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Dolny Śląsk Coraz dynamiczniej rozwija się współpraca polsko-niemiecka. W programie
INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 zatwierdzone zostały pierwsze projekty, które otrzymają
prawie 9 mln euro dofinansowania. Budżet całego programu to 70 mln euro.

NASZE POGRANICZE staje się
przestrzenią współpracy
R

uszają pierwsze projekty
w ramach współpracy
polsko-niemieckiego pogranicza. Coraz dynamiczniej
rozwija się współpraca polskoniemiecka w ramach programu
INTERREG Polska-Saksonia
2014-2020.
Kilka dni temu Komitet
Monitorujący zatwierdził pierwsze projekty tzw. Projekty Flagowe oraz Fundusz Małych Projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi prawie 9
mln euro. Program Współpracy
INTERREG Polska – Saksonia
2014-2020 realizowany jest
po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz
powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen).
Budżet Programu wynosi 70
mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota ta wydana będzie
w czterech osiach priorytetowych: wspólnym dziedzictwie
naturalnym i kulturowym (21,7
mln euro), mobilności regionalnej (13,6 mln euro), edukacji
transgranicznej (10,14 mln euro)
oraz współpracy partnerskiej
i potencjale instytucjonalnym
(20,36 mln euro).
Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się m.in. Mobilne Laboratoria Innowacyjności

O PROGRAMIE

Paweł Kurant, kierownik
Wspólnego Sekretariatu
Programu Współpracy
INTERREG Polska-Saksonia
2014-2020.
Ten program to szansa dla
wszystkich, którym bliska
jest idea współpracy po obu
stronach granicy polskoniemieckiej. Dla nas granica
to nie linia podziału. To oś
wyznaczająca ramy dla
możliwych wspólnych
przedsięwzięć. Należą
do nich m.in. promocja
turystyczna pogranicza,
działania o charakterze
interkulturowym
i edukacyjnym, wspieranie
przedsiębiorczości czy

Jelenia Góra Spektakl dla dzieci 5 czerwca

Premiera sztuki
„Coś na ząb”
aa Nowa premiera spektaklu

“Coś na ząb” w Zdrojowym Teatrze Animacji . “Coś na ząb” wg
tekstu norweskiego pisarza
Thorbjørna Egnera “Karius og
Bakterus” to spektakl adresowany do widzów od trzech lat. Premiera 5 czerwca o godz. 14 i 16
na scenie Zdrojowego Teatru Animacji.
Historia opowiada
o o dwóch trollach żyjących
w ustach chłopca, który nie należał do czyścioszków myjących

zbyt często zęby, będąc jednocześnie wielkim miłośnikiem słodyczy. Proste, dydaktyczne przesłanie powiastki połączone
z atrakcyjną formą przekazu spowodowały, że „Karius i Baktus”
stała się nie tylko ulubiona lekturą skandynawskich dzieci, ale
także doczekała się wielu tłumaczeń, adaptacji teatralnych i filmowych. Niezwykle barwne i sugestywne przedstawienie. a
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ochrony środowiska.
Chcemy przede wszystkim
działać na rzecz rozwoju
relacji polsko-niemieckich.
Dzięki naszemu programowi
rejon pogranicza zamiast
dzielić, staje się przestrzenią
współpracy, w której możliwa
jest realizacja projektów nie
tylko w miejscowościach
granicznych, takich jak
Zgorzelec i Görlitz, ale
również w ośrodkach
położone dalej. Po stronie
polskiej są to np.
Bolesławiec, Jelenia Góra
i Wrocław, a po stronie
niemieckiej – Bautzen
(Budziszyn), Zittau (Żytawa)
i Drezno.

i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie
Transgranicznym (TRAILS)
z dofinansowaniem ponad miliona stu tysięcy euro.
To projekt zakładający stworzenie warunków dla nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy
szkołami a przedsiębiorstwami,
a także zorganizowanie dla uczniów szkół zawodowych, techników i liceów oraz małych
i średnich przedsiębiorstw położonych na obszarze wsparcia
oraz oddalonych od ośrodków
akademickich mobilnych warsztatów innowacyjności, których głównym elementem są laboratoria wyposażone w niezbędne funkcje i nowoczesny
sprzęt.
Zgodnie z założeniami projektu powinno to dać impulsy
do powstawania nowych przedsiębiorstw i rozwoju istniejących
podmiotów gospodarczych,
a także wspierać zrównoważony
rozwój kreatywnych innowacji
w zakresie produktów, procesów
i usług w obszarze polskosaksońskiego pogranicza. Partnerami projektu są Uniwersytet
Techniczny w Dreźnie (Partner
Wiodący), Politechnika Wrocławska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Drugim ciekawym projektem jest „CLIMATIC TOWN” Energetyczna Rewitalizacja
Miast z dofinansowaniem ponad 380 milionów euro.
Jego celem jest wsparcie
przedstawicieli władz samorządowych w zakresie planowania

