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» Rok pandemii za nami - słowo wstępne kierownika Wspólnego Sekretariatu

Nysa Łużycka, fot. WS PLSN

Mija już rok od wybuchu pandemii COVID-19
w Europie. Rok 2020 był też nominalnie ostatnim
rokiem perspektywy finansowej, który powinno się
właściwie poświęcić na finalizowanie wdrażanych
projektów i zbieranie owoców udanej współpracy
transgranicznej. Zamiast tego musieliśmy się
wszyscy zmierzyć z koniecznością „wymyślenia na
nowo” współpracy transgranicznej: współpracy bez
spotykania się, działania ponad granicami
państwowymi bez przekraczania tych granic,
organizacji spotkań i wydarzeń bez gromadzenia
się.

Rok temu nie przypuszczalibyśmy, że naszym Beneficjentom się to w ogromnym stopniu uda, choć byliśmy,
jako zespół WS, świadomi siły powiązań transgranicznych między partnerami projektów z Polski i Saksonii.
Fakt, że się Państwu udaje kontynuować projekty w warunkach pandemicznych, tych wszystkich ograniczeń,
trudności, w obliczu problemów z płynnością finansową, dostosowując się do tych warunków, jednak nie
poddając się im – to Państwa duża zasługa, ważniejsza niż jakikolwiek wskaźnik projektowy.
W tym kontekście warto przypomnieć, że w czasie pandemii uproszczono pewne procedury, abyśmy mogli
w razie potrzeby wyjść Państwu naprzeciw. Ułatwienia dotyczą sposobu wnioskowania o zmiany, możliwości
skracania lub wydłużenia okresów raportowania. Gdyby chcieli Państwo skorzystać z takich ułatwień, ważne
jest, by z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić swoją sytuację opiekunowi projektu, aby możliwe było
znalezienie odpowiedniego rozwiązania. My jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji, nawet jeśli pracujemy –
przeważnie – z domów. W razie potrzeby chętnie zorganizujemy konsultacje online.
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Nasz Wspólny Sekretariat niedawno obchodził swe szóste urodziny, jesteśmy starsi i bardziej doświadczeni.
Dla nas również był to niezwykły rok, choćby dlatego, że przez ostatnie 12 miesięcy nasz zespół ani razu się nie
spotkał w komplecie stacjonarnie. Doszły do nas dwie nowe Koleżanki: Joanna Krasowska i Joanna Chudoba,
które przedstawimy na dalszych stronach Newslettera. Z drugiej strony w roku 2020 odszedł od nas nasz
Kolega, ś.p. Bernard Bednorz. Wielu z Państwa znało go jako opiekuna projektu, dla nas był on dobrym kolegą
i świetnym znawcą Śląska i Wrocławia. Takiego go zapamiętamy.

śp. Bernard Bednorz, fot. WS PLSN
W ciągu ostatnich 12 miesięcy podpisaliśmy kolejnych 7 umów o dofinansowanie. Liczba ta uwzględnia dwa
projekty z listy rezerwowej IV osi priorytetowej, których wsparcie okazało się w międzyczasie możliwe.
Ponadto nadal trwa ciągły nabór Funduszu Małych Projektów – cały czas można więc składać wnioski dot.
małych projektów w Euroregionie Nysa. Jednocześnie zachęcam do śledzenia wiadomości na stronie
www.plsn.eu oraz na naszym profilu facebookowym.
Coraz konkretniej rysuje się nowy Program Współpracy INTERREG na okres 2021-2027. Polsko-saksońska grupa
robocza, do której zadań należy opracowanie nowego Programu, spotyka się regularnie, powstają kolejne
rozdziały projektu Dokumentu Programu. Latem br. planowane są konsultacje publiczne Programu – więcej
można przeczytać na dalszych stronach Newslettera.
Mamy nadzieję, że pod koniec roku projekt Programu zostanie złożony do Komisji Europejskiej
do zatwierdzenia. Oznaczałoby to, że pierwsze nabory mogłyby się rozpocząć w roku 2022. Zakres finansowy
Programu z pewnością będzie niższy (szczegóły nie są znane), co oznacza, że jakość Państwa projektów
powinna być jeszcze wyższa. Zachęcamy Państwa zatem do jak najszybszego rozpoczęcia prac nad nowymi
pomysłami projektowymi, w miarę możliwości już wtedy, gdy tylko główne parametry przyszłego Programu
będą podane do publicznej wiadomości.
Na najbliższe miesiące życzymy wszystkim Państwu i sobie, by jak najszybciej możliwy był nowy początek,
by szybko nadszedł czas, w którym znów będzie się można transgranicznie spotykać bez narażania swojego
zdrowia.
Życzymy Państwu zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych!
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» Pierwszy kwartał roku: dane, liczby, fakty

Rok 2021 otworzyliśmy z następującym stanem zaawansowania wdrażania Programu:
•

40 milionów euro spośród 65,8 milionów euro (łączny budżet na projekty polsko-saksońskie
w perspektywie 2014-2020) zostało wypłaconych beneficjentom po obu stronach granicy w ramach
dofinansowania projektów

•

Komitet Monitorujący zatwierdził zwiększenie dofinansowania dla 11 projektów (czytaj na str. 4)

•

nadal trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów:
- dla organizacji polskich: http://www.euroregion-nysa.eu/
- dla organizacji saksońskich: https://www.euroregion-neisse.de/
Prosimy śledzić aktualne informacje na stronie www.plsn.eu!

