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Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty 

 

w Osi Priorytetowej I „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego“ 

 

 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego“  

oraz 

  6d „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja 
gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” 
i zieloną infrastrukturę“ 

 

w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 
 

 

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 (WS) 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. W konkursie 
można składać wnioski projektowe w ramach Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6c i 6d.  

 

I. Zakres tematyczny wspieranych projektów 

Oś Priorytetowa I / Priorytet Inwestycyjny 6c 

Wspierane będą działania, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności transgranicznego wspólnego 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego (por. wskaźniki rezultatu opisane w Tabeli 3 (Rozdział 2.1.4) 
Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 (http://interregva-bb-pl.eu). 

Opis przykładowych przedsięwzięć, znajduje się w rozdziale 2.1.5.1 Programu Współpracy INTERREG 
VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 (http://interregva-bb-pl.eu). 

 

Oś Priorytetowa I / Priorytet Inwestycyjny 6d 

Wspierane będą działania, które przyczynią się do wspólnej stabilizacji i poprawy stanu naturalnych 
podstaw egzystencji (por. wskaźniki rezultatu opisane w Tabeli 4 (Rozdział 2.1.7) Programu Współpracy 
INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 (http://interregva-bb-pl.eu). 

Opis przykładowych przedsięwzięć, znajduje się w rozdziale 2.1.8.1   Programu Współpracy INTERREG 
Brandenburgia – Polska 2014-2020 (http://interregva-bb-pl.eu).  
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II. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów  

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 

 

 6.655.772,35 EUR środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6 c  

(tj. ok. 26% wszystkich środków w Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6 c; są to środki, 
które pozostają do dyspozycji po 2. naborze)  

oraz  

 3.848.980,79 EUR środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6 d  

(tj. ok. 64 % wszystkich środków Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6 d);są to środki, 
które pozostają do dyspozycji po 2. naborze) 

 

Z uwagi na różnice w stopniu wykorzystania środków szczególnie zachęcamy do składania 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6 d „Ochrona i 
przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę“. 

 

Wskazówka: Zgodnie z indykatywnym harmonogramem nie są planowane obecnie kolejne nabory  
w ramach Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6c i 6d. Szczegółowe informacje zamieszczone są 
na stronie internetowej http://interregva-bb-pl.eu w zakładce „Nabór wniosków (Call)”. Decyzja o 
konieczności przeprowadzenia dalszych naborów w poszczególnych osiach priorytetowych zostanie 
podjęta w odpowiednim czasie. 

 

 III. Wysokość dofinansowania, wkład własny i poziom dofinansowania  

Dofinansowanie z EFRR w ramach Programu wynosi do 85% wartości całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu. Minimalny wkład własny wynosi co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych 
projektu. Minimalna wartość dofinansowania musi być wyższa niż 25.000 EUR.  

 

IV. Okres realizacji  

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. 

 

V. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie  

Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione poniżej, przy czym każdy projekt musi być 
realizowany przez przynajmniej dwóch partnerów: przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej 
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jeden z Niemiec. Co do zasady działania w ramach projektu powinny być realizowane przez partnerów 
mających siedzibę w polskiej i brandenburskiej części obszaru wsparcia. 

W ramach Osi Priorytetowej I o dofinansowanie projektów mogą się ubiegać: 

 

Priorytet inwestycyjny 6 c 

 jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich 
zrzeszenia, związki i instytucje im podległe 

 europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej 

 organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe 

 zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki 
narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery 

 państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne 

 prawne podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania 
oraz pozaszkolne placówki edukacji ekologicznej 

 placówki naukowe  

 instytucje kultury 

 osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia 

 organizacje pozarządowe 

 organizacje i zrzeszenia turystyczne 

 stowarzyszenia i organizacje ochrony środowiska 

 

Priorytet inwestycyjny 6 d 

 jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich 
zrzeszenia, związki i instytucje im podległe 

 europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej 

 organy administracji rządowej / landowej, w szczególności odpowiedzialne za ochronę 
środowiska i przyrody, jak zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami 
chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe i rezerwaty biosfery lub 
państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne 

 placówki naukowe  

 osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia 
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 organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje ochrony środowiska i przyrody oraz 
stowarzyszenia i zrzeszenia pożytku publicznego, które reprezentują interesy rolnictwa, 
leśnictwa i rybactwa, np. przedstawiciele grup producenckich  

 

 

VI. Obszar wsparcia Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 

Obszar wsparcia Programu Współpracy obejmuje: 

 po polskiej stronie całe województwo lubuskie z podregionami gorzowskim i zielonogórskim,  

 po niemieckiej stronie trzy powiaty Kraju Związkowego Brandenburgia  Märkisch-Oderland, 

Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta wydzielone w Kraju Związkowym Brandenburgia  
Frankfurt (Oder) i Cottbus.  

