Zestawienie projektów realizowanych
w Programie Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020
PROJEKTY IV OSI PRIORYTETOWEJ „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny”

Lp
1.

Partner Wiodący
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

"CLIMATIC TOWN"
- Energetyczna
Sächsische
Rewitalizacja Miast Energieagentur
SAENA GmbH
Projekt flagowy
programu

Termin
Krótki opis projektu
realizacji
projektu
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności 01-10-2016obszaru wsparcia poprzez działania na rzecz 30-09-2018
zmniejszenia zużycia energii w ramach współpracy
instytucjonalnej
w
zakresie
efektywności
energetycznej. Realizacja projektu zakłada
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 zaprezentowane zostaną
przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych
rozwiązań
technicznych,
technologicznych,
urbanistycznych,
architektonicznych
i
organizacyjnych. Dla miast i gmin zostanie
ogłoszony
konkurs
propozycji
rewitalizacji
konkretnych obiektów. Dla wybranych w konkursie
zgłoszeń zostanie sfinansowana dokumentacja
techniczna.

Wartość
dofinansowania z
EFRR
€ 406 815,10

Lp

2.

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Komenda
Nie dla
Wojewódzka Policji we narkotyków –
Wrocławiu
zwiększenie
skuteczności policji
w zakresie
przeciwdziałania
przestępczości
narkotykowej na
terenie
przygranicznym
polsko niemieckim

Partner/rzy projektu

Komenda
Wojewódzka Policji
w Gorzowie
Wielkopolskim oraz
Komenda Policji w
Görlitz

Krótki opis projektu

Termin
realizacji
projektu

Kluczową ideą projektu jest zwiększenie 01-10-2016intensywności współpracy polskiej i saksońskiej 30-09-2018
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 polskosaksońskiego.

Wartość
dofinansowania z
EFRR
€ 944 068,03

Projekt flagowy
programu
3.

Euroregion Nysa

Fundusz Małych
Projektów
INTERREG

Euroregion Neiße e.V Celem głównym projektu jest wzmocnienie 01-12-2015istniejącej współpracy transgranicznej. W ramach 30-06-2022
FMP możliwe będzie uzyskanie grantu (do 20 000
EUR) na małe projekty o charakterze people -to people realizując e polsko -saksońską współpracę
we wszystkich obszarach życia społecznego. Ich
głównym celem jest rozwój współpracy pomiędzy
mieszkańcami pogranicza oraz instytucjami w
takich obszarach jak komunikacja, gospodarka,
ochrona środowiska i klimatu, energetyka,
zarządzanie ryzykiem, kultura, edukacja i wiedza,
etc.

€ 6 200 000,00

Lp

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

Krótki opis projektu

Termin
realizacji
projektu

Wartość
dofinansowania z
EFRR

4.

Jeleniogórskie
Centrum Kultury

Partnerzy z kulturą
Kulturpartner

Steinhaus e.V.
Bautzen [DE]

Projekt
zakłada
efektywną
współpracę 01-01-2017transgraniczną dwóch instytucji kulturalnych z 31-12-2019
Bautzen i Jeleniej Góry, które zamierzają stworzyć
przy udziale mieszkańców wspólną ofertę
kulturalno-artystyczną o szerokim spectrum
tematycznym prezentujących dorobek kulturalny
regionów. Wśród wydarzeń znajdą się festiwale
artystyczne, warsztaty oraz wystawy, w których
aktywnie będzie brać udział młodzież oraz artyści z
Polski i
Saksonii.

€ 603 934,42

5.

