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2 WDRAŻANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY (PW) zgodnie z artykułem 50 ust. 2 

Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (artykuł 14 ust. 3 lit. a) Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

 

2.1 Postęp we wdrażaniu Programu Współpracy   

 

29.01.2016 jako pierwsze Euroregiony (ER) zostały wezwane do złożenia w osi priorytetowej IV 
„Integracja mieszkańców i współpraca administracji” wniosków o dofinansowanie projektów parasolowych 
Funduszu Małych Projektów (FMP). 2 wnioski:  Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (wnioskodawca: 
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr“) oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina 
(wnioskodawca: Mittlere Oder e.V.) zostały ocenione we Wspólnym Sekretariacie (WS) i 20.10.2016 r. 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący (KM). Wartość dofinansowania obu projektów parasolowych 
wynosi ogółem 16 mln EUR, z czego 80 % przeznaczone jest na wsparcie realizacji łącznie z 
zarządzaniem mikroprojektami, a 20 % na koszty administracyjne ER we wdrażaniu FMP. Celem FMP jest 
umacnianie istniejących i tworzenie nowych kontaktów transgranicznych. Powinno się to przyczyniać do 
poprawy wzajemnego zrozumienia oraz rozwoju stabilnej współpracy. FMP dofinansowuje przedsięwzięcia 
wynikające ze współpracy lokalnych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych 
z partnerami z drugiej strony granicy. Bliższe informacje zawarte są w pkt. 3.1., 5.1 oraz 6.  

 

Pierwszy nabór wniosków 

W okresie od 19.05.2016 do 22.08.2016 roku przeprowadzono pierwszy nabór wniosków na realizację 

projektów w osiach priorytetowych (OP):  

 OP II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport“/ Priorytet 
inwestycyjny 7 b „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“ 

 OP IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji“. 

Kwoty środków dostępnych w ramach pierwszej procedury naboru wniosków wyniosły:  

 13,62 mln EUR z funduszu EFRR przeznaczonych na wsparcie projektów w Osi Priorytetowej II / 
Priorytet inwestycyjny 7b (tzn. 80% łącznej alokacji środków w Osi priorytetowej II / Priorytet 
inwestycyjny 7b) 

oraz 

 8,53 mln EUR z funduszu EFRR przeznaczonych na wsparcie projektów w Osi priorytetowej IV (tzn.  
50 % łącznej alokacji środków w Osi priorytetowej IV).  

W ramach w/w naboru przedłożono ogółem 23 wnioski projektowe na łączną kwotę dofinansowania z 

funduszu w wysokości 35,18 mln. EUR, w tym 8 wniosków o dofinansowanie z funduszu EFRR na kwotę 

ok. 24 mln w Osi priorytetowej II oraz 15 wniosków projektowych w Osi priorytetowej IV na kwotę ok. 11 

mln EUR.  

Podział złożonych wniosków projektowych na osie priorytetowe przedstawiono na wykresach poniżej:  
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Wykres nr 1 przedstawia udział ilościowy i wartość (w mln EUR) projektów złożonych w ramach procedury 

naboru wniosków w podziale na osie priorytetowe 

 

 

Ponad połowa wniosków projektowych została złożona przez niemieckich Partnerów Wiodących. Projekty 

obejmujące inwestycje drogowe składane były zarówno przez wnioskodawców polskich jak i niemieckich. 

Większość projektów spełnia wszystkie cztery kryteria współpracy transgranicznej w rozumieniu art. 12 ust. 

4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.  

Wszystkie projekty w ramach Osi Priorytetowej II złożone zostały przez jednostki komunalne / samorządu 

terytorialnego. W Osi Priorytetowej IV sytuacja jest bardziej zróżnicowana, co obrazuje wykres poniżej:  

Wykres nr 2 Wsparcie w ramach Osi priorytetowej IV w podziale na beneficjentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Również drugi nabór został rozpoczęty w roku 2016. W okresie od 27.10.2016 do 13.01.2017 

wnioskodawcy mogli składać wnioski o dofinansowanie w  

OP I - Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz  

OP III - Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji. 

Oś priorytetowa 2 Oś priorytetowa 4 

kwota środków 

EFRR we 

wnioskach 

środki dostępne 

w naborze 

różnica 

jednostki komunalne / 

samorządu terytorialnego 

euroregiony 

instytucje wspierające rozwój gospodarki 

podmioty działające w sferze 

publicznej opieki medycznej  

fundacje, stowarzyszenia 

rząd kraju związkowego / 

organy administracji rządowej   



7 
 

 

2.2 Wspólny Sekretariat  

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG  funkcjonuje od końca III / początku IV kwartału 

2015 roku, a jego zadaniem jest wspieranie wnioskodawców i beneficjentów. Rozporządzeniem MdJEV nr 

36 z 29.03.2016 zostało oficjalnie ogłoszone utworzenie Wspólnego Sekretariatu (WS). WS przygotował w 

pierwszym rzędzie procedury i listy sprawdzające na potrzeby oceny wniosków projektowych, opracował 

plan naboru oraz uczestniczył w pracach nad przygotowaniem Podręcznika Beneficjenta. Sekretariat 

prowadził na obszarze wsparcia działalność doradczą skierowaną do wnioskodawców, obsługiwał w 2016 

roku 2 wspomniane powyżej nabory oraz był współorganizatorem 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego.  

Wszystkie wnioski projektowe - tak jak opisano to w Podręczniku Beneficjenta -  zostały po złożeniu w 

systemie informatycznym Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB, 

Investitionsbank des Landes Brandenburg) poddane przez WS ocenie pod względem formalnych i 

merytorycznych kryteriów wyboru projektów. WS przygotował dokumentację dla Komitetu Monitorującego 

stanowiącą podstawę decyzji w sprawie dofinansowania projektów.  

 

2.2.1 Działalność doradcza w procesie składania wniosku  

Potencjalni projektodawcy mogą przed złożeniem wniosku projektowego skorzystać ze wsparcia WS lub 

Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w ramach nieformalnej rozmowy doradczej obejmującej 

konsultacje dotyczące ukierunkowania danego projektu. 

 

Działalność doradcza w ramach pierwszego naboru  

W okresie od 01.01.2016 do 22.08.2016 roku WS przeprowadził łącznie 42 rozmowy doradcze. 

Działalność doradcza w ramach drugiego naboru  

W okresie od 27.10.2016 do 31.12.2016 roku WS przeprowadził łącznie 20 rozmów doradczych. 

 

2.2.2 Spotkania dla wnioskodawców – szkolenia 

W roku 2016 WS przeprowadził łącznie 6 szkoleń/spotkań informacyjnych dla wnioskodawców. Podczas 

szkoleń wnioskodawcy otrzymali ogólne informacje o Programie oraz informacje i wskazówki dotyczące 

składania wniosków.  

Szkolenia w ramach pierwszego naboru  
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Po rozpoczęciu pierwszego naboru WS przeprowadził cztery szkolenia/spotkania informacyjne w 

następujących lokalizacjach i terminach:  

03.06.2016 r. w Zielonej Górze 

08.06.2016 r. we Frankfurcie nad Odrą 

10.06.2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim 

14.06.2016 r. w Cottbus 

W szkoleniach wzięło łącznie udział 251 uczestników (161 z Polski i 90 z Niemiec). 

