STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

1. PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG
POLSKA – SAKSONIA 2014-2020

Obszar wsparcia programu
● po polskiej stronie: podregion jeleniogórski w województwie dolnośląskim oraz powiat żarski w podregionie
zielonogórskim (województwo lubuskie)
● po niemieckiej stronie: powiaty Görlitz i Bautzen
Problemy i potencjały obszaru wsparcia
Obszar wsparcia położony jest peryferyjnie w stosunku do głównych ośrodków życia społeczno-gospodarczego
województwa dolnośląskiego, województwa lubuskiego i Kraju Związkowego Saksonia. Peryferyjność stanowi jedną
z podstawowych barier rozwojowych w drodze do wzrostu gospodarczego opartego na szeroko pojętej działalności
usługowej i przetwórczo-produkcyjnej.
Głównym ograniczeniem rozwoju związanym z położeniem przygranicznym jest:
•
•
•
•

mała dostępność;
bezrobocie;
emigracja;
wykluczenie społeczne.

Jednocześnie obszar wsparcia charakteryzuje się bliskością miejsc o cennych walorach przyrodniczych, co stanowi duży
potencjał dla rozwoju turystyki w regionie.
Cel programu
Pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim
Obszary tematyczne oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe − 21,7 mln euro
2. Mobilność regionalna − 13,6 mln euro
3. Edukacja transgraniczna − 10,14 mln euro
4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny − 20,36 mln euro
Łącznie w ramach programu dostępnych jest 70 mln euro. Z tej kwoty do końca 2018 r. dofinansowanie uzyskało 51
projektów na łączną kwotę 59,4 mln euro, a umowy o dofinansowanie podpisano dla 42 projektów na łączną kwotę 54,3
mln euro (razem z PT).

2. KONKURSY ORAZ PROJEKTY 2018
4 konkursy w obszarach tematycznych:

•
•
•
•

Edukacja:
termin: od kwietnia do lipca 2018,
budżet: ok. 4,5 mln euro EFRR,
liczba złożonych wniosków i ich wartość: 10 na kwotę ok. 9,1 mln euro EFRR,
liczba projektów przyjętych do dofinansowania: 5.

Współpraca prtnerska:
•
termin: od maja do lipca 2018 oraz od października do listopada 2018,
•
budżet: ok. 4,2 mln euro EFRR,
•
liczba złożonych wniosków i ich wartość: 10 na kwotę ok. 5,2 mln euro EFRR,
•
liczba projektów przyjętych do dofinansowania: 4. W przypadku 3 projektów decyzja zostanie podjęta w
kwietniu 2019.

Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe:
•
termin: od października do listopada 2018,
•
budżet: ok. 6,9 mln euro EFRR,
•
liczba złożonych wniosków i ich wartość: 17 na kwotę ok. 19,4 mln euro EFRR,
•
decyzja zostanie podjęta w kwietniu 2019.
Podobnie jak w roku poprzednim to właśnie I oś tematyczna cieszyła się największym zainteresowaniem wnioskodawców.
Wynika to z faktu, że pogranicze polsko-saksońskie może poszczycić się bogatym dziedzictwem naturalnym i kulturowym,
a jednocześnie widoczne są znaczne potrzeby inwestycji w tym zakresie.
Ponadto w 2018 r. Komitet Monitorujący zatwierdził do dofinansowania projekty składane w naborach w 2017 r. − 2
projekty dotyczące edukacji, 3 projekty dotyczące współpracy partnerskiej oraz 7 projektów dotyczących wspólnego
dziedzictwa kulturowego i naturalnego otrzymało wsparcie ze środków unijnych w ramach programu.
Ww. projekty edukacyjne dotyczą przygotowania i przeprowadzenia zajęć w ramach wspólnej polsko-niemieckiej oferty.
Tematyka zajęć/warsztatów/szkoleń odnosi się m.in. do zrównoważonego żywienia, innowacyjności, historii regionu,
kształcenia zawodowego, pielęgnacji sadów odmianowych czy też umiejętności językowych i interkulturowych.
Projekty współpracy partnerskiej bazują w znacznym stopniu na wymianie doświadczeń zaangażowanych podmiotów i
wypracowaniu koncepcji i rozwiązań m.in. w sytuacji zagrożeń i katastrof oraz przeciwdziałającym zmianom klimatycznym.
Znalazł się tutaj również projekt dotyczący aktywizacji seniorów, projekt włączający młodych artystów pogranicza, a także
dzieci/młodzież i mieszkańców w przygotowanie i realizację wspólnych wydarzeń kulturalnych na pograniczu, czy też
projekt dotyczący poprawy warunków życia dla (dzikich) pszczół i owadów.
Wśród projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego znalazły się m.in. projekty podejmujące
tematykę ożywienia i wzmocnienia centrów małych i średnich miast w obszarze wsparcia, wypracowania wspólnego
polsko-niemieckiego pomysłu na zagospodarowanie turystyczne lasów, rewitalizacji i rozwoju infrastruktury turystycznej
– m.in. poprzez budowę ścieżek rowerowych wraz z małą infrastrukturą, oznakowanie i modernizację ścieżek
dydaktycznych i turystycznych, a także promujące wspólny wizerunek pogranicza oraz jego walory m.in. w formie wystaw
multimedialnych.