Saksoński Wyższy
Urząd Górniczy
(Freiberg, DE)

Życie z górnictwem
(Akronim:
MineLife)

Wyższy Urząd
Górniczy w
Katowicach
(Katowice, PL)

Projekt
dotyczy
współpracy
Saksońskiego 01-04-2017Wyższego Urzędu Górniczego (OBA) z Wyższym 31-03-2020
Urzędem Górniczym (WUG) w Katowicach oraz
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Dolnośląskiego (UMWD), podmiotami biorącymi
udział w procesach decyzyjnych związanych z
zarządzaniem górnictwem na obszarze wsparcia.
Przewidziane w ramach projektu działania
projektowe zakładają wzajemne poznanie przez
jego partnerów procedur i procesów związanych z
zarządzaniem procesem wydobycia w kraju
sąsiednim poprzez spotkania i wizyty studyjne, jak
również poprawę wizerunku górnictwa wśród
mieszkańców terenów górniczych, m.in. poprzez
organizację wystawy objazdowej. W czasie trwania

€ 591 736,25

Województwo
Dolnośląskie - Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Lp

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

Krótki opis projektu

Termin
realizacji
projektu

Wartość
dofinansowania z
EFRR

projektu wypracowany zostanie podręcznik
podejmujący temat efektywnej komunikacji oraz
rozwiązywania
konfliktów
wynikających
z
obecności terenów górniczych.
6.

Saksońskie
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
(Drezno, DE)

Smart Integration

Województwo
Dolnośląskie - Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
(Wrocław, PL)
Województwo
Dolnośląskie Instytut Rozwoju
Terytorialnego
(Wrocław, PL)

Celem
projektu
jest
wzmocnienie 01-02-2017instytucjonalnego
potencjału
współpracy 31-01-2020
administracji z Dolnego Śląska i Saksonii (z
udziałem instytucji z woj. lubuskiego) w zakresie
rozwoju przestrzennego i regionalnego. Aby to
osiągnąć zostaną wypracowane, z udziałem
ekspertów i aktywnych podmiotów obszaru
wsparcia, najważniejsze priorytety rozwoju
przestrzennego oraz zidentyfikowane zostaną
rozwiązania,
które
zostaną
przedłożone
decyzyjnym instytucjom politycznym w postaci
wspólnej Agendy. W obliczu przewidywanych
zmian demograficznych i szczególnie ważnych
problemów dot. dostępu do wybranych usług
publicznych, realizowane będą transgraniczne
warsztaty eksperckie oraz ekspertyzy prezentujące
możliwości wdrożenia sprawdzonych rozwiązań z
innych regionów przygranicznych na obszarze
wsparcia. W celu zainteresowania społeczności z
obszaru wsparcia transgraniczną współpracą
zostanie wyprodukowany film nt. rozwoju
regionalnego saksońsko-polskiego pogranicza oraz
zorganizowane zostanie forum dziennikarzy z

€ 1 139 555,12

Lp

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

Krótki opis projektu

Termin
realizacji
projektu

Wartość
dofinansowania z
EFRR

udziałem ponadregionalnych mediów.
7.

8.

Wirtschaftsförderung
Sachsen Gesellschaft
mit beschränkter
Haftung (Drezno, DE)

Internationales
Begegnungszentrum
St. Marienthal (Ostritz,
DE)

Wsparcie
transgranicznej i
wspierającej
innowację
współpracy na
polsko –
saksońskim
pograniczu
(InnoCoopPolSax Support of
innovationoriented cross
border cooperation
in the Polish-Saxon
border region)

Technologie- und
Gründerzentrum
Bautzen Gesellschaft
mit beschränkter
Haftung (Bautzen,
DE)

Utworzenie
Zespołów
Kompetencji
Seniorów na
niemiecko polskim
pograniczu.
Projekt modelowy

Karkonoska Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.
(Jelenia Góra, PL)

Karkonoska Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.
(Jelenia Góra, PL)

Projekt zakłada współpracę trzech podmiotów: 01-01-2017dwóch z Saksonii oraz jednego z Polski, które na co 31-01-2019
dzień zajmują się m.in. wspieraniem rozwoju
przedsiębiorczości i konkurencyjności. Instytucje te
planują
przeprowadzenie
w
min.
10
przedsiębiorstwach z obszaru wsparcia tzw.
audytów potencjału innowacyjności. W wyniku
tych działań wypracowany zostanie katalog z
zaleceniami dla decydentów gospodarczopolitycznych w celu poprawy instytucjonalnego
otoczenia przedsiębiorstw oraz intensywniejszego
dialogu
pomiędzy
instytucjami
a
przedsiębiorstwami. Główną korzyścią z realizacji
projektu będzie transfer wiedzy i doświadczeń
MŚP oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój
gospodarczy regionu, a także wzmacnianie
współpracy partnerskiej pomiędzy MŚP.

