej nocy, a raczej dnia,
nie pozwalała mu na zmobilizowanie się.
Pomyślał, że najpierw trochę się rozejrzy po okolicy i może wtedy wpadnie na jakiś pomysł i zorganizuje
sobie miejsce do spania.
Ledwie zerwał się do lotu, zaniemówił z wrażenia, zobaczywszy piękny kościół i zbudowany podest,
na którym spała znajoma nietoperzyca, jego koleżanka ze szkoły.
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Spędził z nią popołudnie i dowiedział się, że to podesty zbudowane specjalnie dla jego przyjaciół.
Końcowym efektem tego spotkania było to, że Franciszek znalazł nowy dom i mógł spokojnie się wyspać.
Były też niemal filozoficzne przemyślenia dotyczące polsko-słowackiej współpracy…..
Pamiętnego roku 2004 staliśmy się członkami Unii Europejskiej
Wiele dobrego od tego czasu udało się razem stworzyć
Tylko kilka lat współpracy, a tyle ciekawych i potrzebnych inwestycji zostało zrealizowanych
Przecież granica to tylko kreska na mapie, a góry pomiędzy naszymi krajami łączą nas a nie dzielą.
Ludzie myślą tak samo.
Szukajmy podobieństw, nie podkreślajmy różnic.
Każdy przecież dobrze wie, że współpraca jest lepsza niż rywalizacja.
Ponad 60% osób, które wypełniło dla nas ankiety słyszało już wcześniej o Programie Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, a informacje te najczęściej
pochodziły z Internetu (28,5%) i z prasy (25,6%). Ponad 92% bardzo pozytywnie oceniło wystawę,
przyznając, że wzbogaciła ona ich wiedzę na temat Programu i realizowanych projektów, a także zachęciła
do odwiedzenia polsko-słowackiego pogranicza. Za projekty najbardziej potrzebne na pograniczu ponad
68% ankietowanych uznało projekty z zakresu turystyki, niemal 42% - projekty z zakresu kultury. Niemal
60% ankietowanych zgodnie uznało, że polsko-słowacka współpraca powinna się dalej rozwijać w zakresie
turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponad 58% wskazało równocześnie także na konieczność
współpracy w zakresie ochrony środowiska. Z kolei niemal 39% uznało edukację za dziedzinę, w której
na polsko-słowackim pograniczu jest jeszcze wiele do zrobienia.

MAKRO MIKRO WYDARZENIE
W Bielsku-Białej obchody jubileuszu 10. rocznicy wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej w poczet członków
Unii Europejskiej odbyły się w ramach imprezy pn.: „Festiwal Projektów Euroregionu Beskidy”. Wydarzenie
to zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013. Na festiwalowej scenie,
na terenach rekreacyjnych parku, a także na pobliskich
boiskach sportowych działo się bardzo dużo, począwszy
od występów
zespołów regionalnych, tanecznych,
teatralnych,
poprzez
pokazy
skateboardingu,
judo,
łucznictwa, a skończywszy na zajęciach warsztatowych
i rekreacyjnych. W sumie we wspólnym świętowaniu
w Bielsku-Białej
uczestniczyło ponad 3 tysiące osób,
27
beneficjentów
projektów
Euroregionu
Beskidy
zaprezentowało efekty 53 projektów w takich dziedzinach
jak:
sport,
rekreacja,
promocja,
przedsiębiorczość,
bezpieczeństwo i edukacja, ekologia, ochrona dziedzictwa
kulturowego i tradycji regionalnych, zachowanie dziedzictwa
historycznego.
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Zwieńczeniem Festiwalu był koncert Jaromira Nohavicy, który wystąpił na scenie Bielskiego Centrum
Kultury, a dzięki telebimowi ustawionemu w plenerze, transmisję koncertu mogli oglądać wszyscy
zgromadzeni w parku uczestnicy imprezy.

