Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania
zgodnie z decyzją podjętą przez Komitet Monitorujący w dn. 27.02.2018 r.
PROJEKTY IV OSI PRIORYTETOWEJ „Współprac partnerska i potencjał instytucjonalny”
Lp

1.

Partner Wiodący

Tytuł projektu

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

Strażacy na Pograniczu
Polsko-Saksońskim, 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

Planowany
okres realizacji

Celem projektu jest stworzenie transgranicznego systemu 2018.03.01ochrony ludności, środowiska, parków przemysłowych 2020.01.31
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
wnioskowanego
dofinansowania
EFRR (w euro)
1 631 461,10 €
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

2.

3.

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)

Instytut
Meteorologii i
Gospodarki Wodnej
- Państwowy
Instytut Badawczy
we Wrocławiu (PL)

TRANSGEA Transgraniczna
współpraca w zakresie
lokalnych działań
adaptacyjnych do
zmian klimatu

Stowarzyszenie
GÜSA e.V. (DE)
SAPOS
gemeinnützige
GmbH (DE)
Fundacja
Ekologiczna
Zielona Akcja (PL)

Fundacja Natura

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 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

2018.04.01 2020.03.31

448 055,73 €
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

2018.04.022020.03.31

375 959,85 €
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

Polska (PL)

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.
PROJEKTY III OSI PRIORYTETOWEJ „Edukacja Transgraniczna”
Lp

1.

2.

Partner/rzy
projektu

Partner Wiodący

Tytuł projektu

Gmina Łęknica (PL)

Transgraniczna Liga
Mistrzów wzmocnienie
innowacyjnych
oddziaływań
edukacyjnych po obu
stronach Nysy Łużyckie

Miasto Bad
Muskau (DE)

Nauka jako przygoda

Muzeum Łużyckie
w Zgorzelcu (PL)

Starostwo
Powiatowe Bautzen
– Muzeum

Krótki opis projektu
Celem
projektu jest podniesienie wśród uczniów
kompetencji językowych, społecznych i interkulturowych,
świadomości ekologicznej, pogłębianie wzajemnych
relacji, przełamywanie barier. W projekcie weźmie udział
około 80 dzieci (4 grupy: 2 przedszkolne i 2 szkolne) z
Polski i Saksonii. Odbiorcami będą też rodzice i kadra
pedagogiczna partnerskich placówek. Projekt przewiduje
organizację
spotkań
integracyjnych,
warsztatów
językowych dla dzieci, kursu językowego dla kadry
projektu, wymianę grup przedszkolnych, wspólnych
wydarzeń sportowych, pikników rodzinnych, pleneru
artystycznego, warsztatów ekologicznych.
Projekt zakłada współpracę muzeów z Polski i Saksonii w
zakresie utworzenia pozaszkolnych polsko-niemieckich,
interdyscyplinarnych programów edukacyjnych (nauki

Planowany
okres realizacji
2018.02.012020.01.31

Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
EFRR (w euro)
242 105,34 €
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

2018.07.012021.06.30

888 997,63 €
z zastrzeżeniem

Zachodnich Łużyc
Kamenz (DE)
(Landratsamt
Bautzen, Museum
der Westlausitz
Kamenz)

Muzeum
Ceramiki w
Bolesławcu (PL)

przyrodnicze i ścisłe) skierowanych do uczniów w różnych
grupach wiekowych ( od 6 do 18 lat). Ponadto w ramach
działań projektowych ma zostać wypracowana strategia
komunikacji zacieśniająca sieć współpracy między
instytucjami edukacji oraz kultury oraz
wymiany
informacji na temat dostępnych pozaszkolnych ofert
edukacyjnych
na
obszarze
polsko-saksońskiego
pogranicza.

zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