€ 296 602,23

Projekt polega na utworzeniu jednej niemieckiej i 15-02-2017jednej polskiej Agencji Społecznego Zaangażowania 14-07-2019
Seniorów. Projekt jest wyjątkowy ze względu na
fakt, że podejmuje ważny temat aktywizacji osób
starszych. Ponadto dzięki realizacji projektu wiele
instytucji, organizacji i placówek socjalnych zyska
wsparcie w postaci wykwalifikowanego i
doświadczonego personelu, który będzie pracował

€ 568 924,08

Lp

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

Krótki opis projektu

Termin
realizacji
projektu

Wartość
dofinansowania z
EFRR

w ramach wolontariatu. Główna wartość dodana
transgranicznej realizacji projektu polega na
wymianie wiedzy i doświadczenia pomiędzy
partnerami i uczestnikami projektu, a także na
stworzeniu transgranicznej sieci współpracy
seniorów.
9.

Stadtverwaltung
Löbau (SN)

10. Uniwersytet
Techniczny w Dreźnie

„Kom(m)ando
„Zur Hilfe! Na
pomoc!”

Powiat Lubański (PL)

W projekcie proponowane jest kompleksowe 01-01-2017podejście
do
problematyki
współpracy 30-06-2019
transgranicznej w zakresie ostrzegania i usuwania
skutków klęsk żywiołowych (np. powodzi).
Ciekawym rozwiązaniem – oprócz wspólnych
ćwiczeń i doposażenia jednostek straży pożarnej –
jest opracowanie przewodnika z wytycznymi dot.
akcji w kraju sąsiednim oraz Systemu Ostrzegania
przeciwpowodziowego (np. KWISA po stronie
polskiej).

€ 910 954,65

Zdrowe dzieci zdrowa Europa.
Wielka nauka
dla małych
Pacjentów - ZDZE WiP

Wielospecjalistyczny
Szpital - Samodzielny
Publiczny ZOZ w
Zgorzelcu (Zgorzelec,
PL)

Główną korzyścią z realizacji projektu ma być 01-03-2017rozwój technologii medycznych w zakresie 31-08-2019
diagnostyki wad postawy ciała u dzieci. Na
podstawie
wspólnie prowadzonych
badań
wypracowana zostanie nowa komputerowa
technologia/koncepcja do automatycznej oceny
postawy ciała. Ta część projektu absorbuje
znaczącą większość środków przewidzianych na
jego realizację, a równocześnie w najmniejszym
stopniu (spośród działań projektowych) wiąże się

€ 209 397,06

Lp

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

Krótki opis projektu

Termin
realizacji
projektu

Wartość
dofinansowania z
EFRR

ona z celem IV osi priorytetowej programu. W jej
wyniku zwiększy się natomiast z pewnością
potencjał instytucji świadczącej usługi zdrowotne
na obszarze wsparcia - Wielospecjalistycznego
Szpitala - Samodzielnego Publicznego ZOZ w
Zgorzelcu.
Ponadto zostaną przeanalizowane krajowe
przepisy niemieckiego i polskiego systemu opieki
zdrowotnej, w celu zainicjowania ujednolicenia
procedur służby zdrowia po obu stronach granicy.
11. Powiat Görlitz (SN)

Transgraniczne
zapobieganie i
zwalczanie
powodzi
i klęsk
żywiołowych

Powiat Zgorzelec (PL)

W ramach projektu ma zostać stworzone polsko- 01-12-2016niemieckie rozwiązanie dla transgranicznego 30-11-2019
planowania przygotowawczego i zarządzania
operacyjnego w sytuacjach powodziowych w
powiecie Görlitz i powiecie Zgorzelec, które będzie
mogło zostać zastosowane do innych sytuacji
kryzysowych na wielką skalę. Obejmuje ono
systemy techniczne ochrony ludności, narzędzia do
zarządzania
powiadamianiem,
narzędzia
transgranicznej komunikacji pomiędzy dwoma
powiatami i analizy potencjalnych zagrożeń oraz
scenariuszy w sytuacji wystąpienia na terenach
przygranicznych poważnych sytuacji kryzysowych z
nasileniem szkód. Głównym celem jest stworzenie
systemu transgranicznej wymiany informacji
dotyczących sytuacji powodziowych. Zapewnia to
optymalne
kierowanie
działaniami
sił

