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Protokól posiedzenia Komitetu Monitorujqcego (1ffi)
Program Wspólpracy INTERREG Polska

-

Saksonia 2Ot4-202A

8 lutego 201.7 r., Zittau

P_-oJzadek

obrad:

l. Przyjçcie porzqdltu obrad
2. Decyzja w sprawie proiektu (ll oí priorytetowa)
3. Decy¿la w sprawie zmian w projektach
4. lnformacja na temat wyników ewaluacii kryteriów oceny profektów
5. Decy¿ja w sprawie planu dzlalañ informacyino-promocyinychwZO!,T
6. lnformacja na temat aktualnego stanu wdraiania programu
7. Decy¿¡a dot. hermonogr¡mu n¡borów w X0t7 r.
8. Sprawy róåne
7

r.

Pnyjqcîe porzqdku obrød, potwíerdzenie zdolnoící do glosowøniø

5 uprawnionych do glosowania czlonków polskiej delegacji oraz
do glosowania czlonków delegacji saksoriskiej. Zdolno6é do glosowania zostafa
potwierdzona W posieclzeniu nie wziqlo udzialu Saksorískie Ministerstwo Spraw Spolecznych

W

5

posiedzeniu wziçlo udzial

uprawnionych

i Ochrony Konkurencji (SMS) jako przedstawiciel jednostki ds, równouprawnienia oraz integracji (SMGI)
oraz Regionalne Centrum Wspierania lnicjatyw Pozarzqdowych (RCWIP).
Pani Brol (lZ) przedstawila porzqdek obrad

Potwierdzono kworum.
KM przyjqt porzqdek obrad.

Przyjçcíe porzqdku obrad.

ZA

Delegacja polska

Delegacja saksoriska

MR

SMUL 23
SMUL 25
ER Neisse
IHK Dresden

UMWD
UMWL
FER

DGB
PRZECIW

E
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Saksonia 20!4-2020 wspótfinansowany przez Unie EuropejskQ

ze Jrodków Europejsk¡ego Funduszu Rozwoiu Reg¡onalnego

wSTRzYMALtStE
Decyzja: Przyjqto porzqdek obrad. (Zalqcznik nr 1)

Decyzia

2

n

r

P

w sprawie w

sprøwie zatwierdzenÍø do dolínonsowønía wniosku projektowego

15N.02.07.00-02-0074/ 16

lnformacje dotyczqce projektu
Tytul proJektu

,,Modernízacjo dróg wojewódzkich nr 354 no odclnku
Turoszów-Sieníqwko í nr 352 na odcínku ZatoníeBogøtynía wroz z ulîcq Schrømmstrø$e w Zlttøu"

Beneficjent Wiodqcy

Województwo Dolnoilqskie reprezentowane przez
Dolnoílqskq 5lu2bç Dróg i koleiwe Wroclawiu

Wnioskowano kwota dofinansowania

z

5646443,?q€

EFRR

w sprawie projektu P1SN.02.01.00-02-O0r,41r.6 ,Modernizøcja dróg wojewódzkich nr 354 no
adcinku Turoszów-Síeniawka î nr 352 nø odcinku Zotonie-Bogatyníø wrøz z ulícq Schrømmstrø$e

Decyzja

w Zittau",

ZA

PRZECIW

Delegacja polska

Delegacja saksoÉska

ER Nysa

ER Neisse

UMWL
MR

SMUL 25

FER

SMUL 23

IHK Dresden

DGB

WSTRZYMALTSTE

Uwagi:
UMWD nie uczestniczyt w glosowaniu ze wzglçdu na powiqzanie z projektem.

Decyzja:

KM Programu zatwierdza do dofinansowania wniosek projektowy P1SN.02.01.00-O2-OOt4lI6 pt.
,,Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcínku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku ZatonieBogâtynia wraz z ulicq Schrammstraße w Zittau" (uchwala -Zalqcznik nr 2)
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Decyzja tu sprawie w sprøwie zmìany w sprowîe zmíøny projektu
,,CL|MATIC TOWN - Energetyczno rewÍtalizocja miost"
Decyzja w sprawie zmiany projektu,,CLlMAT|C TOWN
Delegacja polska
ZA