Szkolenia w ramach drugiego naboru  

Przed rozpoczęciem drugiego naboru WS przeprowadził dwa kolejne szkolenia, które odbyły się w 

następujących lokalizacjach i terminach:  

11.10.2016 r. w Słubicach, 13.10.2016 r. we Frankfurcie nad Odrą. 

 

W szkoleniach wzięło w sumie udział 100 uczestników (41 w szkoleniu we Frankfurcie nad Odrą i 59 w  

Słubicach). 

 

2.2.3 Spotkania z innymi instytucjami / udział w spotkaniach/konferencjach/warsztatach 

 

WS zorganizował ponadto następujące szkolenia wewnętrzne:  

02.02.2016 r.  Umowy ramowe w prawie o zamówieniach publicznych  

27.04.2016 r.  Zarządzanie wnioskami online - test w WS 

 

Pracownicy WS wzięli ponadto udział w kilku konferencjach bądź innych spotkaniach, w trakcie których 

uzyskiwali informacje lub włączali się w nie aktywnie: 

18.-19.02.2016 INTERACT Project Development Seminar Stockholm;   

22.04.2016 – Konferencja statutowa Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr“ – 
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prezentacja stanu wdrażania PW BB-PL 2014-2020; 

13.07.2016 – Sektor 3 Słubice – Inkubator NGOs – spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania 

dofinansowania  - prezentacja PW BB-PL 2014-2020;  

22.09.2016 – Wydarzenie roczne Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / 

Brandenburgia / Polska – udział w dyskusji panelowej; 

08.-11.11.2016 – INTERACT Finance Management Camp Sevilla  

 

W ramach tworzenia podstaw współpracy z ekspertami w trakcie oceny wniosków z pierwszego naboru 

WS zorganizował w 2016 roku wspólnie z Instytucją Zarządzającą (IZ) oraz ILB dwa spotkania 

informacyjne dla ekspertów (w dniu 11.07.2016 r. oraz 27.07.2016 r.). Tematami spotkań była między 

innymi rola ekspertów w ramach procedury oceny wniosków oraz wprowadzenie do obsługi systemu 

informatycznego (portal ILB).  

 

2.2.4 Warsztaty 

Warsztaty w ramach pierwszego naboru  

W okresie od 20.06.2016 do 12.08.2016 r. WS zaproponował 13 terminów warsztatów dotyczących 

wypełniania wniosków projektowych w języku polskim i niemieckim.  

W warsztatach wzięło łącznie udział 75 uczestników (36 w warsztatach w języku polskim i 39 w warszatach 

w języku niemieckim). 

Warsztaty w ramach drugiego naboru  

W dniach 19.-20.12.2016 r. WS przeprowadził warsztaty na temat wypełniania wniosków projektowych w 

języku polskim i niemieckim. W trakcie warsztatów zaprezentowano wnioskodawcom system 

informatyczny (portal ILB) oraz poszczególne dokumenty będące częścią wniosku. W warsztatach wzięło 

łącznie udział 27 uczestników (15 w warsztatach w języku polskim i 12 w warsztatach w języku 

niemieckim). 

 

Decyzje Komitetu Monitorującego w ramach pierwszego naboru zostaną przedstawione w punkcie 3.1  

(patrz niżej). 
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Z uwagi na fakt, że w 2016 roku nie zakończono drugiego naboru, informacje dotyczące złożonych w tym 

naborze projektów zostaną ujęte w kolejnym sprawozdaniu rocznym.  

 

2.3 Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) 

 

W ramach struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego utworzony został Regionalny 

Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020. W 

okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zadania RPK obejmowały:   

- doradztwo dotyczące możliwości oraz warunków uzyskania wsparcia w ramach Programu 

Współpracy,  

-  doradztwo dotyczące działań informacyjno-promocyjnych, kwalifikowalności wydatków, porady 

przy wypełnianiu formularza oraz składaniu wniosku,  

- wsparcie potencjalnych wnioskodawców przy tworzeniu pomysłu projektu oraz ustalaniu efektu 

transgranicznego przedsięwzięcia,   

- opinie na temat zasadności udzielenia wsparcia dla pomysłu na realizację projektu w ramach 

Programu Współpracy. 

RPK prowadził działalność doradczą w formie rozmów osobistych (18 spotkań z prawie 30 potencjalnymi 

wnioskodawcami), telefonicznych (około 120), udzielał porad z wykorzystaniem poczty elektronicznej (70) 

oraz w mobilnych punktach informacyjnych (Kolsko, Bojadła, Brody, Guben).  Pracownicy RPK 

przygotowywali ponadto informacje na temat postępu we wdrażaniu Programu Współpracy prezentowane 

systematycznie na posiedzeniach Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz na portalu internetowym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Pracownicy RPK współpracowali również z instytucjami 

zaangażowanymi we wdrażanie Programu Współpracy, w tym przede wszystkim ze Wspólnym 

Sekretariatem uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach oraz posiedzeniach Komitetu Monitorującego 

Program Współpracy. RPK zorganizował  również dwa szkolenia na temat polskiej ustawy Prawo o 

Zamówieniach Publicznych dla zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach  Programu Współpracy, 

które odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim  (16.10.2016) i Zielonej Górze (26.10.2016) .    

 

Pracownicy RPK wzięli ponadto udział w kilku spotkaniach, podczas których udzielali informacji na temat 

Programu i/lub oferowali porady dotyczące wsparcia.  
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2.4 Instytucja Zarządzająca  

 

2.4.1 Wdrażanie Programu Współpracy INTERRED V A Brandenburgia - Polska 2014–2020 

W roku 2016 Instytucja Zarządzająca kontynuowała intensywne działania na rzecz wdrażania Programu 

Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020.   

Do zakończenia okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian Programu Współpracy.   

 

W roku 2016 odbyło się ogółem 6 spotkań roboczych z udziałem instytucji lub jednostek 

administracji zaangażowanych we wdrażanie Programu.   

 

o członkowie grupy roboczej INTERREG V A tzn. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej 

(Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego 

Brandenburgii) oraz Instytucji Krajowej jako Koordynatora Krajowego (Ministerstwo Rozwoju 

Rzeczpospolitej Polskiej), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ILB, 

euroregionów, WS oraz RPK spotkali się w ramach 2 posiedzeń (0 7 . - 0 8 . 0 1 .  o r a z  0 5 . -

0 6 . 0 4 . 2 0 1 6 ) , na których konsultowano dokumenty programowe przygotowywane na 

posiedzenia KM.  

o zorganizowano 1 spotkanie z udziałem IZ, KK i ILB oraz z tymi samymi instytucjami 

przeprowadzono 1 rozmowę z przedstawicielami Programu Współpracy Interreg V A 

Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska (27.-28.09.2016 na temat wytycz-

nych dotyczących kontroli z art. 23 oraz Funduszu Małych Projektów (FMP)).  

o W dniu 27.07.2016 r. w ILB zorganizowano spotkanie robocze IZ oraz ILB z ekspertami w celu 

zapoznania ich merytorycznymi kryteriami oceny projektów. (1). 

o Zorganizowano również w ramach spotkań roboczych 2 narady strony niemieckiej przed 

posiedzeniami Komitetu Monitorującego (11.10. i 28.11.2016 r.).  