€ 838 323,16

Lp

Partner Wiodący

12. Komenda
Wojewódzka
Państwowej Straży
Pożarnej w Gorzowie
Wlkp. (PL)

Tytuł projektu

Strażacy na
Pograniczu PolskoSaksońskim, to
innowacyjny sprzęt
ratowniczo –
gaśniczy,
rozwijająca się
gospodarka,
skuteczni wobec
migracji ludności.

Partner/rzy projektu

Gmina Żary (PL)
Miasto Bad Muskau
(DE)
Gmina Łęknica (PL)
Gmina Gablenz (DE)
Gmina Lubsko (PL)

Krótki opis projektu

Termin
realizacji
projektu

interwencyjnych oraz optymalizację informowania
ludności. Innowacje te przyczyniają się do ochrony
życia ludzkiego i znacznego zmniejszenia
rozmiarów szkód podczas powodzi i w razie
zaistnienia niebezpiecznych sytuacji mających
skutki transgraniczne.
Celem projektu jest stworzenie transgranicznego 2018.03.01systemu ochrony ludności, środowiska, parków 2020.01.31
przemysłowych oraz zwalczanie skutków klęsk i
katastrof oraz stałej wymiany doświadczeń.
Zaplanowane są szkolenia strażaków - ćwiczenia
teoretyczne i praktyczne, w wypadku katastrof
różnego typu z włączeniem innych służb
pomocniczych, doposażenie w nowoczesny sprzęt
(wozy strażackie), a także spotkania dla dzieci,
podczas których dowiedzą się, jak właściwe
reagować w sytuacji zagrożenia oraz jak właściwie
dbać o środowisko naturalne.
Dzięki transgranicznej realizacji projekt zyskuje na
większym znaczeniu (powstanie sieć współpracy
pomiędzy lokalnymi samorządami obszaru
wsparcia). Dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy
służbami pomocniczymi i różnymi instytucjami
administracji, a także wypracowanemu modelowi
wzajemnego transgranicznego
wsparcia w
wypadku
zagrożeń,
nastąpi
poprawa
bezpieczeństwa na obszarze wsparcia, a poprzez to
również wzrost jakości życia jego mieszkańców.

Wartość
dofinansowania z
EFRR

1 822 847,10 €

Lp

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

13. Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut
Badawczy we
Wrocławiu

NEYMO-NW Lausitzer
Neiße/Nysa
Łużycka Modelowanie
klimatyczne i
hydrologiczne,
analiza i prognoza
zasobów wodnych
w warunkach
niskich wód

Saksoński Urząd
Środowiska,
Rolnictwa i Geologii
(DE)

14. Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej -

TRANSGEA Transgraniczna

Stowarzyszenie
GÜSA e.V. (DE)

Krótki opis projektu

Zidentyfikowane problemy gospodarki wodnej,
które powodują znaczne obniżenie dostępności
zasobów wodnych, są związane z nasilającym się w
ostatnich latach okresami suszy i występowaniem
niskich stanów wody. Intensywna współpraca
partnerów w tym zakresie przyczyni się do
optymalizacji i poprawy ochrony zasobów wodnych
w zlewni Nysy Łużyckiej na rzecz realizacji
zobowiązań
nałożonych
przez
europejską
dyrektywę
wodną
poprzez
budowę
Transgranicznego Wirtualnego Centrum Informacji
o zasobach wodnych (TWCIW). W ramach projektu
powstanie baza wiedzy, która będzie zasilała
TWCIW i pomoże w wypracowaniu wspólnego
podejścia do oceny niskich wód. Wyniki
przeprowadzonych analiz oraz symulacji dla
warunków
niskich
wód
będą
podstawą
rozpowszechniania wiedzy podczas konferencji
międzynarodowych oraz za pośrednictwem
TWCIW. Pozwoli to na podniesie skuteczności w
podejmowaniu decyzji wśród ekspertów. Uzyskane
wyniki zostaną również przedstawione opinii
publicznej w formie objazdowych wystaw i
prelekcji.
Ponieważ obecnie obserwuje się symptomy
ocieplania się klimatu, transgraniczna współpraca