-

nr

PLSN,(M.07.00-02-0005ft5-00

Energetvczna rewitalizacja miast"
Delegacja saksoñska

MR

ER Neisse

ER Nysa

UMWL

IHK Dresden
SMUL 23

FER

DGB

PRZECIW
WSTRZYMALTStE

SMUL 25

Uwagi: UMWD nie wziql udzialu w glosowaniu ze wzglqdu na powiqzanie z projektem.
Przedstawiciel lK, Pan Mackeldey poinformowal, ie SMUI 25 wstrrymal siq od glosu, aby zasygnalizowa,á,
2e przy kolejnych naborach wnioskodawcy powinni dokladniej planowaé w proiekcie wydatki, co
w przyszloSci pozwoli unikrrqé nkiclr sytuacji, jak podwyiszanie wydathúw w prujehr,ie.

Decyzja: KM Programu zatwierdza zwiçkszenie budåetu dla projektu nr P6N.04.01.00-02-0005/15-00
- Energetyczna rewitalizacja miast" o 30.000,00 euro do poziomu 478 606,00 euro oraz
zwiçkszenie dofinansowania z EFRR o 25.500,00 euro, do lqcznej wartoÉci 406 815,10 euro. (uchwata -

,,CLIMATIC TOWN

Zal4czniknr 3l

4

lnformacia na temat wynÍków ewaluacji kryterÍów oceny proiektów
Przedstawiciel lZ, Pan Kolodziejczak, przedstawil informacjç na temat wyników ewaluacji

kçeriów oceny

projektów (ZalEcznik nr 4).
Pan Kurant (WS) przedstawil stan wdra2ania rekomendacji wynikajqcych z ww. ewaluacji, dotyczecych
procedury naboru oraz narzqdzi komunikacji z wnioskodawcami (strona internetowa).
Pan Mackeldey {tK} zapytat, kiedy zostanie przekazana niemiecka wersja jqzykowa raportu koñcowego
z przeprowadzonej ewaluacji. Pan Kolodziejczak (lZ) poinformowal, 2e nast4p¡ to na poczqtku marca.
Zapowiedzial równiei 2e wyniki ewaluacji powodujq konieczno6é wprowadzenia zmian do Podrqcznika
programu.
Pani Witoldson (KE) wyrazila watpliwoié, czy procedura obiegowa jest wlaiciwa do zatwierdzenia tak
istotnych zmian Podrçcznika programu w zakresie naboru i oceny projektów.
Pani Brol {lZ} zgodzila siq z uwaga Pani Witoldson i poinformowafa, 2e przedmiotowa decyzja bqdzie mogla
zostaé poddana pod glosowanie podczas najbliiszego posiedzenia Komitetu Monitorujqcego, które
zaplanowane jest w maju 20t7 r.

3

lnterffëv

Polska-Sachsen
Eu,.plìlcnerF ndilú.¡:$oó!lcÉnlücrrùñ!

Program wspóþrãcy INTIRREG Polska -saksonia 2or4-2o2owsgótfinansowany przez uniç Europejskq
ze 5¡odków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5

Decyzja w sprawie planu dzîalañ ìnformacyjno-promocyjnych

w

2017 r,

Decyzja w sprawie prryjçcia planu dzialañ informacyjno-promocyjnych w 2017 r.

ZA

Ðelegacja polska

Delegacja saksoñska

ER Nysa

ER Neisse

UMWD

IHK Dresden

UMWL

SMUL 25

MR

SMUL 23

FER

PRZÊCrW

WSTRZYMALTStE

DGB

Uwagi:
Pan Mackeldey (lK)

1,
2l
3)

zwrócil siq z nastçpujqcymi proíbamí do WS;

Przedstawienie podczas kolejnego posiedzenia KM krótkiej oceny dzialatí informacyjnopromocyjnych z ubieglego roku;
Zachowanie parytetu w odniesieniu do dzialarí organizowanych po polskiej i saksorískiej stronie
obszaru wsparcía;
wcze5niejsze konsultowanie z lK planowanych dzialarí informacyjno-promocyjnych.

