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AKTUALNOŚCI W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY
INTERREG POLSKA-SAKSONIA 2014-2020
W newsletterze:





Nabór wniosków w ramach III osi priorytetowej
Projekty w ramach IV osi priorytetowej zatwierdzone
Wydarzenia Programu
Rozpoczęcie realizacji projektów flagowych i Funduszu Małych Projektów

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ OTWARTY!
Na stronie programu www.plsn.eu w zakładce: Ogłoszenia o naborze zostało opublikowane ogłoszenie
o naborze wniosków na projekty regularne w ramach III osi priorytetowej - Edukacja
transgraniczna. Kwota środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w ramach naboru wynosi 5 mln EUR. Rodzaj projektów podlegających
dofinansowaniu to rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do
potrzeb wspólnego rynku pracy i uwzględniającej wzmocnienie potencjałów
innowacyjnych. Wnioski należy składać w terminie od 23 listopada 2016 r. do
23 stycznia 2017 r.
- Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego preferowane będą wnioski o dofinansowanie, w przypadku
których proporcja nakładów budżetu do generowanej liczby wskaźników programowych
będzie korzystniejsza, a ich czas wdrażania nie będzie dłuższy niż 18 miesięcy i zakończy
się nie później niż w dn. 30 września 2018 r. – mówi Paweł Kurant, kierownik
Wspólnego Sekretariatu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
Istnieje możliwość odbycia konsultacji we Wspólnym Sekretariacie we Wrocławiu lub w
Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Görlitz z udziałem pracowników Wspólnego Sekretariatu.
Więcej informacji na ten temat tutaj.

PROJEKTY W RAMACH IV OSI PRIORYTETOWEJ ZATWIERDZONE
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W dniu 5 października 2016 r. w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki
odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy INTERREG Polska –
Saksonia 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone polsko-saksońskie projekty współpracy w
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, przeciwdziałania zagrożeniom oraz w dziedzinie współpracy
administracji i obywateli. Łączna wartość dofinansowania dla projektów wyniosła 6,25 mln EUR.
Zatwierdzenie powyższych projektów zakończyło jednocześnie pierwszy cykl naborów projektów we
wszystkich osiach priorytetowych PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Listę zatwierdzonych
projektów znajdą Państwo tutaj.

WYDARZENIA PROGRAMU
Debata: „Przeszłość dla przyszłości. Rola mediów lokalnych w budowaniu tożsamości
regionalnej w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego.”

18 października 2016 r. w ECEK Meetingpoint Music Messiaen w Zgorzelcu miała miejsce pierwsza
polsko-saksońska debata z udziałem mediów lokalnych. Panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli
przedstawiciele lokalnej prasy i samorządów poprzedził wykład dr. Macieja Zatheya „Tożsamość
regionalna w obszarze polsko-saksońskiego pogranicza”. Wydarzenie spotkało się z dużym
zainteresowaniem mediów oraz lokalnej społeczności.
Wydarzenie roczne Programu
„Dlaczego partnerską współpracę transgraniczną warto rozwijać?”
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23 listopada 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyło się wydarzenie roczne Programu pt.
„Dlaczego partnerską współpracę transgraniczną warto rozwijać?”. Podczas konferencji zaprezentowane
zostały informacje na temat aktualnego stanu wdrażania programu oraz harmonogramu kolejnych
naborów wniosków o dofinansowanie. Spotkanie było także okazją do podjęcia dyskusji na temat
dotychczasowych doświadczeń oraz przyszłości polsko-saksońskiej współpracy realizowanej w ramach
programów i projektów transgranicznych.

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTÓW FLAGOWYCH I FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW

Podczas 2. Posiedzenia Komitetu Sterującego FMP, które odbyło się 26 października 2016 r. w Miejskim
Domu Kultury w Zgorzelcu, zostały zatwierdzone pierwsze małe projekty polsko-saksońskiej współpracy.
Realizację rozpoczęły już projekty flagowe: projekt Climatic Town - Energetyczna Rewitalizacja
Miast, którego celem jest wsparcie władz samorządowych w planowaniu i poprawie efektywności
energetycznej w miastach, jak również rozwiązaniach dotyczących oszczędzania energii i redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; projekt Mobilne

Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie
Transgranicznym (TRAILS), który przewiduje bezpłatne szkolenia w zakresie innowacji i
przedsiębiorczości dla MŚP oraz szkół zawodowych z obszaru wsparcia; projekt Nie dla narkotyków –
zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej
na terenie przygranicznym polsko niemieckim, którego ideą jest zwiększenie intensywności
współpracy polskiej i saksońskiej policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z
narkotykami i dopalaczami i podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat dopalaczy i
narkotyków na terenie pogranicza polsko-saksońskiego.

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
Program Współpracy
INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
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