Termin
realizacji
projektu

Wartość
dofinansowania z
EFRR

2018.07.01 2020.06.30

448 055,70 €

2018.07.012020.06.30

365 967,43 €

Lp

Partner Wiodący
Państwowy Instytut
Badawczy we
Wrocławiu (PL)

Tytuł projektu
współpraca w
zakresie lokalnych
działań
adaptacyjnych do
zmian klimatu

Partner/rzy projektu

SAPOS
gemeinnützige
GmbH (DE)
Fundacja Ekologiczna
Zielona Akcja (PL)

Fundacja Natura
Polska (PL)

Krótki opis projektu
w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych
(TRANSGEA) będzie poświęcona wypracowaniu
wspólnego podejścia metodycznego na potrzeby
przeciwdziałania
ekstremalnym
zjawiskom
pogodowym w rejonie przygranicznym Polski i
Saksonii. Ważnym elementem projektu jest
zainicjowanie współpracy w dziedzinie ekologii. W
ramach projektu zostaną opracowane m.in. analizy
warunków
hydroklimatycznych w regionie
wsparcia, mapa oceny wrażliwości regionu na
zachodzące zmiany klimatu, katalog działań
adaptacyjnych oraz poradnik dla samorządowców i
materiały szkoleniowe. Zostaną zaproszone do
współpracy wybrane gminy, dla których
przeprowadzone zostaną szkolenia oraz debaty
dotyczące adaptacji do zmian klimatu. Planowane
jest przeprowadzenie debaty z udziałem
mieszkańców, którzy
będą mieli okazję
wypowiedzieć się w sprawie podejmowania
lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
oraz przekazać swoje rekomendacje samorządom.
Planowane są także warsztaty edukacyjne dla
młodzieży szkolnej i seniorów. Efekty współpracy
pozwolą stworzyć aktualny obraz warunków
klimatycznych pogranicza polsko-saksońskiego, a
także dostarczą szerokie spektrum dobrych praktyk
w zakresie adaptacji do zmian klimatu w lokalnym
wymiarze.

Termin
realizacji
projektu

Wartość
dofinansowania z
EFRR

Lp

Partner Wiodący

15. Wirtschaftsförderung
Sachsen GmbH

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

Krótki opis projektu

DigiNetPolSax Digitalizacja na
rzecz wspólnego
obszaru
gospodarczego

1. Karkonoska
Agencja Rozwoju
Regionalnego SA
2. Wyższa Szkoła
Zittau/Görlitz
3. Technologie- und
Gründerzentrum
Bautzen Gesellschaft
mit beschränkter
Haftung (Centrum
Technologii i
Przedsiębiorczości
Bautzen Spółka z
o.o.)

Celem projektu „DigiNetPolSax“ jest wzmocnienie
konkurencyjności saksońsko-polskiego pogranicza
poprzez wsparcie kooperacji transgranicznych oraz
zdefiniowanie i promowanie jego kompetencji
gospodarczych. W związku z tym m.in.
kontynuowana będzie realizacja celów
zdefiniowanych w projekcie „InnoCoopPolSax“ i
poszerzona o kolejne działania w zakresie
wspierania rozwoju kultury innowacyjnej i
kooperacyjnej w przedsiębiorstwach na terenie
wsparcia. Z powodu rozdrobnionej struktury
gospodarki, peryferyjnego położenia oraz
deficytów na rynku pracy, które są istotnymi
przyczynami deficytów w zakresie produktywności i
innowacyjności, przedsiębiorstwa w obszarze
wsparcia muszą zintesyfikować swoją współpracę.
Dla wielu z nich granica nadal stanowi przeszkodę
w nawiązywaniu kontaktu. Obok deficytów
językowych, ważną rolę odgrywa również brak
wiedzy na temat struktur gospodarczych po drugiej
stronie granicy. Kolejnym wyzwaniem jest
światowa digitalizacja, która będzie prowadziła do
zmiany procesów w przedsiębiorstwach, a która
jednocześnie umożliwia szybsze nawiązywanie
współpracy. Dlatego też w ramach projektu
zoptymalizowany zostanie transgraniczny, cyfrowy
system kojarzenia firm (B2B-Matchmaking-Tool),
który umożliwi transgraniczną organizację giełd
kooperacyjnych, stworzony i udostępniony