•

w roku 2020 zakończonych zostało 11 projektów:
0015
0048
0051
0060
0066
0072
0075
0085
0091
0078
0102

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką
i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz
Smart Integration
Zdrowe dzieci - zdrowa Europa Wielka nauka dla małych Pacjentów
Życie z górnictwem (akronim: MineLife)
Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: "Poznaj Kraj Sąsiada”
Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu
stronach Nysy Łużyckiej
Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy,
rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności
Przygoda w górach
REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii
TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian
klimatu
Turystyka bez granic

•

od początku Programu do końca 2020 r. zrealizowanych zostało 33 projekty

•

12,47 mln EUR wypłaconych jako wartość refundacji dla wszystkich projektów w 2020 r.
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W roku panowania pandemii Covid-19 udało się wypracować następujące udogodnienia dla Beneficjentów:
•

bardziej elastyczne zasady dot. składania wniosków o płatność

•

bardziej elastyczne procedury wnioskowania o zmiany w projekcie

•

elastyczne zasady kwalifikowalności wydatków poniesionych m.in. za odwołane spotkania.
Więcej informacji o udogodnieniach na stronie Programu pod zakładką „COVID-19”.

Do największych sukcesów naszych Beneficjentów należą:
•

zwycięstwo w konkursie Komisji Europejskiej „30 projektów na 30-lecie Interreg” mikroprojektu pt.
„Spotkanie z kulturą Serbołużyczan w Euroregionie Nysa dla dzieci”

•

projektowi „Educatio, Repetitio, Labora” poświęcona była audycja „Ekspresu Jedynki” programu
1 Polskiego Radia, dotycząca wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy!

•

projekt „Dla Pszczół” wyróżniony promocją na żywo na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

•

siedem projektów polsko-saksońskich zaprezentowanych zostało w jubileuszowej publikacji
„15 lat Programów Interreg w Polsce” Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

» Prace KOMITETU MONITORUJĄCEGO

W ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa prace Komitetu Monitorującego prowadzone były
wyłącznie zdalnie. W porozumieniu z Instytucją Zarządzającą przeprowadzaliśmy procedury pisemne,
w ramach których członkowie KM wybierali projekty do dofinansowania głosując na nie na karcie do
głosowania przesyłaną do WS mailowo.
W ten sposób zatwierdzonych zostało łącznie 9 projektów, z czego dwa projekty w III, a siedem w IV osi
priorytetowej. Zatwierdzone projekty dotyczyły takich obszarów tematycznych jak edukacja przedszkolna,
współpraca instytucji publicznych, ochrona klimatu i innowacje gospodarcze. Ponieważ nie wystarczyło
środków na wszystkie zgłoszone projekty, trzy z nich znalazły się na liście rezerwowej, czekając na
dofinansowanie w przypadku uwolnienia się oszczędności w innych projektach. Dwa z tych projektów
otrzymały dofinansowanie. Pierwszy z nich : „Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”
rozpoczął realizację 1 października 2020 r., natomiast drugi „TransGredio” rozpocznie się 1 kwietnia tego roku.
Oprócz procedury dotyczącej zatwierdzenia projektów do dofinansowania, w 2020 r. przeprowadziliśmy
jeszcze łącznie dziesięć procedur pisemnych, w których Komitet Monitorujący zatwierdził propozycje
warunków do zatwierdzonych projektów, a także zmiany w obecnie realizowanych projektach polegające na
zwiększeniu dofinansowania i/lub przedłużeniu okresu realizacji projektu. Ponadto Komitet Monitorujący
zatwierdził zmiany w Regulaminie KM i w zapisach Podręcznika Programu, a także Sprawozdanie Roczne
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z wdrażania Programu za rok 2019 r. Obecny rok rozpoczął się kolejnymi trzema procedurami pisemnymi
dotyczącymi zmian w projektach oraz zatwierdzenia Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2021 r.
We wrześniu 2020 r. odbyło się również pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego on-line. Członkowie
Komitetu omawiali stan wdrażania Programu w tym Funduszu Małych Projektów, zarządzanie oszczędnościami
w Programie oraz stan przygotowania Programu na lata 2021-2027. Podjęto również decyzję w sprawie
aktualizacji planu działań informacyjno-promocyjnych w 2020 r.
W chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego on-line, które
zaplanowano na 6 maja 2021 r.

