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W latach 2014-2020 realizowany jest Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska-Słowacja. W związku z faktem, iż w przyszłym roku się on zakończy, ruszają prace
mające na celu opracowanie głównych zagadnień jego "następcy". W tym celu gmina
Istebna prosi mieszkańców Śląska Cieszyńskiego o podzielenie się swoimi pomysłami.
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Na jakie tematy kładzie nacisk obecnie prowadzony program współpracy między Polską a Słowacją?

- Koncentruje się na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym obszaru pogranicza, transporcie (drogi
oraz transport multimodalny) oraz edukacji, przy czym największym zainteresowaniem cieszą się
projekty realizowane wspólnie przez polskich i słowackich partnerów w zakresie dziedzictwa kulturowoprzyrodniczego obszaru pogranicza - informuje portal gminy.
Co ważne, obszar wsparcia dla programu obejmuje powiaty bielski (z miastem Bielsko-Biała), żywiecki, cieszyński,
pszczyński, a ponadto Żyliński i Preszowski Kraj Samorządowy oraz Spiską Nową Wieś w Kraju Koszyckim.
Władze gminy Istebna proszą wszystkich chętnych o odpowiedź na poniższe 4 pytania:

1. Jakie obszary tematyczne, w Państwa ocenie, powinny być
wspierane w ramach programu polsko-słowackiej współpracy
transgranicznej na lata 2021-2027?
2. Czy macie Państwo pomysły projektowe, które
chcielibyście realizować, oparte o polsko-słowacką współpracę?
Jeśli tak, prosimy o opis planowanych działań.
3. Czy macie Państwo pomysły projektowe ważne z punktu
widzenia regionu, które powinny być realizowane w oparciu o
polsko-słowacką współpracę (projekty strategiczne, ważne dla
obszaru wsparcia)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie, krótki opis
działań które mogłyby być realizowane w ramach projektu.
4. Czy współpracujecie Państwo z partnerami słowackimi?
Jeśli tak, to w jakim zakresie. Czy Państwa współpraca będzie
kontynuowana?
Wiadomości mailowe z odpowiedziami można wysyłać na adres m.bury@istebna.eu do 15 maja br.
Jak nas poinformował Referat Gospodarczy Urzędu Gminy Istebna, który zajmuje się Funduszami Europejskimi,
planowane są także szkolenia związane z kolejną perspektywą czasową programu współpracy transgranicznej na lata
2021-2027. Szczegóły na chwilę obecną nie są znane.
KR/mat.pras.