 

W roku 2016 IZ zorganizowała i skutecznie przeprowadziła 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego, co 

oznacza, że w okresie programowania 2014-2020 przeprowadzono do końca roku pod kierownictwem 

strony niemieckiej łącznie 6 posiedzeń KM. Na drugim posiedzeniu KM przyjęto procedurę dotyczącą 

projektów parasolowych, a na trzecim posiedzeniu zatwierdzono Podręcznik Beneficjenta (stan na maj 

2016) oraz przyjęto harmonogram naborów. Na czwartym posiedzeniu podjęto decyzję o wsparciu 2 

projektów parasolowych obejmujących wdrażanie FMP, przyjęto przedłożony przez IZ Plan ewaluacji, 

zmieniono Podręcznik Beneficjenta (stan na październik 2016) oraz zaprezentowano Plan komunikacji 

na rok 2016. Na piątym i szóstym posiedzeniu KM podjęto decyzję o wsparciu 3 projektów dotyczących 



12 
 

inwestycji drogowych oraz 12 projektów z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. 

Informacje na temat 17 projektów zatwierdzonych przez KM znaleźć można na stronie internetowej 

Programu www.interregVA-bb-pl.eu. Szczegółowy opis zamieszczono również w punkcie 3.1. 

W ramach trzech procedur obiegowych podjęto uchwały w sprawie zmiany Pomocy Technicznej, 

Strategii Komunikacji oraz pierwszego Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Współpracy za 

lata 2014/2015. 

 

2.4.2  

W ostatnich okresach wsparcia w programach INTERREG A część alokacji zawsze przeznaczana była 

na dofinansowanie mikroprojektów poprzez Fundusze Małych Projektów.  

W poprzednim okresie wsparcia 2007-2013 model Funduszy Małych Projektów postrzegany był przez 

Komisję Europejską jako zgodny z zasadami programów INTERREG. (załącznik 2008 European 

Commission).  

 

Na obecny okres wsparcia Komisja Europejska przedstawiła w formie pisemnej, odpowiadając na 

zapytanie z PW Austria-Czechy, różne możliwości, jak można obejść Fundusze Małych Projektów, m.in. 

kwalifikując euroregiony jako „instytucje pośredniczące” lub łącząc wnioski o dofinansowanie 

mikroprojektów ze szczegółowo rozpisanymi pojedynczymi projektami euroregionów i składając je jako 

wnioski zbiorowe. Model wybrany przez IZ z Brandenburgii oraz inne instytucje zarządzające (np. w 

Meklemburgii-Pomorzu Przednim) nie wpisywał się w schematy przewidziane przez UE.  

 

Podniesiona przez Komisję Europejską powyższa problematyka nowego podejścia do Funduszy 

Małych Projektów została przez IZ poruszona zarówno na posiedzeniach KM jak i przedyskutowana 

na spotkaniu z przedstawicielami UE, które odbyło się w Brukseli w dniach 6 i 7.06.2016 r. Po 

wyjaśnieniu stanu prawnego oraz przyjęciu kompromisowego rozwiązania w sprawie podejścia do 

projektów parasolowych możliwe było zatwierdzenie w dniu 20.10.2016 r. przez KM dwóch projektów 

parasolowych na rzecz wdrażania FMP w ramach Programu Współpracy INTERREG V A 

Brandenburgia - Polska 2014-2020.  

W 2016 roku rozpoczęto wdrażanie projektów FMP w ramach OP IV. W 2016 roku w obydwu projektach 

parasolowych nie zgłoszono jeszcze żadnych wydatków.  

 

 

2.4.3 Postęp we wdrażaniu Planu ewaluacji i działań następczych podjętych w związku z 

http://www.interregva-bb-pl.eu/
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ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji, art. 14 ust. 4 a) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 

 

Plan ewaluacji przyjęto na czwartym posiedzeniu KM. 

Celem ewaluacji jest ustalenie stanu osiągnięcia celów szczegółowych w każdej z osi priorytetowych 

Programu na dzień 31.12.2018 r. i 31.03.2021 r. Ewaluacji podlega m.in. skuteczność przedsięwzięć 

realizowanych w ramach wszystkich osi priorytetowych oraz ich skutki w odniesieniu do sytuacji 

społeczno-ekonomicznej ludności na obszarze wsparcia. 

W ramach ewaluacji zostaną ponadto zidentyfikowane czynniki wpływające (negatywnie) na realizację 

celów szczegółowych, co pozwoli na terminowe wdrożenie odpowiednich środków zaradczych. Ewaluacja 

będzie również dotyczyć monitorowania wielu różnorakich kwestii (m.in. celów horyzontalnych i wdrażania 

strategii komunikacji). Pierwsza ewaluacja planowana jest na dzień 31.12.2018.  

 

 

2.5 Instytucja Kontraktująca  

 

Z Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB)), który jako instytucja 

pośrednicząca wykonuje zadania Instytucji Kontraktującej i Wypłacającej na podstawie podpisanej 

02.07.2015 r. umowy na wykonanie zadań zleconych (GBV , Geschäftsbesorgungsvertrag) oraz pełni 

rolę kontrolera z art. 23 (art. 23.ust. 4 rozporządzenia nr 1299/2013) dla brandenburskich partnerów 

projektu, w 2016 roku została po raz pierwszy zmieniona umowa GBV. Z ILB zrealizowano 9 narad 

dotyczących różnych aspektów merytorycznych związanych z wdrażaniem Programu (17.03., 02.05., 

15.06., 21.06., 19.07., 24.08., 06.10., 03.11., 30.11.). 

Po zakończeniu programowania systemu informatycznego (portalu ILB) rozpoczęto w pierwszej połowie 

2016 roku pierwszy nabór w systemie zarządzania wnioskami online.  

 

 

2.6 Instytucja Certyfikująca  

Od 01.10.2016 r. w Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony 

Konsumentów zatrudniony jest jeden pracownik na stanowisku referenta. Głównym zadaniem Instytucji 

Certyfikującej jest przygotowywanie potwierdzonych zestawień zgłoszonych wydatków i wniosków o 

płatność oraz przekazywanie ich do Komisji Europejskiej (EU-KOM). Od obecnego okresu programowania  

do zadań Instytucji Certyfikującej należy również opracowywanie rocznego rozliczenia operacji za ubiegły 

rok obrachunkowy. W ramach tego zadania Instytucja Certyfikująca upewnia się m.in. przy pomocy 
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własnych kontroli, że przedstawione wydatki spełniają kryteria kwalifikowalności, a dofinansowane 

przedsięwzięcia są zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi danego państwa. W chwili obecnej 

Instytucja Certyfikująca pracuje w szczególności nad stworzeniem warunków do desygnowania Programu i 

w konsekwencji do składania wniosków o płatność.  

 

2.7 Rezultaty działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach strategii 

komunikacji, art. 14 ust. 4 b) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 

 

W roku 2016 IZ wypełniła zobowiązania w zakresie działań informacyjnych oraz promocji w mediach w 

ramach Programu Współpracy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013.  