Termin
realizacji
projektu
01.02.201931.01.2021

Wartość
dofinansowania z
EFRR
497 187,14 €

Lp

Partner Wiodący

16. Jeleniogórskie
Centrum Kultury

Tytuł projektu

Partnerzy z kulturą
II

Partner/rzy projektu

Stowarzyszenie
Steinhaus Bautzen

Krótki opis projektu

Termin
realizacji
projektu

zostanie atlas kompetencji oraz przeprowadzone
zostaną wydarzenia informacyjno-kooperacyjne dla
minimum 500 uczestników, koncentrujące się na
szansach i wyzwaniach związane z "Przemysłem
4.0". Za pomocą działań realizowanych w ramach
projektu stworzone zostaną instrumenty cyfrowe
służące efektywniejszej realizacji działań
kooperacyjnych, a z drugiej strony priorytetem
pozostaną kontakty face-to-face stanowiące
wysoką wartość społeczną. Do projektu aktywnie
włączone zostaną MŚP, instytucje badawczorozwojowe oraz sieci z branż takich jak budowa
maszyn i urządzeń, motoryzacja, obróbka tworzyw
sztucznych i metalu, IT, automatyzacja i
elektronika, jak również instytucji wsparcia
biznesu.
Dwuletni projekt zakłada intensywną współpracę 01.01.2020partnerów w ramach której, planuje się szereg 31.12.2021
działań. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ścisłe
powiązanie większości działań w swoistą sieć
współpracy w obszarze czterech zadań. MUZYKA zadanie przewiduje szeroko zakrojoną współpracę
środowisk muzycznych w ramach czterech działań.
„Powiew Młodego Jazzu”
obejmuje polsko
niemiecki konkurs i warsztaty jazzowe dla dzieci
realizowane po obu stronach granicy. „Muzyka
sceniczna” to siedmiodniowe warsztaty dla
młodzieży podczas których polscy i niemieccy

Wartość
dofinansowania z
EFRR

621 129,65 €

Lp

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

Krótki opis projektu
młodzi muzycy uczyć się będą wspólnie roli muzyki
ilustracyjnej. „Sesja” to koncerty młodych
zespołów muzycznych z Polski i Niemiec połączone
z warsztatami z realizacji nagrań a „Bar camp” to
weekendowe spotkania szeroko rozumianej branży
muzycznej z regionu, służące nawiązywaniu sieci
wzajemnych kontaktów. TANIEC - przewiduje
realizację czterech działań adresowanych do
różnych grup odbiorców. „Do Tanga Trzeba
Dwojga” to cykl weekendowych warsztatów i
pokazów tanecznych dla dorosłych miłośników
tanga. „Open Up 1 & 2” to weekendowe spotkania
młodych tancerzy podczas których stworzą
wspólny zespół taneczny i wypracują wspólny
program artystyczny na dany rok. „Intensywny
Warsztat 1 & 2” to siedmiodniowe intensywne
wspólnych warsztaty taneczne na bazie programu
ustalonego w poprzednim działaniu. „Prezentacje 1
& 2” obejmujące trzy pokazy taneczne po obu
stronach granicy będące rezultatem dwóch
poprzednich działań. ANIMACJA KULTURALNA –
obejmuje dwa działania. „Skok w blok” to
spektakularna akcja działań teatralnych i
cyrkowych w plenerze osiedli miejskich,
adresowana do całych rodzin. „Tu żyjemy” – to cykl
polsko-niemieckich warsztatów ekologicznych
wykorzystujących sztukę do propagowania
wartości ekologicznych.

