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Konferencja z okazji obchodów 10. rocznicy 

przystąpienia Republiki Czeskiej i Polski do 

Układu z Schengen 

Konference k 10. výročí vstupu České republiky 

a Polska do Schengenského prostoru 

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki 

Czeskiej oraz Euroregion Śląsk Cieszyński mają 

zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową 

konferencję z okazji obchodów 10. rocznicy 

wstąpienia Republiki Czeskiej i Polski do Układu 

z Schengen. 

 

→ Szczegółowy Program konferencji 

 

→ Formularz zgłoszeniowy online  
 
Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej  
do 1 grudnia 2017 r.  

Centrum regionálního rozvoje České republiky a 

Euroregion Těšínské Slezsko mají tu čest Vás 

pozvat na Mezinárodní konferenci, která se 

koná při příležitosti 10. výročí vstupu České 

republiky a Polska do Schengenského prostoru. 

 

 
→ Podrobný program konference  
 
→ Přihlašovací online formulář  
 
Přihlašovat se je možné do 1. prosince 2017.  
 

 

Komitet Monitorujący Monitorovací výbor 

W dniach 22-23.11.2017 r. odbyło się 10. 
posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas 
którego omawiano następujące kwestie: 

1. Ogłoszenie parametrów naborów i korekta 
harmonogramu już ogłoszonych naborów. 

2.   Zatwierdzenie projektów PT. 

3. Zmiany w Metodologii kontroli i oceny 
projektów. 

4. Zatwierdzenie projektów w OP3 i OP4. 

5. Zasady dot. zmian w naborach i wykorzystania 
oszczędności w Programie. 

6. Zmiany dot. zasad kwalifikowalności 
wydatków. 

7. Zmiany w Planie Ewaluacji Programu. 

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

Ve dnech 22. a 23. listopadu se konalo 10. 
zasedání Monitorovacího výboru, během 
kterého byly projednány následující body: 

1. Schválení finančních a věcných parametrů 
nových výzev a úprava harmonogramu již 
avizovaných výzev. 

2. Schválení projektů Technické pomoci. 

3. Změna Metodiky kontroly a hodnocení. 

4. Schvalovaní projektů PO3 a PO4. 

5. Pravidla pro změny výzev a využití uspořených 
prostředků v Programu. 

6. Změny v pravidlech způsobilosti výdajů. 

7. Změny v Evaluačním plánu programu. 

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

Nabór do OP 4 Výzva PO 4 

Przypominamy, że 21.12.2017 mija termin 

składania propozycji projektowych do naboru 

w ramach 4 Osi priorytetowej Programu. 

Připomínáme, 21. 12. 2017 je lhůta pro 

předložení projektového záměru pro příjem 

v prioritní ose 4.  

http://pl.cz-pl.eu/konferencje-szkolenia-seminaria-konsultacje-open-day/konferencje-wydarzenia-roczne/konferencj-midzynarodow-przy-okazji-obchodow-10-rocznicy-wstpienia-republiki-czeskiej-i-polski-do-ukadu-z-schengen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1spetTr5brnminnDVAiFpSs-JTvDwNiBTy2zATvOgEH-ug/viewform
http://www.cz-pl.eu/konference-skoleni-seminare-konzultace-open-day/konference/mezinarodni-konferenci-k-10-vyroci-vstupu-ceske-republiky-a-polska-do-schengenskeho-prostoru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1spetTr5brnminnDVAiFpSs-JTvDwNiBTy2zATvOgEH-ug/viewform
http://pl.cz-pl.eu/komitet-monitorujcy
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Webinarz poświęcony składaniu propozycji 

projektowej znajduje się na kanale Programu na 

youtube.  

Webinář, který se týká předložení projektového 

záměru, je dostupný na kanále Programu na 

Youtube 

Uwaga: Ograniczenie dostępności telefonicznej 

Wspólnego Sekretariatu w grudniu 2017 r. 

 

Upozornění: Omezení telefonické dostupnosti 

pracovníků Sekretariátu v prosinci 2017.  

 

W związku z intensywnymi pracami związanymi z 

przeprowadzeniem kontroli kwalifikowalności dla 

2 Osi priorytetowej, od 1.12.2017 r. do 

29.12.2017 r. Wspólny Sekretariat będzie do 

Państwa dyspozycji w ograniczonym czasie.  

W poniedziałki, środy i piątki od 8.00 do 12.00, 

pracownicy WS nie będą odpowiadać na Państwa 

pytania telefoniczne czy e-mailowe. 

 

Dziękujemy za zrozumienie. 

V prosinci bude Společný sekretariát v souvislosti 

s intenzivní kontrolou přijatelnosti projektů v 

prioritní ose 2 fungovat v omezeném provozu pro 

veřejnost všechna pondělí, středy a pátky od 8:00 

do 12:00 hod. V těchto hodinách nebudou 

pracovníci reagovat na telefonické a emailové 

dotazy.  

 

Děkujeme za pochopení. 

Wszystkie informacje o Programie oraz dane 

kontaktowe dostępne są na stronie internetowej 

Programu pl.cz-pl.eu/ 

 

Zapraszamy również do śledzenia kanału 

Programu na youtubie: Przekraczamy granice 

Interreg V-A CZ/PL. 

 

Polub profil Programu na Facebooku: 

http://www.Facebook.com/InterregCZPL  

Veškeré informace o Programu a kontaktní údaje 

najdete na webové stránce Programu  

www.cz-pl.eu. 

 

Sledujte také Youtube kanál Programu: 

Překračujeme hranice  Interreg V-A CZ/PL. 

 

 

Staňte se naším fanouškem na Facebooku: 

http://www.Facebook.com/InterregCZPL 
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