Zatwierdzono pierwsze
projekty w ramach
Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014-2020
19 kwietnia 2016 r. w Schmochtitz (Saksonia) odbyło się trzecie
posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy
INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały
zatwierdzone pierwsze projekty (projekty flagowe i projekt
parasolowy - FMP), których łączna wartość dofinansowania wynosi
prawie 9 mln Euro.
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Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się:
Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału
Innowacyjności
w
Regionie
Transgranicznym
(TRAILS)
–
wnioskowane dofinansowanie EFRR 1 151 484,16 EURO
Ideą projektu jest stworzenie warunków dla nawiązania ścisłej współpracy
pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami, a także zorganizowanie dla uczniów
szkół zawodowych, techników i liceów oraz małych i średnich przedsiębiorstw
położonych na obszarze wsparcia oraz oddalonych od ośrodków
akademickich mobilnych warsztatów innowacyjności. Partnerami projektu są
Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Partner Wiodący), Politechnika
Wrocławska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


"CLIMATIC TOWN" - Energetyczna Rewitalizacja Miast – wnioskowane dofinansowanie EFRR
381 315,10 EURO
Celem projektu jest wsparcie przedstawicieli władz samorządowych w zakresie planowania i poprawy
efektywności energetycznej w miastach, jak również praktycznych rozwiązań dotyczących oszczędzania
energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz pozyskiwania i efektywnego wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych. Dla miast i gmin zostanie ogłoszony konkurs propozycji rewitalizacji konkretnych
obiektów. Dla wybranych w konkursie zgłoszeń zostanie sfinansowana dokumentacja techniczna.
Partnerami projektu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Partner Wiodący) oraz
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH.


Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania
przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim - wnioskowane
dofinansowanie EFRR 981 993,76 EURO
Kluczową ideą projektu jest zwiększenie intensywności współpracy polskiej i saksońskiej
policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z narkotykami i dopalaczami oraz
podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat dopalaczy i narkotyków na terenie pogranicza
polsko-saksońskiego. Partnerami projektu są Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (Partner
Wiodący), Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Komenda Policji w Görlitz.


 Funduszu Małych Projektów - wnioskowane dofinansowanie EFRR 6 200 000 EURO
W ramach FMP możliwe będzie uzyskanie grantu (do 20 000 EUR) na małe projekty o charakterze
people-to-people realizujące polsko-saksońską współpracę we wszystkich obszarach życia
społecznego. Ich głównym celem jest rozwój stosunków międzyludzkich, wspólnych inicjatyw
edukacyjnych, kulturalnych etc. Za realizację FMP odpowiedzialny będzie Euroregion Nysa-Neiβe.
W trakcie posiedzenia Komitet przyjął także plan działań informacyjnopromocyjnych na rok 2016, plan ewaluacji programu, roczne sprawozdanie
z wdrażania programu oraz przeprowadził dyskusję na temat harmonogramu
kolejnych naborów wniosków.
W lipcu i we wrześniu br. odbędą się kolejne posiedzenia Komitetu, podczas
których zapadną decyzje w sprawie dofinansowania projektów regularnych w
ramach I osi priorytetowej - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe,
II - Mobilność regionalna, III - Edukacja Transgraniczna, IV - Współpraca
partnerska i potencjał instytucjonalny.
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.
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