» Co nowego w perspektywie 2021-2027?
Od 2019 r. nad kształtem nowego Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 pracuje
Grupa Robocza 2021-2027. Z powodu pandemii koronawirusa prace gremium prowadzone są zdalnie.
Wraz z wykonawcą dokumentu programowego, firmą Ecorys Polska Sp. z o.o., Grupa opracowała:
•

analizę społeczno-gospodarczą obszaru wsparcia

•

analizy SWOT oraz drzewa celów dla czterech obszarów:
gospodarka, sprawy społeczne, środowisko, transport

•

założenia nowego programu wraz z tzw. logiką interwencji (cele, zarys wspieranych działań, propozycje
wskaźników)

Członkowie Grupy Roboczej i przedstawiciel Ecorys Polska Sp. z o.o. rozpoczęli prace nad treścią dokumentu
programowego: na finiszu jest ostateczne brzmienie 1. rozdziału, trwają konsultację rozdziałów 2 i 5.
Bieżące informacje na temat bieżącego stanu prac nad kształtem nowego Programu znajdą Państwo na stronie
www.plsn.eu pod zakładką „Program 2021-2027”

» Konkurs REGIOSTAR 2021 otwarty!
Każdego roku Komisja Europejska nagradza
projekty finansowane z unijnych funduszy,
które wyróżniają się wysokim poziomem jakości
i proponują nowe podejścia do rozwoju
regionalnego.
Zakwalifikowane projekty zajmują centralne
miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych,
aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla
pozostałych regionów w całej Europie!
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Kategorie tematyczne
Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu
widzenia unijnej polityki regionalnej:
INTELIGENTNA EUROPA: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym
ZIELONA EUROPA: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich
SPRAWIEDLIWA EUROPA: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji
ZURBANIZOWANA EUROPA:
promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych
w miejskich obszarach funkcjonalnych
TEMAT ROKU: zwiększenie mobilności ekologicznej w regionach – Europejski Rok Kolei 2021

Jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych dziedzinach oceni
zgłoszone projekty i wyłoni zwycięzców. Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować przez Internet na
wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Jak zgłosić projekt?

Wszystkie niezbędne informacje i wskazówki, jak zgłosić projekt do konkursu, szczegółowy opis tegorocznych
kategorii konkursowych oraz kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, ale również praktyczne
wskazówki, które pomogą każdemu uczestnikowi przejść przez wszystkie etapy konkursu zawiera Poradnik dla
uczestników, który można znaleźć m.in. w informacjach o konkursie na naszej stronie internetowej
www.plsn.eu.
Internetowa platforma zgłoszeniowa jest otwarta do 9 maja 2021 r.
Nowością w 2021 r. jest to, że finaliści zostaną zaproszeni do udziału w sesjach szkoleniowych na temat
komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast organizowanego w październiku. Uroczysta
ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych
i nagroda publiczności, odbędzie się w grudniu 2021 r. w Dubrowniku (Chorwacja).
Zapraszamy do udziału!
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» Nowości ze Wspólnego Sekretariatu
Serdecznie witamy nowe koleżanki na pokładzie!
Z radością informujemy, że zespół Wspólnego Sekretariatu powiększył się o nowych pracowników:

Joanna Krasowska
Absolwentka Filologii Germańskiej i Europeistyki i stosunków transgranicznych
na Uniwersytecie Zielonogórskim. W celu pogłębienia umiejętności językowych
podjęła pracę w Humboldt Gymnasium w Cottbus w charakterze asystentki
w nauczaniu języka polskiego jako języka obcego. Pochodzi z Żar
(woj. Lubuskie), ale dzięki ogłoszeniu Wspólnego Sekretariatu o poszukiwaniach
nowego pracownika, trafiła do nas i postanowiła przeprowadzić się do
Wrocławia.
Hobby: podróżowanie i powieści kryminalne
fot. WS PLSN

Joanna Chudoba
Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Posiada dwa tytuły
inżynierskie na kierunkach Prewencja Weterynaryjna i Biotechnologia oraz tytuł
magisterski z Biotechnologii Analitycznej. Jeszcze w trakcie studiów zatrudniona
przez IBM na stanowisku Analityka Finansowego dla rynku francuskiego.
Kolejnym zawodowym wyzwaniem była praca dla TE Connectivity na stanowisku
księgowego z kluczowym zadaniem przeniesienia z Francji do Polski procesów
księgowych, ich implementacji i doskonalenia. Dziś w naszym zespole WS PLSN.
Hobby: wspinaczka wysokogórska i literatura
fot. WS PLSN

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 realizowany jest po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie
dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów Kraju Związkowego Saksonia
(Görlitz i Bautzen). Budżet Programu wynosi 70 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Programu jest pogłębienie
współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Wspólny Sekretariat
Programu Współpracy
INTERREG Polska – Saksonia
2014-2020

ul. Św. Mikołaja 81
PL 50-126 Wrocław
tel. +48 71 758 0980
www.plsn.eu
kontakt@plsn.eu

Gemeinsames Sekretariat
des Kooperationsprogramms
INTERREG Polen – Sachsen
2014-2020

Zapraszamy do odwiedzenia strony programu www.plsn.eu
oraz profilu
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