Termin
realizacji
projektu

Wartość
dofinansowania z
EFRR

Lp

Partner Wiodący

17. Fundacja EkoRozwoju

Tytuł projektu

Partner/rzy projektu

Dla pszczół –
transgraniczna
współpraca na
rzecz zachowania
siedlisk pszczół i
dzikich owadów
zapylających

1. Internationales
Begegnungszentrum
St. Marienthal
(Międzynarodowe
Centrum Spotkań St.
Marienthal
2.Stowarzyszenie
Lebens(T)räume
3. Fundacja
Ekologiczna Zielona
Akcja

Termin
realizacji
projektu
Projekt wnosi wkład we współpracę transgraniczną 01.10.2018i poprawę warunków życia dla (dzikich) pszczół i 30.09.2020
owadów po obu stronach granicy. W ramach
projektu wdrażane będą działania praktyczne:
zakładanie 4 pasieczysk i sadzenie 500 drzew
pożytkowych, przyjazna dla owadów pielęgnacja 4
tradycyjnych sadów oraz sadzenie 200 drzew
owocowych, budowa 9 hoteli dla owadów oraz 20
mniejszych miejsc bytowania dla owadów oraz
przygotowanie bomb nasiennych i mieszanek
nasion do wysiania przez mieszkańców.
Przeprowadzone zostaną działania marketingowe
dla
przyjaznego
dla
pszczół
pogranicza
(opracowanie
dwujęzycznej
wystawy objazdowej i prezentacja wystawy
objazdowej w 10 miejscach, dwujęzyczne materiały
informacyjne dla gmin, kartki edukacyjne i ulotki
dla mieszkańców, osiem tablic informacyjnych przy
pasieczyskach, 20 wyjazdów lub dni tematycznych
dla zainteresowanych mieszkańców oraz sześć
kilkudniowych seminariów dla właścicieli gruntów,
pszczelarzy, zainteresowanych mieszkańców) oraz
2 warsztaty specjalistyczne dla gmin realizujących
nasadzenia drzew – stref nektarodajnych na swoim
terenie.
Zostaną przeprowadzone cztery inwentaryzacje w
zakresie ochrony przyrody z wzorcami dla
przyjaznej dla owadów pielęgnacji tradycyjnych
sadów, rekomendacje dla zachowania siedlisk i
Krótki opis projektu

Wartość
dofinansowania z
EFRR
318 827,23 €

Lp

Partner Wiodący

18. Karkonoska Agencja
Rozwoju Regionalnego
S.A

Tytuł projektu

Aktywni seniorzy!
Transgraniczny
marketing oferty
instytucji kultury,
turystyki, edukacji
i opieki zdrowotnej
w polskosaksońskim
regionie
przygranicznym
poprzez
wolontariat

Partner/rzy projektu

Internationales
Begegnungszentrum
St. Marienthal
(Międzynarodowe
Centrum Spotkań St.
Marienthal)

Krótki opis projektu

Termin
realizacji
projektu

pożytków dla pszczół, cztery wyjazdy w ramach
kursów dla nowych pszczelarzy w celu pokazania
najlepszych przykładów praktycznych).
Celem projektu jest poszerzenie interkulturowych i 01.07.2019cyfrowych kompetencji seniorów w celu 30.06.2021
rozpowszechniania poprzez wolontariat wiedzy na
temat oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i
opieki zdrowotnej działających w kraju sąsiednim.
Zostanie utworzona Polsko-Saksońska Akademia
Aktywności Seniorów działającej przy KARR S.A. i w
Ostritz przy IBZ St. Marienthal.
Seniorzy
zdobędą
kwalifikacje
seniorówambasadorów instytucji kraju sąsiedniego podczas
18 warsztatów tematycznych.
Przeszkoleni seniorzy- ambasadorzy połączą swoje
działania w ramach swojego otoczenia
instytucjonalnego: organizacjach pożytku
publicznego, Uniwersytetach Trzeciego Wieku,
Gminnych Radach Seniora, Klubach Seniora, we
wspólnotach lokalnych w tym działających przy
kościołach i związkach wyznaniowych,
różnorodnych towarzystwach społecznokulturalnych wśród których będą promować ofertę
instytucji kraju sąsiada.

Wartość
dofinansowania z
EFRR

402 009,90 €