Pan Kurant (WS) zwrécil uwagç,

w

ie

raporcie rocznym programu za

podsumowanie dzíalañ informacyjno-promocyjnych znajdzie siç
Ponadto, z punktu widzenia WS, dysproporcja

rok 2016 r,

w planowanei liczbie organizowanych przez WS dzialañ szkoleniowych wyníka z faktu, åe obszar wsparcia
po stronie saksotiskiej, a tym samvm zainteresowanie udzlalem w wersztatach sE mniejsze. pan
Mackeldey (lK) poprosil W$ aby przedstawiane informacje zawieraly ocene skuteczno6ci dzialarí
informacyjno-promocyj nych,

6

lnlormacja na temqt dktuolnegio stanu wdrahøniía programu

wS (Pan Kurant) przedstawil informacjq na temat aktualnego stanu wdra2ania programu

(Zalqcznik

nr 6).
FMP
Pan Kotodziejczak (lZ) przedstawil stan wdra2ania FMP (Zalqcznik nr 7), lTwyrazila zaniepokojenie niskq

liczbq skladanych/zakontraktowanych mikroprojektów. Ponadto Pan Kolodziejczak poprosil ER Nysa
o przekazywanie czlonkom KM minimum co pól roku informacji o postqpach we wdraàaniu FMp w postaci

raportu. Raport ten, który po raz pierwszy nale2y przedstawié podczas kolejnego posiedzenia
powinien tak2e zawieraó prognozç realizacji wskaáników rzeczowych
prowadzqcego do osiqgniqcia zaloionych celów projektu parasolowego.

i finansowych oraz planu

KM,

dzialañ

Pan Jankowski (ER Nysa) poinformowal, 2e zostanie dokonana analiza, dlaczego jest tak niedu2a podaå
wniosków o dofi nansowanie mikroprojektów.
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Pani Brol (lZ) stwierdzila, 2e bud2et FMP stanowi bardzo du2q czqSó programu

i w zwiqzku

z tym

17

oczekuje od Euroregionu szczególowych informacji, tj. przedstawienia danych liczbowych, jakie konkretnie

o informacje, jak Euroregion odbiera wskazówki
ewaluatorów, czy zgadza siç z ich propozycjami dotyczqcymi dzialaít informacyjno-promocyjnych. Ponadto
podkre6lila koniecznoió zmiany formuly dotarcia do potencjalnych wnioskodawców.
dzialania byly podejmowane. Poprosila równie2

O5

prlorytetowa lll

Pani Brol (lZ) rozpoczçla dyskusjq dotyczqcq lll osi priorytetowej pytaniern, czy nale2y oglosié kolejny
nabór oraz z czego wynika niskie zainteresowanie dofinansowaniem w ramach tej osi oraz jakie ryzyka dla
Programu siq z tym wiqtq.
Pan Mackeldey (lK) wyraánie poparl przeprowadzenie kolejnego naboru w lll osi priorytetowej. Zanim
zostanE podjçte rozwaåania nad mo2liwo6ciq dokonania zmlan w dokumencie programowym, nale2y
wyczerpaé wszystkie moåliwoSci lepszego wykorzystania 6rodków z lll osi priorytetowej. Tym samym
nale2y aktywnie zwróció siç do potencjalnych wnioskodawców oraz konkretnie i w sposób celowany
informowaé o moiliwo5ciach wsparcia.
Pani Bolek wyrazila pro5be

w stosunku do WS, aby warsztaty i doradztwo byty planowane wczeiniej,

w nienastçpujqcych bezpoérednio po sobie terminach oraz w róínych miastach na wspólnym

obszarze

wsparcia.
Paní Brol (lZ) równiei zwrócila siq z proíbq do WS, aby dzialania informacyjno-promocyjne byly kierowane
do okre5lonych, z¡dentyf¡kowanych grup docelowych.

Pan Kurant (WS) poinformowal, 2e w celu wspierania aktywnej akwizycji wniosków o dofinansowanie
w ramach lll osi pr¡orytetowej programu WS planuje m,in. nawiqzanie kontaktu z Saksoriskq Agencjq
O6wiatowq oraz innymi instytucjami dzialajqcymi w obszarze edukacji po stronie saksorískiej. Po stronie
polskiej WS bçdzie síç zwracal bezpoirednio do starostów wtadz gmin oraz innych interesariuszy
zajmujqcymi siq tematykq edukacji z informacjami o programie i moiliwo6ciach wsparcia.