i poprawy efektywności energetycznej w miastach, jak również
praktycznych rozwiązań dotyczących oszczędzania energii
i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz pozyskiwania
i efektywnego wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych.
W ramach projektu planowane
są wizyty studyjne, szkolenia
oraz konferencje, na których za-

W ramach
Funduszu
Małych
Projektów
można uzyskać
grant do 20
tysięcy euro
PAWEŁ KURANT

prezentowane zostaną przykłady
dobrych
praktyk
i innowacyjnych rozwiązań
technicznych, technologicznych, urbanistycznych, architektonicznych i organizacyjnych. Partnerami projektu są
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Partner Wiodący) oraz Sächsische
Energieagentur SAENA GmbH.
Trzecim niezwykle ważnym
projektem jest Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym
polsko niemieckim z dofinansowaniem blisko miliona euro.

Kluczową ideą tego projektu
jest zwiększenie intensywności
współpracy
polskiej
i saksońskiej policji w zakresie
zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z narkotykami i dopalaczami oraz podniesienie poziomu świadomości
społecznej na temat dopalaczy
i narkotyków na terenie pogranicza polsko-saksońskiego.
Główne działania obejmują
organizację szkoleń, przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii społecznej oraz wymianę
wiedzy i doświadczeń w trakcie
spotkań, hospitacji oraz seminariów.
Partnerami projektu są Komenda Wojewódzka Policji we
Wrocławiu (Partner Wiodący),
Komenda Wojewódzka Policji
w Gorzowie Wielkopolskim oraz
Komenda Policji w Görlitz.
Ponadto
Komitet
Monitorujący podjął decyzję
umożliwiającą uruchomienie
Funduszu Małych Projektów.
W ramach FMP możliwe będzie
uzyskanie grantu (do 20 tysięcy
euro) na małe projekty o charakterze people-to-people realizujące polsko-saksońską współpracę we wszystkich obszarach
życia społecznego.
Ich głównym celem jest rozwój stosunków międzyludzkich,
wspólnych inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych etc.
Za realizację FMP odpowiedzialny będzie Euroregion NysaNei e.
Wnioskowana kwota dofinansowania dla FMP wynosi ponad 6 milionów euro. a

Jelenia Góra Na placu zabaw na jeleniogórskim Zabobrzu pojawi się specjalna huśtawka!

Nowa huśtawka dla niepełnosprawnych dzieci
aa Na placu zabaw przy ul.
Komedy Trzcińskiego na jeleniogórskim Zabobrzu pojawi się huśtawka dla niepełnosprawnych
dzieci, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Huśtawka będzie przeznaczona dla niepełnosprawnych dzieci, które będą mogły z niej korzystać dzięki metalowej konstrukcji zawieszonej
na ramie wykonanej z rur stalowych. Taką huśtawkę dzieci jeżdżące na wózkach będą mogły same wprawić w ruch przy pomocy
ręcznych uchwytów. To pierwsze
takie urządzenia na miejskich

placach zabaw. Kosztowało ok. 17
tys. zł.Na doposażenia miejskich
placów zabaw dla dzieci w tym
roku samorząd jeleniogórski
przeznaczył 50 tys. zł. Z tych funduszy na placu zabaw w Parku
na Wzgórzu Kościuszki pojawi się
nowy zestaw zawierający trzy
wieże z pomostami łączącymi,
dwie zjeżdżalnie, drabinkę wejściową i ściankę wspinaczkową.
Place przy ul. Dembowskiego
i Kościuszki zyskają huśtawki typu „bocianie gniazdo”.a
twojewodzka@gazeta.wroc.pl
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a To pierwsze takie urządzenia na miejskich placach zabaw.
Kosztowało ok. 17 tys. zł.