2.7.1 Strategia komunikacji (zwana dalej SK) została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący (KM) w 

dniu 20 kwietnia 2016 roku. W odniesieniu do niektórych kwestii (m.in. trwałości działań informacyjnych w 

PW) uzgodniono ich podjęcie w późniejszym terminie na jednym z przyszłych posiedzeń KM.  

 

Obowiązki w ramach działań informacyjno-promocyjnych zostały obok IZ i innych instytucji w Programie 

nałożone również na beneficjentów. W ten sposób zapewniono, że zgodnie z załącznikiem XII 2.1.1 

Rozporządzenia EFSI IZ i beneficjenci wykonują wszystkie obowiązki w zakresie informacji i komunikacji 

zgodnie z SK .  

 

Zgodnie z uchwałą podjętą w ramach procedury obiegowej w dniu 20 kwietnia 2016 r. KM na posiedzeniu 

w dniach 20 i 21 października 2016 roku podjął szczegółowe kwestie dotyczące SK. W trakcie dyskusji 

wiele uwagi poświęcono trwałości i szczególnej staranności prowadzonych działań informacyjnych i 

komunikacyjnych. W dyskusji z przedstawicielem organizacji działających na rzecz ochrony przyrody i 

środowiska ustalono, że warsztaty organizowane w styczniu 2017 roku będą kolejną okazją do 

wyczerpującej dyskusji na temat praktycznych kwestii związanych z udzielaniem przez IZ i beneficjentów 

zleceń w zakresie informacji i komunikacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Na ww. posiedzeniu KM IZ przedstawiła ponadto bardziej szczegółowe, niż to dotychczas było możliwe, 

informacje na temat planów związanych z Konferencją Roczną, którą planuje się powiązać z dorocznymi 

obchodami Europejskiego Dnia Współpracy (EC-Days). Już w SK zawarto pomysł przeprowadzenia 

corocznego konkursu związanego z PW, w ramach którego planowano w szczególnie skuteczny medialnie 

sposób wyróżnić najlepsze projekty Programu. Działania przygotowujące konferencję roczną 2016 zostały 
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przeprowadzone w 2016 roku. Ze względów organizacyjnych i czasowych konferencja roczna wraz z 

pierwszym przyznaniem nagrody konkursowej odbyła się jednakże dopiero w dniu 13 marca 2017 roku.  

 

IZ planuje organizację wręczenia nagrody w corocznym konkursie w czasie EC-Day. Rezultatem działań 

będzie wysunięcie na pierwszy plan sukcesów odniesionych przez poszczególne projekty współpracy w 

ramach całego Programu.   

 

2.7.2 SK stanowi ponadto podstawę do opracowania w ramach Programu rocznych szczegółowych planów 

informacji i komunikacji. W związku z powyższym IZ przedstawiła KM na posiedzeniu 20 i 21 października 

2016 r. informację o postępach w realizacji SK wraz z analizą rezultatów strategii oraz poinformowała o 

działaniach informacyjnych i komunikacyjnych zrealizowanych w 2016 roku.   

Obok przygotowanej SK szczegółowo przedstawiono również działania planowane w związku z 

konferencją roczną, materiałami promocyjnymi Programu (m.in. broszury, kalendarze, stojaki promocyjne 

roll up oraz materiały give-aways), promocją medialną oraz informację na temat postępu w tworzeniu 

strony internetowej Programu www.interregVa-bb-pl.eu . 

Plan komunikacji na rok 2016 oraz stan realizacji planu zostały załączone do niniejszego sprawozdania z 

wdrażania w formie załącznika.  

2.7.3 Strona internetowa Programu www.interregVA-bb-pl.eu była w okresie sprawozdawczym 

najważniejszym instrumentem komunikacji w ramach PW oraz stanowiła podstawowe źródło informacji o 

Programie. Strona internetowa Programu prowadzona jest równolegle w języku polskim i niemieckim i 

zawiera najważniejsze informacje na temat aktualnego stanu Programu. W 2016 roku oferta informacyjna 

skierowana do zainteresowanych programem INTERREG, a w szczególności do beneficjentów, była stale 

poszerzana przez IZ oraz WS. Na stronie programu informowano w 2016 roku m.in. o:  

 ogłoszeniu dwóch naborów, prezentowano warunki naborów i informacje 

 pięciu posiedzeniach KM, 

 uchwałach i wynikach posiedzeń, 

 planowanych szkoleniach, 

 warsztatach, 

 spotkaniach informacyjnych 

 

http://www.interregva-bb-pl.eu/
http://www.interregva-bb-pl.eu/
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Wykres nr 3 Statystyka wejść na stronę Programu  

 

[opis wykresu] 

Liczba wejść na stronę 

10 dni|20 dni |30 dni|2 miesiące| 3 miesiące|6 miesięcy| 9 miesięcy |rok| okres od 01/01/2016 do 12/31/2016    Wyszukaj 

Historia wejść na stronę  [wykres:] liczba wejść i użytkowników ; ilość wejść w ciągu ostatnich 365 dni; [kolory:] ilość wejść; liczba 
użytkowników 

Ilość wejść na stronę - podsumowanie 

Ogólna ilość w okresie przedstawionym na wykresie:  wejść 358.429  użytkowników 33.484 

Łączna ilość od początku historii:    wejść 419.801  użytkowników 42.675  

Odnotowano średnio ok. 358.429 wejść na stronę Programu. Największą liczbę użytkowników zanotowano 

w połowie pierwszego naboru, w czasie warsztatów prowadzonych przez WS na temat wypełniania 

elektronicznego formularza wniosku.  

 

IZ zwracała szczególną uwagę na zapewnienie możliwości korzystania ze strony internetowej Programu w 

sposób wysoce przyjazny dla użytkownika z zachowaniem odpowiedniej funkcjonalności dla różnych grup 

użytkowników, takich jak beneficjenci, członkowie KM czy inni zainteresowani. Strona internetowa 

umożliwia również pobranie aktualnych formularzy wymaganych w ramach naboru oraz aktualnej wersji 

Podręcznika Beneficjenta jak i obowiązujących procedur i wytycznych.  

Prace nad stroną internetową Programu są kontynuowane (tworzenie kolejnych linków), a strona jest 

aktualizowana i oferuje wszystkim zaangażowanym w PW stałe źródło informacji.  
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2.7.4  Na początku i na końcu naboru oraz po każdym posiedzeniu KM IZ publikowała komunikaty 

prasowe. W 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów lub 

IZ opublikowało 7 komunikatów prasowych z informacjami o Programie:   

 

o Komunikat prasowy z 13.05.2016 r.: INTERREG: Komitet Monitorujący zatwierdza otwarcie 

procedury przyjmowania wniosków  

o Komunikat prasowy z 20.05.2016 r.: Transgraniczna współpracy Brandenburgia - Polska; 

19.05.2016 rozpoczęto procedurę naboru wniosków  

o Komunikat prasowy z 04.08.2016 r.: Rozpocząć projekty transgraniczne (Pierwszy nabór na 

finiszu) 

o Komunikat prasowy z 25.08.2016 r.: Duży popyt na środki programu INTERREG 

o Komunikat prasowy z 21.10.2016 r.: 16 milionów powodów do współpracy  

o Komunikat prasowy z 12.12.2016 r.: Coraz większe zbliżenie regionów poprzez spotkania  

o Komunikat prasowy z 16.12.2016 r.: Rozpoczęto polsko-niemieckie projekty w dziedzinie 

zdrowia  

 

Komunikaty prasowe dostępne są na stronie internetowej Programu. 