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja działań przez partnerów (także beneficjentów 
wiodących) mających siedzibę poza obszarem objętym Programem (niemniej jednak w Polsce lub  
w Niemczech), o ile przyniosą one jednoznaczną korzyść oraz stanowią wartość dodaną dla obszaru 
wsparcia. 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 beneficjenta. 

 

VII. Dalsze wskazówki dotyczące składania wniosków 

Należy stosować się do „Zaleceń dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania 
wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania” (http://interregva-bb-
pl.eu). 

Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną złożone, to etap 1 oceny projektów „Weryfikacja 
administracyjna oraz weryfikacja kwalifikowalności” zostanie zamknięty z wynikiem negatywnym. 

 

VIII. Termin, miejsce i forma składania wniosków  

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r.  

Beneficjent wiodący składa wniosek online poprzez system informatyczny Banku Inwestycyjnego Kraju 
Związkowego Brandenburgia (https://kundenportal.ilb.de) w wersji dwujęzycznej: w j. polskim  
i j. niemieckim.  

Jako datę wpływu wniosku do WS traktuje się datę wysłania wniosku w systemie informatycznym. 
Wpływ wniosku elektronicznego będzie potwierdzony przez system elektroniczny. 

Wysyłając wniosek przez system informatyczny wnioskodawca wyraża zgodę na rozpatrywanie 
wniosku. Po wysłaniu wniosku wnioskodawca musi wydrukować załącznik "Potwierdzenie do wniosku" 
zawierający niezbędne oświadczenia, które z mocy prawa wymagają formy pisemnej (oświadczenie  
w sprawie faktów istotnych dla uzyskania subwencji w rozumieniu § 264 niemieckiego kodeksu karnego 
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i oświadczenie dotyczące ochrony danych) oraz przedłożyć go WS nie później niż w ciągu  
10 dni roboczych po zakończeniu naboru wniosków wraz z prawnie wiążącym podpisem.  

Jeżeli objętość lub format załączników utrudnia ich przekazanie w wersji elektronicznej mogą one 
zostać złożone po wcześniejszym uzgodnieniu z WS (nie później niż w ciągu 10 dni roboczych po 
zakończeniu naboru wniosków) w formie papierowej (decyduje data wpływu do WS). 

Podpisany załącznik „Potwierdzenie do wniosku” wraz załącznikami w wersji papierowej (dotyczy tylko 
powyżej opisanych trudności z przekazaniem ich poprzez system informatyczny lub w przypadku 
żądania przez WS wersji papierowej) należy dostarczyć na adres: 

 

Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz 

Gemeinsames Sekretariat 

Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014-2020 

Bischofstraße 1a (Bolfrashaus) 

15230 Frankfurt (Oder) / Niemcy 

Uwagi: 

- Dla potrzeb oceny wniosku o dofinansowanie WS może zwrócić się do beneficjenta wiodącego  
o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie wniosku. Dostarczone na wezwanie dokumenty nie mogą 
zawierać zmian merytorycznych projektu. 

- Dokumentacja techniczna (niezależnie od tego, czy w formie papierowej, czy w elektronicznej) musi 
zostać dostarczona wraz z odpowiednim wykazem przekazanych dokumentów oraz musi być czytelna. 

 

IX. Kryteria oceny i wyboru projektów  

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania zawarte są 
 w Podręczniku beneficjenta z grudnia 2017 r. w rozdziale V.3.  

 

X. Rozstrzygnięcie konkursu  

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania podejmuje Komitet Monitorujący (KM) 
Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Informacja o wybranych 
projektach zostanie udostępniona na stronie Programu http://interregva-bb-pl.eu.  Wnioskodawcy 
zostaną poinformowani przez WS o wynikach wyboru projektów dokonanego przez KM. 

 

XI. Dokumenty 

Dokumenty wchodzące w skład pakietu aplikacyjnego dostępne są na stronie http://interregva-bb-pl.eu 
w zakładce „Nabór wniosków (Call)”. 
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XII. Informacje dodatkowe  

Ważne: Wszystkie ważne informacje dotyczące ogłoszonego naboru publikowane są na bieżąco  
na stronie http://interregva-bb-pl.eu.    

 

 

Elżbieta Kasianik 

Kierownik Wspólnego Sekretariatu 

Program Współpracy INTERREG V A  Brandenburgia – Polska 2014-2020 
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