27 maja 2019 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty regularne
w ramach III osi priorytetowej Edukacja transgraniczna w Programie
Współpracy (PW) INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 ogłasza nabór
w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 projektów w III osi
priorytetowej Edukacja transgraniczna.
I.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspólnego rynku pracy
i uwzględniającej wzmocnienie potencjałów innowacyjnych. Katalog przykładowych działań
zawarty jest w rozdziale 2.A.6.1 dokumentu programowego Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014-2020, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej C(2015)4096 z dnia
11 czerwca 2015 r.
II.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi
minimum 0,5 mln EUR (All in).
III.

Wartość projektów, minimalny wkład własny i poziom dofinansowania

Dofinansowanie z EFRR w ramach Programu wynosi do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych
projektu. Minimalny wkład własny wynosi co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość dofinansowania z EFRR dla projektu wynosi 50.000,00 EUR.
IV.Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w języku polskim i niemieckim poprzez
generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.plsn.eu w terminie od 27 maja 2019 r.
do 15 października 2019 r. do godz. 16:15.
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 15 października 2019 r. o godz.
16:15.
V.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione niżej, przy czym każdy projekt musi być
projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski
i przynajmniej jeden z Saksonii. Wyłącznie partner z Polski lub Saksonii może być beneficjentem
wiodącym. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.
W ramach naboru o dofinansowanie projektów mogą się ubiegać:

a) jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek
i instytucje im podległe,
b) podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub
handlowego),
c) organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa
społecznego i gospodarczego,
d) małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie
pożytku publicznego - zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej (MŚP nie mogą
pełnić roli beneficjenta wiodącego)
Szczegółowe zapisy dot. kwalifikowalności podmiotów znajdują się w rozdziale II. Beneficjenci
Podręcznika Programu.
VI.

Obszar wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Obszar wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia obejmuje:
− po polskiej stronie: podregion jeleniogórski (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski,
kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i m. Jelenia Góra) w województwie
dolnośląskim oraz powiat żarski w województwie lubuskim,
− po niemieckiej stronie: powiaty Görlitz i Bautzen w Saksonii.
Szczegółowe zasady dotyczące realizowania w ramach projektów działań na obszarze wsparcia i poza
tym obszarem oraz udziału w projektach partnerów spoza obszaru wsparcia zawarte są
w Podręczniku Programu.
VII.

Forma złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w języku polskim i niemieckim poprzez
generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.plsn.eu. Treści zamieszczone we
wniosku muszą być tożsame w obu językach.
Oświadczenia i załączniki składane są w jednej wersji językowej – w języku partnera, którego dotyczą
(odpowiednio j. polski lub j. niemiecki). Oświadczenia i załączniki składane są w jednej wersji
językowej w formie skanu i dodawane jako załączniki do wniosku w generatorze – w języku partnera,
którego dotyczą (odpowiednio j. polski lub j. niemiecki). Dokumenty składane w językach innych
niż j. polski lub j. niemiecki wymagają tłumaczenia przysięgłego na j. polski lub j. niemiecki.
Wyjątkiem są dokumenty w języku angielskim – nie wymagają one tłumaczenia.
W przypadku oświadczeń skany powinny przedstawiać oryginały oświadczeń. W przypadku
pozostałych załączników skany powinny przedstawiać oryginały dokumentów lub ich kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem (z czytelnym podpisem lub podpisem wraz ze stemplem
imiennym osoby potwierdzającej zgodność z oryginałem).
VIII.

Kryteria oceny i wyboru projektów

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania zawarte są
w Podręczniku Programu w rozdziałach IV.1.8.4 oraz IV.1.8.5.
Data zakończenia projektów nie może przekraczać 30 czerwca 2022 r.

Preferowane będą wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do
generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza.
IX.

Rozstrzygnięcie konkursu

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru, którego dotyczy
ogłoszenie, podejmie Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia
2014-2020. Termin posiedzenia KM, na którym podejmowane będą decyzje w sprawie
dofinansowania projektów zostanie podany po zakończeniu naboru.
Informacja o środkach odwoławczych
Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi na ocenę i wybór projektu. Procedura
skargowa stanowi rozdział IV.1.9 Podręcznika Programu.
X.

Dokumenty:

Dokumenty wchodzące w skład pakietu aplikacyjnego dostępne są na stronie www.plsn.eu
w zakładce „Nabory wniosków”.
XI.

Informacje dodatkowe

Ważne: Wszystkie ważne informacje dotyczące ogłoszonego naboru publikowane są na stronie
www.plsn.eu, w zakładce „Nabory wniosków”.
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