Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Protokół 12 posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM)
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
14 listopada 2019 r., Ostritz-St. Marienthal

Porządek obrad:

1.

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Informacja na temat wyników ewaluacji śródokresowej Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014-2020

3.

Informacja na temat wyników ewaluacji wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na
realizację celu IV priorytetu Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

4.

Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania programu oraz Funduszu Małych Projektów

5.

Decyzja w sprawie planu działań informacyjno-promocyjnych w 2020 r.

6.

Sprawy różne

Przyjęcie porządku obrad, potwierdzenie zdolności do głosowania
W posiedzeniu wzięło udział 5 uprawnionych do głosowania członków polskiej delegacji oraz
5 uprawnionych do głosowania członków delegacji saksońskiej.
Zdolność do głosowania została potwierdzona.

Przyjęcie porządku obrad.
Delegacja polska

Delegacja saksońska

ZA

5

5

PRZECIW

-

-

WSTRZYMALI SIĘ

-

-

Uwagi:
Decyzja: (załącznik nr 1)
Przyjęto porządek obrad.
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2.

Informacja na temat wyników ewaluacji śródokresowej Programu Współpracy INTERREG Polska –
Saksonia 2014-2020 (zał. nr 3)
Pan T. Kołodziejczak (IZ) przedstawił wyniki ewaluacji śródokresowej programu, według której realizacja
programu została oceniona w przeważającej mierze pozytywnie. W toku dyskusji
zostały poruszone następujące kwestie:
•
•

•
•

3.

wnioski z ewaluacji będą przydatne dla planowania przyszłego okresu programowania;
jako szczególnie ważną kwestię obecnej jak i przyszłej współpracy transgranicznej wskazano
szeroko pojętą komunikację: pomiędzy partnerami projektu, instytucjami Programu,
beneficjentami a instytucjami programowymi, przy czym swoją rolę odgrywają tu różnice
językowe i kulturowe;
Wyniki ewaluacji śródokresowej będą również punktem wyjścia do ewaluacji ex-post;
Komitet Monitorujący może również zlecić IZ wykonie badania ad hoc lub określić obszary
tematyczne lub kwestie, które należy zbadać w sposób szczególny w ramach ewaluacji ex-post.

Informacja na temat wyników ewaluacji wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację
celu IV priorytetu Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (zał. nr 3)
Pani M. Bochenkiewicz (IZ) przedstawiła wyniki ewaluacji udziału Funduszu Małych Projektów we
wdrażaniu IV Osi Priorytetowej w Programie. W dalszej dyskusji poruszono przede wszystkim następujące
kwestie:
•
•

4.

Fundusz Małych Projektów cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów i odgrywa ważną
rolę w pokonywaniu różnych barier w regionie przygranicznym;
Operacyjne rekomendacje z ewaluacji FMP należy przed podjęciem decyzji o ich wdrożeniu
przeanalizować bardziej szczegółowo we współpracy pomiędzy Euroregionami, IZ, IK oraz
kontrolerami.

Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania Programu oraz Funduszu Małych Projektów (zał. nr 4
i 5)
Pan K. Kolanowski (WS) przedstawił stan realizacji Programu i poinformował m.in.
o pozostającej do wykorzystania kwocie około 790 000 EUR w I osi priorytetowej i możliwości
zaangażowania tych środków w nowe działania projektowe w bieżących projektach. Wymagałoby to
decyzji KM w każdym konkretnym przypadku.
Pan M. Köhler (ER Neisse) przedstawił stan wdrażania Funduszu Małych Projektów.
Pan A. Harc (IZ) poparł proponowane rozwiązanie wykorzystania pozostających w I osi priorytetowej
środków na dodatkowe działania projektowe w realizowanych obecnie w tej osi projektach. Pozwoli to
osiągnąć wartość docelową wskaźnika programowego określonego dla tej osi.
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Pani A. Bolek (IK) zwróciła uwagę na stosunkowo wysokie wartości zwracanych środków w FMP, które
wymagają ścisłego monitorowania.

5.

Decyzja w sprawie planu działań informacyjno-promocyjnych w 2020 r.
Decyzja w sprawie przyjęcia planu działań informacyjno-promocyjnych w 2020 r.
Delegacja polska

Delegacja saksońska

ZA

5

5

PRZECIW

-

-

WSTRZYMALI SIĘ

-

-

Uwagi:
Spośród polskich członków KM uprawnionych do głosowania przedstawiciel Euroregionu Nysa dołączył
do spotkania po pierwszym głosowaniu nt. przyjęcia porządku obrad, a przedstawiciel RCWiP opuścił
posiedzenie przed głosowaniem w sprawie planu komunikacji. W związku z tym delegację polską
reprezentowało nadal 5 członków.
Decyzja (Załącznik nr 6):
KM przyjął plan działań informacyjno-promocyjnych w 2020 r.

Pani D. Witoldson (KE) zwróciła uwagę na fakt, że w 2020 r. obchodzona będzie 30. rocznica INTERREG. KE
zaprosiła wszystkie programy INTERREG do wskazania łącznie 30 projektów, które z tej okazji zostaną objęte
szczególną promocją. Poprosiła również o propozycje projektów z obszaru kultury, które mogłyby zostać
zaprezentowane we wrześniu 2020 r. podczas wydarzenia rocznego INTERREG.
6.

Sprawy różne

WS przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w projekcie „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne
pogranicza polsko - niemieckiego - etap V”, nr umowy: PLSN.01.01.00-02-0099/17-01 (zał. nr 7).
Decyzja w sprawie zmiany w projekcie „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne
pogranicza polsko - niemieckiego - etap V”, nr umowy: PLSN.01.01.00-02-0099/17-01
Delegacja polska

Delegacja saksońska

ZA

4

4

PRZECIW

-

-

3

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WSTRZYMALI SIĘ

1

1

Uwagi:
Decyzja (Załącznik nr 7):
KM zatwierdził zmiany w projekcie „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza
polsko - niemieckiego - etap V”, nr umowy: PLSN.01.01.00-02-0099/17-01.

Załączniki:1

1

1.

Porządek obrad

2.

Lista uczestników

3.

Informacja na temat wyników ewaluacji śródokresowej Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014-2020 oraz Informacja na temat wyników ewaluacji wdrażania i
wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV priorytetu Programu
Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (prezentacja IZ), jak również raporty
końcowe z obu ewaluacji

4.

Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania programu (prezentacja WS)

5.

Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania Funduszu Małych Projektów (prezentacja
Euroregionu Nysa)

6.

Uchwała nr 44 w sprawie Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2020 r.

7.

Uchwała nr 45 w sprawie zmiany w projekcie „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie
turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V”, nr umowy: PLSN.01.01.00-020099/17-01

Wszystkie załączniki są dostępne w strefie członkowskiej KM na stronie programu.
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