  
2.7.5 Przy okazji imprez i spotkań informowano np. przy pomocy przenośnych ścianek reklamowych o 

PW przedstawiając jego najważniejsze treści. Ponadto w ramach wydawanej i wielokrotnie aktualizowanej 

broszury o PW udostępniano zaangażowanym w działania Programu oraz potencjalnym beneficjentom 

informacje obejmujące zarówno dane na temat aktualnego stanu wdrażania Programu jak i obszerną listę 

osób kontaktowych.  

Wykorzystując dodatkowe materiały promocyjne Programu (1 pozycja give aways zgodnie z Planem 

komunikacji 2016), takie jak np. kalendarze całoroczne z motywami pochodzącymi z obszaru wsparcia IZ 

wniosła również wkład w poprawę postrzegania regionu jako wspólnego obszaru na mapie regionów 

europejskich.  

 

2.8 Zaangażowanie partnerów we wdrażanie, monitorowanie i ewaluację Programu Współpracy, 

art. 14, ust. 4 podustęp 1 pkt c) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 

patrz dalej pkt. B 9.5 

 

2.9 Sprawy ogólne  

Procedura desygnacyjna rozpoczęta w 2015 roku nie została jeszcze zakończona.  
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W ramach Programu nie zastosowano żadnych instrumentów finansowych. 
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3 WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (artykuł 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

 
 

3.1 Przegląd wdrażania 

 

ID Oś priorytetowa Kluczowe informacje z wdrażania osi 
priorytetowej dotyczące istotnych 
zmian, poważnych problemów i 
podjętych działań w celu rozwiązania 
tych problemów 

 I 
Wspólne zachowanie i 
korzystanie z dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 

W 2016 r. w okresie od 27.10.2016 do 
13.01.2017 przeprowadzono procedurę 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
w tej osi priorytetowej:  

OP I „Wspólne zachowanie i korzystanie z 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego“ 

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

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

W ramach procedury naboru: 

o do dyspozycji było 19.229.296 euro 
środków EFRR na dofinansowanie 
projektów w osi priorytetowej I 

 
W sprawie tych wniosków nie podjęto 
jeszcze decyzji. Nie podpisano jeszcze 
żadnych umów o dofinansowanie projektów 
i nie przedłożono jeszcze żadnych 
wniosków o płatność czy deklaracji 
poświadczonych przez Instytucję 
Certyfikującą. 

 

 II 
Połączenie z Sieciami 
Transeuropejskimi oraz 
trwały i zrównoważony 
transport 

W 2016 r. w okresie od 19.05. do 22.08.2016 
przeprowadzono procedurę naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów w OP II z 
priorytetu inwestycyjnego  

7b – Zwiększanie mobilności regionalnej 
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poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym 
z węzłami multimodalnymi.  

Na 5. posiedzeniu KM Programu Współpracy 
INTERREG V A Brandenburgia – Polska 
2014-2020 w dniach 07-08.12.2016 KM 
omówił 8 złożonych projektów z OP II i wybrał 
3 projekty na łączną sumę dofinansowania w 
wysokości 11 mln EUR.  

Nie podpisano jeszcze umów o 
dofinansowanie projektów i nie przedłożono 
wniosków o płatność czy deklaracji 
poświadczonych przez Instytucję 
Certyfikującą.  

 

 

 

 III 
Wzmocnienie 
transgranicznych 
zdolności i kompetencji 

W okresie od  27.10.2016 do 13.01.2017 trwał 
nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w osi priorytetowej: 

OP III „Wzmocnienie transgranicznych 
zdolności i kompetencji”. 

W ramach procedury naboru: 

 do dyspozycji było 6 009 154 EUR 
środków EFRR na dofinansowanie 
projektów w osi priorytetowej III. 

Nie dokonano jeszcze wyboru wniosków o 
dofinansowanie, nie podpisano jeszcze 
umów o dofinansowanie projektów i nie 
przedłożono jeszcze wniosków o płatność 
czy deklaracji poświadczonych przez 
Instytucję Certyfikującą. 

 
 

 IV 
Integracja mieszkańców i 
współpraca administracji 

 W OP IV w styczniu 2016 r. mogły 
zostać złożone dwa wnioski o 
projekty parasolowe dotyczące 
wdrażania Funduszu Małych 
Projektów o łącznej wartości 16 mln 
EUR. 
Terminowo złożony wniosek ER Pro 
Europa Viadrina opiewa na 7,8 mln 
EUR; terminowo złożony wniosek 
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr“ 
opiewa na 8,2 mln EUR.  
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KM na swym 4. posiedzeniu KM w dniu 
20.10.2016 podjął pozytywną decyzję w 
sprawie dwóch projektów parasolowych 
dotyczących wdrażania FMP. Zawarcie umów 
nastąpiło pod koniec 2016 r. Z wewnętrznych 
przyczyn budżetowych opiewają one na 
mniejsze kwoty i krótsze okresy 
obowiązywania niż wnioskowano, z opcją 
przedłużenia jak wskazano we wniosku.   
 

 Pierwszy nabór w OP IV bez FMP 
odbył się w dniach 19.05.-22.08.2016. 
KM na swym 5. posiedzeniu w dniach 
07-08.12.2016 omówił część projektów 
osi priorytetowej IV (8 z 15 projektów). 
Z dostępnej w tym naborze kwoty 8,53 
mln EUR w OP IV zatwierdzono 3,69 
mln EUR (7 projektów).  

Wszystkie wybrane projekty przyczyniają się 
tematycznie do rozwoju współpracy miast 
przygranicznych, do poprawy współpracy 
policji i straży granicznej oraz do 
nawiązywania nowych partnerstw na 
obszarze Euroregionów Pro Europa Viadrina 
oraz Sprewa-Nysa-Bóbr. 

 

W dniach 14-15.12.2016 w Poczdamie odbyło 
się 6. posiedzenie KM. Komitet Monitorujący 
omówił pozostałe 7 projektów z OP IV. 
Członkowie KM zatwierdzili 5 projektów na 
wnioskowaną łączną kwotę środków z EFRR 
w wysokości 4,31 mln EUR. 

3 wybrane projekty dotyczą stworzenia trwałej 
współpracy między polskimi i niemieckimi 
szpitalami, optymalizacji leczenia nowotworów 
w regionie przygranicznym oraz współpracy 
transgranicznej polskiej i niemieckiej 
administracji, instytucji, zawodów 
medycznych, polityków i wielu innych 
obywateli w dziedzinie służby zdrowia. 
Pozostałe 2 projekty przyczyniają się 
tematycznie do intensyfikacji i stabilizacji 
współpracy między właściwymi instytucjami 
promocji gospodarki, sektorem nauki i 
podmiotami prywatnymi oraz do wzmocnienia, 
inteligentnej specjalizacji i transgranicznej 
kooperacji sieci i klastrów regionu 
przygranicznego. 
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Nie przedłożono jeszcze wniosków o płatność 
czy deklaracji poświadczonych przez 
Instytucję Certyfikującą. 
 