7

DecyzJo dotyczqco

hormonogrømu naborów wnÍosków w 2077

r,

Pan Kurant (WS) przedstawil podsumowanie dotychczasowych naborów, zalolenia w zakresie kolejnych
naborów oraz informacjq o dostqpnych írodkach w poszczególnych osiach.
Pani Döring (SAB) stwierdzila,le w projekcie uchwaly dotyczqcej naborów na rok29t7 wytqczono projekty
bezpieczeñstwa, jednoczeÉnie przypomniala, 2e podczas ostatniego KM odrzucono dwa projekty
z tej dziedziny, W przypadku obu projektów wnioskodawcy zlo2yli skargi. Ostatecznie Komisja Skargowa
z zakresu

postanowifa odrzució skargi i jednocze6nie zaproponowala, aby w niedlugim czasie umo2liwié
wnioskodawcom ponowne ztoienie wniosków o dofinansowanie, Ponadto zgodnie z protokolem decyzji,
Komisja Skargowa zwrócila siq z proébq do instytucji programu o wyjainienie kilku kwestii zwiqzanych
z uregulowaniami w dokumencie programowym.

lK ostrzegla, 2e nie powinno siq tworzyé precedensu, w ramach którego umo2liwitoby siç zloienie
projektów poza konkursem. W porozumieniu z lz, lK przedstawila propozycjç, aby w rarnach planowanych
naborów w lV osi priorytetowej preferowaé inne obszary temetyczne, nie wykluczajqc jednak projektów
z zakresu

bezpieczeástwa.

do pytañ Komisji Skargowej, w tym o zakres szczególowego
przypadku odrzucania projektu z grupy 1,1, Zgodnie z intencjq lZ uzasadnienie takie
powinno zawieraé, np. konkretne dane statystyczne, odnosié siq do konkretnych i potwierdzonych faktów.
KM w przyszloici powinien zwracaé na to szczególnq uwagç. Natomiast zapis dot. ,dzialan inwestycyjnych
Pani Trapczyóska (lZ) odniosla siç
uzasadnienia

w
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i infrastrukturalnych stanowiqcych przewa2ajqcq czçSé projektu" jest wynikiem dyskusji w grupie roboczej
ds' przygotowania programu i stanowil pewnego rodzaju kompromis. Stosujqc ten zapis do konkretnego
projektu nale2y siç zastanowié, czy planowane inwestycje nie stanowiq glównego celu projektu, czy nie
stanowiE przewa2ajqcej czçSci ñie tylko w odniesieniu do bud2etu, ale tei pod k4tem wskaåników,
rezultatów, celów, caloéci dzialalr oraz czy przyczyniajq siq do efektu transgranicznego.

Jako wynik dyskusji zmíeniono treSé uchwaly dotyczqcej harmonogramu naborów. Naleiy urno2liwió
skladanie wniosków dla projektów z zakresu bezpieczeñstwa, natomiast preferowane majq byé projekty
z zakresów tematycznych obejmujqcych wspólpracç w dziedzinie administracji oraz wspólpracq obywateli,
a takie wspólpracq w dziedzinie ekologii.
Pani Döring zwrócila siq z proíbq o wyjaénienig co oznacza, ie projekty bçdq,,preferowane". Zgodnie ze
stanowiskiem lZ ocena bqdzie siq odbywala wedlug takich samych zasad. Jednoczeénie podczas wyboru
projektów KM powinien dbaé o zachowanie tematycznej równowagi w programie.

Podsumowanie:
W zãkresle pröpozycJl nâbôrdw

l.
2.
3.

w ¿urt roku polawrty srç nastçpu¡qce poprawki:

do najbliiszego naboru dla osi lV nale2y wlqczyó oí lll;

termin naboru dla obu osi {lll i lV))alokacja na nabór dla osi lll

-

f

lipca

-

Z9 wrze$nia ?AL7 r,;

3 mln ËUR z EFRR.

Pan Zaborowski (UMWL) zgtosil wníosek o glosowanie nad poprawkq do uchwaly harmonogramu naboru

wniosków, polegajqcq na wykreíieniu sformulowania dotyczqcego preferowania w naborze dla osi lV
projektów w dziedzinie administracjí, wspólpracy obywateli i ekologii.