MIKRO CIEKAWOSTKI Z POGRANICZA
Granica która łączy – Dunajec. W trakcie wakacyjnych wojaży warto odwiedzić
Izbę Historii Flisactwa w Sromowcach Niżnych, stworzoną w ramach
mikroprojektu Dunajec – wspólna rzeka – wspólna sprawa i zobaczyć
ekspozycję bogatą w historyczne fotografie sięgające lat trzydziestych
ubiegłego stulecia, a także materiały piśmiennicze, dzięki którym można
zapoznać się z historią polskiego i słowackiego spływu na Dunajcu. Część
ekspozycji stanowią także prace uczniów ze Spojenej školy w Spiskiej Starej
Wsi oraz z gimnazjum w Sromowcach Niżnych, będące efektem
kilkumiesięcznych
wspólnych
warsztatów
literackich,
plastycznych,
ekologicznych. W Sali multimedialnej, siedząc w replice łodzi flisackiej,
amatorzy nowych technologii mogą obejrzeć m.in. film dotyczący flisactwa
na Dunajcu.
Miłośników czterech….. kopyt z pewnością ucieszy informacja o powstaniu Polsko – Słowackiego Ośrodka
Jeździectwa i Turystyki Konnej w Żółkowie (Jasło). Ośrodek wyposażono w niezbędny sprzęt do nauki
jazdy konnej oraz parkur w skład którego wchodzi 5 zestawów przeszkód. W ramach zrealizowanego
mikroprojektu powstał także film – Konik polski i słowacki w jeździectwie, hipoterapii i turystyce konnej,
który promuje jeździectwo i turystykę konną na atrakcyjnych terenach przygranicznych.
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Inną propozycją może być odkrywanie rozmaitych szlaków
pogranicza. Na przykład w gminie Závažná Poruba w Kraju
Żylińskim wytyczona została trasa do uprawiania narciarstwa
biegowego, która jednak może być z powodzeniem rzystywana
również w lecie. Można wybrać wersję łatwiejszą i krótszą
oznaczoną kolorem zielonym i liczącą około 3 kilometrów
lub dłuższą, nieco trudniejszą, oznaczoną kolorem, niebieskim
i liczącą niemal 6 kilometrów.

MIĘDZYNARODOWE KONKURSY
Wszystkich, zarówno Beneficjentów Programu, mieszkańców pogranicza, jak i tych, którzy pogranicze
odwiedzają zachęcamy do podzielenia się impresjami z polsko-słowackiego pogranicza z innymi krajami
Europy. Jest okazja. Tego lata można wziąć udział w dwóch różnych międzynarodowych konkursach.
W ramach tegorocznych obchodów Dnia Europejskiej Współpracy (ETC Day), INTERACT ogłosił konkurs
video "Border issues, border solutions", w którym udział może wziąć każdy chętny. Wystarczy przesłać
do 15 lipca 2014 r. filmik, który będzie promował korzyści płynące ze współpracy terytorialnej. Filmy
amatorskie (kręcone kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem) bądź profesjonalne, o maksymalnej
długości 3 minut, powinny podkreślać zmiany wynikające ze współpracy ponad granicami i koncentrować
się wokół projektów realizowanych w latach 2007-2013. Nagrodą jest zaproszenie na wydarzenie
otwierające Dzień Europejskiej Współpracy, które odbędzie się w Mediolanie oraz opłacenie kosztów
podróży i pobytu. Szczegóły i rejestracja w konkursie na stronie http://voting.ecday.eu/.
Trwa również trzecia edycja corocznego konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie”, którego
celem jest promowanie projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach polityki regionalnej.
Tak jak w poprzednich edycjach, rywalizacja odbywa się za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej
na
Facebooku.
Zgłoszenia
będą
przyjmowane
do 25 sierpnia 2014 r. (do południa). 100 fotografii,
które zyskają największą liczbę głosów, oraz 50 zdjęć
wyróżnionych „dziką kartą” (niezakwalifikowanych
do pierwszej setki) zostanie poddanych ocenie jury.
Komisja złożona z trzech osób — profesjonalnych
fotografów wyłoni troje zwycięzców. Otrzymają oni
atrakcyjne nagrody (wycieczkę do Brukseli oraz
1000 euro na zakup cyfrowego sprzętu fotograficznego),
które wręczone zostaną podczas OPEN DAYS
w październiku 2014.
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