Uroczyste podpisanie umów o
dofinansowanie projektów w 2018 r.

3. EFEKTY PROJEKTÓW I PRZYKŁADOWE WYDARZENIA W PROJEKTACH 2018
Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

„Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne
pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV” W ramach
przedsięwzięcia powstał krajobraz wspinaczkowo –
przygodowy na terenie dawnego stadionu w Krauschwitz.
Znalazły się na nim takie atrakcje jak: 18-metrowa skałka do
wspinaczki dla dorosłych oraz skałka dla dzieci, grota skalna,
plac zabaw z trampoliną i międzypokoleniowy park
rekreacyjny ze stołami do gier (m.in. szachy, gra „Człowieku
nie irytuj się”), zjeżdżalnią i miejscami piknikowymi.
Projektowi zawdzięczamy również nowe ścieżki rowerowe.

Projekt „Park Mostów” W parku im. A.
Błachańca w Zgorzelcu zostały
przeprowadzone m.in. takie działania jak:
przebudowa ciągów komunikacyjnych,
wykonanie placu zabaw, budowa fontanny,
zamontowanie i odtworzenie elementów
małej architektury, zagospodarowanie
drzewostanu, zaprojektowanie nasadzeń oraz
budowa drewnianego pomostu wraz z wiatą.

Rewitalizacja i wyposażenie głównej części Domu Zdrojowego w Parku Mużakowskim w Bad Muskau wraz
z wystawą dotyczącą Parku i Domu Zdrojowego to zrealizowane w 2018 roku. elementy projektu „Park
Mużakowski − ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury”.

Edukacja transgraniczna

Czterotygodniowe praktyki uczniów o profilu
informatycznym z Lubania w Dreźnie (m.in. w
Krajowym Urzędzie Skarbowym) w ramach
projektu „Poznaj Kraj Sąsiada − Entdecke Dein
Nachbarland!”

Przygotowanie polskich
i saksońskich nauczycieli nauczania
przedszkolnego do gry miejskiej w projekcie
„Groß für Klein – Duzi dla małych:
Transgraniczna współpraca dla wspierania
edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i
języka sąsiada”.

Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności” przewiduje nie tylko liczne
wspólne ćwiczenia strażaków w sytuacji zagrożeń i katastrof, ale również kampanie informacyjne
skierowane do dzieci uwrażliwiające na właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia życia.

Wizyta studyjna seniorów z Saksonii
połączona z warsztatami wielkanocnymi
w projekcie „Utworzenie Zespołów
Kompetencji Seniorów na niemiecko −
polskim pograniczu. Projekt modelowy”.

Szczegółowe informacje o realizowanych projektach znajdują się na stronie programu, pod adresem:
https://pl.plsn.eu/realizowane-projekty

4. WYDARZENIA I DZIAŁANIA PROMUJĄCE PROGRAM
Wydarzenie roczne pod hasłem „Edukacja transgraniczna – inwestycja, która procentuje” wrzesień 2018,
Görlitz. Podczas dyskusji panelowej eksperci w dziedzinie edukacji dzielili się doświadczeniami w realizacji

edukacyjnych projektów transgranicznych. Uczestnicy mogli bezpośrednio porozmawiać z beneficjentami tych
projektów, którzy prezentowali swoje działania.
W centrum Görlitz stacjonował mobilny kontener z projektu „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług
Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)”. Można było dowiedzieć się
czym są innowacyjne technologie i jakie mają zastosowanie.

Film z wydarzenia rocznego dostępny na Facebook’u − kliknij
Rajd rowerowy Tour de Interreg – przejazd odbył się wzdłuż polsko-niemieckiej granicy we wrześniu 2018 r.
w ramach obchodów Europejskiego Dnia Współpracy. W inicjatywę byli zaangażowani przedstawiciele trzech
polsko-niemieckich
programów
INTERREG
(Polska
–
Saksonia,
Meklemburgia
Pomorze
Przednie/Brandenburgia – Polska, Brandenburgia – Polska). W ciągu 5 dni 70 osób przejechało blisko 600 km.
Przejazd rozpoczął się na trójstyku państw: Polski, Niemiec i Czech, a skończył się w Świnoujściu.

Film z rajdu dostępny na Facebook’u − kliknij

Działania informacyjne o programie i transgranicznej współpracy polsko-saksońskiej − spotkania, aktualizacja strony
internetowej programu, newsletter, informacje w serwisach społecznościowych.

Pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych i skutecznej realizacji projektów − warsztaty, doradztwo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego i profilu programu w mediach społecznościowych oraz
stron internetowych projektów!
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www.park-muzakowski.pl
www.przygodaznysa.eu
www.regionalmanagement.infowww.trailsproject.eu
www.entdecke-dein-nachbarland.de

Pełna wersja sprawozdania z wdrażania programu w 2018 r. jest dostępna na stronie internetowej programu:
www.plsn.eu