 

 V 
Pomoc Techniczna 

W okresie sprawozdawczym w dniu 
26.04.2016 Komitet Monitorujący uchwalił w 
trybie obiegowym pierwszą zmianę planu 
wydatków w ramach budżetu Pomocy 
Technicznej dla Programu Współpracy 
INTERREG VA Brandenburgia -   Polska 
2014–2020.  Do dyspozycji na te wydatki są 
środki EFRR w wysokości 6.009.154,00 
EUR. Przeznaczone są na przygotowanie, 
realizację, monitorowanie, ewaluację i 
kontrolę, informację i promocję ww. 
Programu Współpracy. W 2016 r. 
zatwierdzono kolejnych 5 projektów w 
ramach Pomocy Technicznej. Tym samym 
w okresie sprawozdawczym projektami w 
OP V zostały objęte środki w łącznej 
wysokości 6.580.774,41 EUR, z czego 
łącznie 5.593.658,25 EUR środków EFRR. 
W 2016 r. zostały wydatkowane środki w 
łącznej wysokości 421.037,10 EUR, w tym 
środki EFRR w wysokości 357.880,98 EUR, 
zgodnie z ustaleniami w Programie 
Współpracy dotyczącymi wspieranych 
działań. W 2016 r. były to następujące 
wydatki: 
- koszty osobowe i rzeczowe dla 
pracowników we Wspólnym Sekretariacie 
oraz w Instytucji Zarządzającej/ 
Certyfikującej  
- koszty rzeczowe na potrzeby organizacji  
  posiedzeń polsko-niemieckiego Komitetu 
Monitorującego oraz posiedzeń polsko-
niemieckich grup roboczych. 
  (wynagrodzenie tłumaczy, wynajem sali 
oraz technika konferencyjna)  

- Wydatki na tłumaczenie dokumentów 
programowych 

-  Wydatki na system informatyczny 
efReporter 

- Wydatki na działania informacyjno-
promocyjne (wyprodukowanie gadżetów w 
celu prezentacji PW opinii publicznej)   

 
 

 
 
 

3.2  Wskaźniki wspólne i wskaźniki specyficzne dla programu 

 (artykuł 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

 
Odpowiednie dane znajdują się w tabelach 1i 2. 
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Tabela 1 

 
Wskaźniki rezultatu  (w podziale na osie priorytetowe i cele szczegółowe);   dotyczy również osi 

priorytetowej „Pomoc Techniczna“ 
 

 
  

WARTOŚĆ ROCZNA 

ID Wskaźnik Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Uwagi (ew.) 

 

 
I 

6c.E 

 
Liczba 
odwiedzających 
obszar wsparcia 

 

 
osoby 

 
 
 
1.623.743 

 
 
 
2014 

 
 
 
1.704.930 

 
 
 
1.623.743 

 
 
 
 

         

 
I 

6d.E 

 
Udział powierzchni 
obszarów 
chronionych w 
całkowitej 
powierzchni obszaru 
wsparcia 

 
 
 

% 

 
 

35,24 

 
2015 
dla BB 
2013 
dla Lub 

 
 

35,40 

 
 

35,24 

          

 
II 
7b.E 

Powierzchnia 
obszaru wsparcia 
objęta 30-minutową 
izochroną 
wytyczoną dla 
samochodów 
osobowych 

 
% 

 
42,9 

 
2015 

 
43,3 

 
42,9 

          

II 
7c.E 

Podróżni 
korzystający z 
transgranicznej 
komunikacji 
publicznej 

 
pasażerowie/

dzień 

 
1.930 

 
2014 

 
2.550 

 
1.930 

          

 
 

III 
10b.E 

 
Korzystający z 
niemiecko-polskich 
ofert edukacyjnych 

 
osoby/ 

rok 

 
4.182 

 
2014 

 
4.600 

 
4.182 

          

 
 
 

IV 
11b.E 

 

Indeks nastrojów 
instytucji 
zaangażowanych w 
polsko-niemiecką 
współpracę 
transgraniczną 

 
 

skala od 
1 (min) 

do 6 
(max) 

 
 
 
 

3,7 

 
 
 
 

2014 

 
 
 
 

4,3 

 
 
 
 

3,7 
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Tabela 2 

 
Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu (w podziale na osie priorytetowe i 

priorytety inwestycyjne); dotyczy również osi priorytetowej „Pomoc Techniczna“ 
 

 ID Wskaźnik Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
docelowa 
(2023) 

WARTOŚĆ SKUMULOWANA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019. 2020 2021 2022 2023 Uwagi 

(ew.) 

 
 
 
 
 

wybrane 
projekty 

(prognoza 
beneficjenta) 

I. 
6c.1 

Liczba obiektów objętych 
wsparciem 

sztuki 8 0 0 0         

I 
6c.2 

Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne  

odwiedziny/ 
rok 

10.000 0 0 0         

I 
6c.3 

Długość nowych lub 
zmodernizowanych szlaków 
turystycznych, włącznie z 
oznakowaniem 

 
km 

 
300 

 
0 

 
0          0 

         

I 
6d.1 

Przyroda i różnorodność 
biologiczna: powierzchnia 
siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu 
ochrony 

 
ha 

 
1.000 

 
0 

 
0          0 

         

 
 
 
 
 

projekty 
całkowicie 

zrealizowane 
(wartość 

faktyczna) 

I. 
6c.1 

Liczba obiektów objętych 
wsparciem 

sztuki 8 0 0          0          

I 
6c.2 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne  

odwiedziny/ 
rok 

10.000 0 0          0          

I 
6c.3 

Długość nowych lub 
zmodernizowanych szlaków 
turystycznych, włącznie z 
oznakowaniem 

 
km 

 
300 

 
0 

 
0        0 
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I 
6d.1 

Przyroda i różnorodność 
biologiczna: powierzchnia 
siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu 
ochrony 

 
ha 

 
1.000 

 
0 

 
0         0 

         

 

 
wybrane 
projekty 

(prognoza 
beneficjenta) 

II 
7b.1 

 

Drogi: Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg  

km 19 0 0 0         

II 
7c.1 

Liczba ofert komunikacji 
publicznej ukierunkowanych 
na zwiększenie ilości 
podróżnych na połączeniach  
transgranicznych 

sztuki 2 0 0 0         

projekty 
całkowicie 

zrealizowane 
(wartość 

faktyczna) 

II 
7b.1 

 

Drogi: Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg  

km 19 0 0 0         

II 
7c.1 

Liczba ofert komunikacji 
publicznej ukierunkowanych 
na zwiększenie ilości 
podróżnych na połączeniach  
transgranicznych 

sztuki 2 0 0 0         

 
 

 
wybrane 
projekty 

(prognoza 
beneficjenta) 