Decyzia w sprawie przyjçcia poprawki do harmonogramu naboru wniosków w ramach lV osi

príor¡etowej w 2Ol7 ¡.

Delegacja polska
ZA

Delegacja saksoñska

UMWD
UMWL
ER Nysa

PRZECIW

MR

DGB

FER

SMUL 25

.5MUL 23
IHK Dresden
WSTRZYMALISIE

ER

Neisse

Uwagi:
Decyzja: (Zal4cznik nr 8)

KM odrzucil poprawkç do uchwaly harmonogramu naboru wnioskóW polegajqcq na wykreSleniu
w naborze dla osi lV projektów w dziedzinie administracji,

sformulowania dotyczqcego preferowania
wspólpracy obywateli i ekologii.
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Decyz¡a w sprawie przyjçcia

harmonogramu naborów wniosków w ramach lll i lV osi prior¡etowej

w 2Ol7 ¡.
Delegacja polska
,MR

ZA

FER

ER Nysa

Delegacja saksoóska
SMUL 25
SMUL 23
IHK Dresden
ER Neisse
DGB

PRZECIW

wSTRzYMALtStE

UMWL
UMWD

Uwagi:
Decyzja: (Zalqcznik nr 8)
KfVl ¿otwicrd¡a harmonogram noborów wniooków w ramooh lll i lV ooi prior$otowoj Progrtmu w 2017 r.
(nabór dla obu osi od 3 lipca do 29 wrze6nia 2oI7 r., alokacja dla lll osi 3 mln euro z EFRR, alokacja dla lV osi
5 mln euro z EFFR)

Decyzja w sprawie przyjçcia harmonogramu naboréw wniosków w ramach I osi priorytetowej

w 20tl r,

ZA

Delegacja polska

Delegacja saksotlska

MR

SMUL 25
SMUL 23
IHK Dresden
ER Neisse

FER

ER Nysa

UMWD
UMWL

DGB

PRZECIW
WSTRZYMALTSTE

Uwagi:
Decyzja: (Zatqcznik nr 8)

KM zatwierdza harmonogram naborów wniosków w ramach I osi priorytetowej Programu w 2017 r. (od
2 pafdziernika do 30 listopada2077 r., alokacja 7 mln euro z EFRR).

I

Sprawy róùne

Pani Witoldson (KE) przedstawila gtówne punkty pisma KE skierowanego w listopadzie 2016 do lZ
w programach transgranicznych lZal4cznik nr 9):

1)
2l
3)
4)

Ukierunkowanie na wyniki przy wyborze projektów do dofìnansowania;
Partnerstwo w Komitetach Sterujqcych;
Przejrzystoéó procedur;
Konflikt interesów.
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Zalaczniki:¡

1.
2.

Porzqdek obrad.

Decyzja

w

do dofinansowania projektu nr

P1SN.02.01.00-02-

w sprawie w sprawie zmiany w sprawie zrniany projektu nr

PLSN.O4.O1.00-02-

sprawle zatwierdzenia

oot4lL6.

3.

Decyzja

000s/1s-00.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pismo z Komísji Europeiskiej skierow¡ne do lnstytucji Zarzqdzajqrych

10.

L¡sta

lnformacja na temat wyników ewaluacji kryteriów oceny projektów (prezentacia MR).
Plan dziala¡i ínformacyjno-promocyjnychw 2Ol7 r.

lnformacja na temat aktualnego stanu wdraiania programu (prezentacja WS).
lnformacja ne temat stanu wdraiania FMP (prezentacja MR!
Uchwaly w sprawie planu naborów wnioskéw o dofinansowanie w 2OL7 r.

.i!,

I

lwona Brol

Roger Mackeldey

nstytu cja Zar zqdza¡4ca

lnstytucja Krajowa
Wolny Kraj Zwlqzkowy Saksonia

f

Rzeczpospolita Polska
Sporzqdzenie protokolu:

ltjqleÅ^r ....Hlg{ef¿4.1......
Natalla Malklewlcz

Dorote Patrzalek

Wspólny Sekretar¡at

Wspólny Sekretar¡at

1

Wszystkie zalAczn¡k¡

sQ

dostepne w strefie czlonkowskiei KM na stronie programu

I

