
Mikroprojekt pod názvom: „Posilnenie cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá
je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho

rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Mikroprojekt pt. „Wzmocnienie kształcenia transgranicznego i ustawicznego w mieście Biała Spiska
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu

państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

POSILNENIE CEZHRANIČNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA V MESTE SPIŠSKÁ BELÁ

WZMOCNIENIE KSZTAŁCENIA TRANSGRANICZNEGO
I USTAWICZNEGO W MIEŚCIE BIAŁA SPISKA



Názov mikroprojektu: 
Posilnenie cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá

Partneri mikroprojektu:  Mesto Spišská Belá a Mesto Szczawnica
Obdobie realizácie:  09/2017 – 05/2018

Cieľ  mikroprojektu:
Hlavným cieľom mikroprojektu je  zvyšovaniu odbornej kvalifikácie  zamestnancov 
mesta Spišská Belá, jeho organizácií a zástupcov mimovládnych organizácií v meste.

Špecifické ciele mikroprojektu:
Odstránenie jazykovej bariéry a zvyšovanie jazykovej gramotnosti zamestnancov 
mesta Spišská Belá, jeho organizácií a zástupcov mimovládnych organizácií v meste.
Iniciovať proces celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá s dôrazom na blízke 
slovensko-poľské pohraničie.
Ponúknuť obyvateľom mesta možnosti využiť jazykovú gramotnosť zamestnancov 
mesta Spišská Belá v prípade potreby komunikácie v poľskom jazyku.

Úlohy mikroprojektu: 
1. Úvodné stretnutie partnerov projektu a cieľových skupín
2. Realizácia jazykového kurzu poľského jazyka 
3. Jazykový pobyt v Poľsku vrátane odborných seminárov
4. Záverečná konferencia.
5. Riadenie a propagácia projektu

Rozpočet projektu:
Celkové výdavky mikroprojektu:  46 555,50  EUR
Dofinancovanie mikroprojektu z EFRR (85%): 39 572,17 EUR
Dofinancovanie mikroprojektu zo štátneho rozpočtu (10%): 4 655,55 EUR
Dofinancovanie mikroprojektu z rozpočtu mesta (5%): 2 327,78 EUR

Tytuł mikroprojektu:
Wzmocnienie kształcenia transgranicznego i ustawicznego w mieście Biała Spiska 

Partnerzy mikroprojektu: Miasto Biała Spiska a Miasto Szczawnica
Okres realizacji:  09/2017-05/2018

Cel mikroprojektu: 
Głównym celem mikroprojektu jest zwiększanie kwalifikacji zawodowych
pracowników miasta Biała Spiska, jego organizacji i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w mieście.

Specyficzne cele mikroprojektu:
Likwidacja bariery językowej i zwiększanie umiejętności językowych pracowników 
miasta Białą Spiska, jego organizacji i przedstawicieli organizacji pozarządowych w 
mieście. Zainicjowanie procesu kształcenia ustawicznego w mieście Biała Spiska z 
naciskiem na pobliskie pogranicze polsko-słowackie.
Zaoferowanie mieszkańcom miasta możliwości wykorzystania umiejętności 
językowych pracowników miasta Biała Spiska w razie konieczności kontaktu w 
języku polskim.

Zadania mikroprojektu: 
1. Wstępne spotkanie partnerów projektu i grup docelowych
2. Realizacja kursu języka polskiego
3. Pobyt językowy w Polsce w tym seminaria specjalistyczne
4. Konferencja końcowa
5. Promocja i zarządzanie mikroprojektu

Budżet projektu:
Całkowite koszty kwalifikowalne:   46 555,50  EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z EFRR (85%): 39 572,17 EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z budżetu państwa (10%): 4 655,55 EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z  budżetu miasta (5%): 2 327,78 EUR