III 
10b.1 

Opieka nad dziećmi i 
edukacja: Potencjał 
objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej 

osoby 200 0 0 0         

III 
10b.2 

Rynek pracy i szkolenia: 
Liczba uczestników 
wspólnych systemów 
kształcenia i szkoleń 
mających na celu 
wspieranie zatrudnienia 
młodych, możliwości 
kształcenia oraz 
szkolnictwa wyższego i 
kształcenia zawodowego 
ponad granicami 

osoby 200 0 0 0         
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projekty 

całkowicie 
zrealizowane 

(wartość 
faktyczna) 

III 
10b.1 

Opieka nad dziećmi i 
edukacja: Potencjał 
objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej 

osoby 200 0 0 0         

III 
10b.2 

Rynek pracy i szkolenia: 
Liczba uczestników 
wspólnych systemów 
kształcenia i szkoleń 
mających na celu 
wspieranie zatrudnienia 
młodych, możliwości 
kształcenia oraz 
szkolnictwa wyższego i 
kształcenia zawodowego 
ponad granicami 

osoby 200 0 0 0         

 
 
 

wybrane 
projekty 

(prognoza 
beneficjenta) 

IV 
6.1 

Liczba uczestników 
projektów FMP (w tym 
liczba mężczyzn/kobiet) 

osoby 50.000 0 0 24.988 

 

 

(12.494/

12.494 

       

IV 
6.2 

Liczba 
współpracujących 
instytucji/organizacji 

instytucje 30 0 0          

 

projekty 
całkowicie 

zrealizowane 
(wartość 

faktyczna) 

 
IV 
6.1 

 
Liczba uczestników 
projektów FMP (w 
tym liczba 
mężczyzn/kobiet) 

 
osoby 

 
50.000 

 
0 

 
0 

         

 IV 
6.2 

Liczba 
współpracujących 
instytucji/organizacji 

instytucje 30 0 0          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

wybrane 
projekty 

V 
7.1 

Raporty z wdrażania 
Programu i raporty 
końcowe 
 

ilość 8 0 0 1         

V 
7.2 

Posiedzenia polsko-
niemieckiego komitetu 
monitorującego Program 

ilość 12 0 1 6         

V 
7.3 

Spotkania robocze 
jednostek 
administracyjnych/ 
instytucji zaangażowanych 
we wdrażanie Programu 

ilość 12 5 4 10         
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(prognoza 
beneficjenta) 

V 
7.4 

Działania informacyjno-
promocyjne 

ilość 16 0 4 12         

V 
7.5 

Ewaluacje/studia/ ankiety ilość 6 0 0 0         

V 
7.6 

Liczba zatrudnionych 
(ekwiwalenty pełnych 
etatów), których 
wynagrodzenie 
współfinansowane jest z 
Pomocy Technicznej 

ekwiwalenty 
pełnych 
etatów 

8 0 2 7         

 
 
 

projekty 
całkowicie 

zrealizowane 
(wartość 

faktyczna) 

V 
7.1 

Raporty z wdrażania 
Programu i raporty 
końcowe  

ilość 8 0 0 1         

V 
7.2 

Posiedzenia polsko-
niemieckiego komitetu 
monitorującego Program 

ilość 12 0 1 6         

V 
7.3 

Spotkania robocze 
jednostek 
administracyjnych/ 
instytucji zaangażowanych 
we wdrażanie Programu 

ilość 12 5 4 10         

V 
7.4 

Działania informacyjno-
promocyjne 

ilość 16 0 4 12         

 V 
7.5 

Ewaluacje/studia/ ankiety ilość 6 0 0 0         

 V 
7.6 

Liczba zatrudnionych 
(ekwiwalenty pełnych 
etatów), których 
wynagrodzenie 
współfinansowane jest z 
Pomocy Technicznej 

ekwiwalenty 
pełnych 
etatów 

8 0 0 0         
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3.3  Cele pośrednie i końcowe ustalone w ramach wykonania (artykuł 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) - które będą przekazywane w 

ramach rocznych sprawozdań z wdrażania od 2017 roku. 

 
Cele pośrednie są ustalone od roku 2018, patrz PW Tabela 4 (strona 56-57)/ niem. KP 2.1.2.9, Tabelle 10 (strona 53-54) / 
 
Dwie umowy na projekty parasolowe wypełniają prawie 50 % celów pośrednich na rok 2018 w OP IV – ID 11.b.1, patrz tabela 3 

 
Tabela 3 

 
Informacje na temat ustalonych w ramach wykonania celów pośrednich i końcowych 

 

Oś priorytetowa Rodzaj wskaźnika 
(Kluczowy etap 
wdrażania, wskaźnik 
finansowy, wskaźnik 
produktu lub wskaźnik 
rezultatu 

Numer 
identyfikacyjny 

Wskaźnik lub kluczowy 
etap wdrażania 

Jednostka 
pomiaru 

Cel po-średni na 
2018 r. 

Cel końcowy 
(2023) 

2016 Uwagi 

I Wskaźnik finansowy FIPA1 Finansowa realizacja 
osi priorytetowej  

EUR 4.600.000 37.704.503 0  

I Wskaźnik produktu CO09 Zrównoważona 
turystyka: Wzrost 
oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do 
dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne  

odwiedziny/rok 1.250 10.000 0  

I Wskaźnik produktu 6c.12 Liczba obiektów 
objętych wsparciem  
 

liczba 1 8 0  

II Wskaźnik finansowy FFIPA2 Finansowa realizacja 
osi priorytetowej  

EUR 2.750.000 22.387.046 0  

II Wskaźnik produktu CO14 Drogi: Całkowita 
długość prze-
budowanych lub 

km 2 19 0  
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zmodernizowanych 
dróg  
 

III Wskaźnik finansowy FIPA3 Finansowa realizacja 
osi priorytetowej 

EUR 1.450.000 11.782.657 0  

III Wskaźnik produktu CO35 Opieka nad dziećmi i 
edukacja: Potencjał 
objętej wsparciem 
infrastruktury w 
zakresie opieki nad 
dziećmi lub 
infrastruktury 
edukacyjnej  
 

osoby 24 200 0  

IV Wskaźnik finansowy FIPA4 Finansowa realizacja 
osi priorytetowej 

EUR 4.750.000 38.882.766 0  

IV Wskaźnik produktu 11b.1 Liczba uczestników 
projektów FMP (w 
tym liczba mężczyzn / 
liczba kobiet)  

osoby 17.500 50.000 24.988 (12.494 
mężczyzn oraz 
12494 kobiet) 

 

IV Wskaźnik produktu 11b.2 Liczba 
współpracujących 
instytucji/organizacji 
(bez FMP)  
 

liczba 4 30 0  

Państwa członkowskie przedstawiają wartości skumulowane dla wskaźników produktu. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane. Wartości dla kluczowych etapów wdrażania są skumulowane, gdy 
kluczowe etapy wdrażania są podane jako liczby lub wartości procentowe. Jeżeli osiągnięcie jest jakościowo zdefiniowane, należy wskazać w tabeli, czy zostało osiągnięte, czy też nie. 

 

 



 

 

3.4  Dane finansowe (artykuł 50, ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 
 

 Odpowiednie dane przedstawiono w tabelach 4 i 5. 
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Tabela 4 

 
Informacje finansowe Programu - skumulowane oraz uporządkowane 

według osi priorytetowych 

 
1. 2. 3. 4. 5.  6.  7.  8.  9.  10.   11.  

Alokacja osi priorytetowych w oparciu o Program 
[zaczerpnięto z tabeli 21 Programu] 

  Skumulowane dane dotyczące postępu finansowego programu operacyjnego   

Oś priorytetowa Fundusz Podstawa 
obliczeniowa 

dla 
wsparcia unijnego 

(całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
lub publiczne 

koszty 
kwalifikowalne) 

Finansowanie 
ogółem (EUR) 

Stopa 
Dofinans
owania 

(%) 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
operacji 

wybranych do 
udzielenia 

wsparcia (EUR) 

Udział (%) 
całkowitych 
wydatków 

kwalifikowalnych 
wybranych operacji 

w alokacji dla osi 
priorytetowej 
[kolumna 6 / 

kolumna 4 
x 100] 

Całkowite 
publiczne 
wydatki 

wybranych 
operacji (EUR) 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowaln
e 

deklarowane 
przez 

beneficjentów 
do instytucji 
zarządzającej 

Udział (%) 
deklarowanych 

przez beneficjentów 
całkowitych 
wydatków 

kwalifikowalnych 
w alokacji 

całkowitej dla osi 
priorytetowej 
[kolumna 9 / 

kolumna 4 x100] 

Liczba 
wybranych 

operacji 

        Kalkulacja     Kalkulacja    

Oś priorytetowa 
1 

 
EFRR 

 
Ogółem 

 
37.704.503 

  
85 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

   
0 

Oś priorytetowa 
2 

 
EFRR 

 
Ogółem 

 
22.387.046 

  
85 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

   
0 

Oś priorytetowa 
3 

 
EFRR 

 
Ogółem 

 
11.782.657 

  
85 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

   
0 

 
Oś priorytetowa 
4 

 

 
EFRR 

 

 
Ogółem 

 

 
38.882.766 

  

 
85 

  

 
19.1
06.9
41,1
6 

  

 
49,1
4 

  

 
19.1
06.9
41,1
6 

  

 
0,00 

  

 
0,00 

   

 
2 

Oś priorytetowa 
5 

 
EFRR 

 
Ogółem 

 
7.069.593 

  
85 

 
6.580.774,41 

  
93,09 

 
6.580.774,41 

  
434.59

7,52 

  
6,15 

   
9 

Ogółem EFRR  117.826.565  85 25.687.715,5
7 

 21,80 25.687.715,5
7 

 434.59
7,52 

 0,37   11 
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Tabela 5 

 
Zestawienie skumulowanych danych finansowych według kategorii interwencji (artykuł 112 ust. 1 i 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz artykuł 5 Rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

 

 
 

 
Oś priorytetowa 

 
Charakterystyka 

wydatków 

 
Wymiary klasyfikacji 

 
Dane 

finansowe 

 Fundusz Rodzaj 
regionu 

1 2 3 4 5 6 7 8 Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
wybranych 

operacji (EUR) 

Całkowite 
koszty publiczne 

wybranych 
operacji (EUR) 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowane 
deklarowane 

przez 
beneficjentów 

Liczba 
wybranych 

 
operacji 

Obszar 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Rodzaj 
obszaru 

Terytorialne 
mechanizmy 
wdrożenia 

Cel 
tematyczny 

EFRR / Fundusz 
Spójności 

Wtórny 
temat EFS 

Rodzaj 
działalności 
gospodarczej 

Lokalizacja 

1  
EFRR 

             
2  

EFRR 
             

3  
EFRR 

             
4  

EFRR 
 119         1        2          7             11    19.106.941,16  

 

19.106.941,16 0,00         2 

5  
EFRR 

 121,122,123 1 7 7            6.580.774,41    6.580.774,41 434.597,52  

  9 
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Tabela 6 

 
Skumulowane koszty operacji lub operacji częściowej przeprowadzonej poza częścią unijną obszaru wsparcia 

 
1 2 3 4 5 

  
 
 

 
Kwota wsparcia z EFRR (*) ustalona 
dla wszystkich operacji lub operacji 

częściowych poza unijną częścią 
obszaru wsparcia na podstawie 

wybranych operacji (EUR) 

 

 
 
 
 

Udział alokacji całkowitej na operacje lub 
operacje częściowe prowadzone poza częścią 

unijną (%) (kolumna 2 / całkowita wartość 
finansowania programu ze środków EFRR × 

100) 

 

 
 
 
 

Wartość EFRR wydatków deklarowanych 
przez beneficjentów do organu 

zarządzającego dla wszystkich operacji lub 
operacji częściowych poza unijną częścią 

obszaru wsparcia (EUR) 

 

 
 
 

Udział deklarowanych wydatków na 
operacje lub operacje częściowe 

prowadzone poza częścią unijną część 
operacji (%) (kolumna 4 / całkowita 
wartość finansowania programu ze 

środków EFRR × 100) 

Operacje lub operacje 
częściowe prowadzone poza 

częścią unijną obszaru 
programu (1) 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

0,00 

 

 
 
 

0,00 

 

 
 
 

0,00 
 

 
(*) Wsparcie EFRR jest określone w decyzji Komisji dla każdego programu współpracy. 

 
(1) Zgodnie z pułapami i ich zastrzeżeniem na podstawie artykułu 20 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. 
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4 SYNTEZA EWALUACJI PROGRAMU 

 (artykuł 50, ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

 

W roku 2016 zgodnie z Planem Ewaluacji nie zostały przeprowadzone żadne oceny programu. 

 

 

 

5 KWESTIE, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

(artykuł 50, ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

 

5.1 Udział partnerów gospopdarczych i społecznych oraz działających na rzecz ochrony środowiska 

Instytucja Zarządzająca utworzyła w porozumieniu z Koordynatorem Krajowym Komitet Monitorujący w 

Programie Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-20120 (PW) zgodnie z art. 12 ust. 1 

Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 (Rozporządzenie EWT) oraz art.47 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

(Rozporządzenie EFSI). To, iż w INTERREG VA po raz pierwszy reprezentowani partnerzy gospodarczy, 

społeczni i działający na rzecz ochrony środowiska mają otrzymać rolę doradczą w KM, wynika już z PW z 

dnia 18.12.2015 zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 21.10.2015. 

KM uchwalił na swoim konstytuującym posiedzeniu w dniu 03.12.2015 Regulamin Komitetu Monitorującego 

(załącznik). Zgodnie z paragrafem 3 Regulaminu partnerzy gospodarczy, społeczni i działający na rzecz 

ochrony środowiska nie mają prawa głosu lecz funkcję doradczą. 

Na III posiedzeniu KM w 2016 r. Jeden z członków KM bez prawa głosu wyraził wątpliwość co do zgodności 

z prawem nierównych ról członków KM w Komitecie. 

Na IV posiedzeniu KM w dniu 20.10.2016 przeprowadzono dyskusję i głosowanie nad wnioskiem członka 

KM w sprawie zmiany Regulaminu w celu zmiany nierównych praw głosu. Wniosek o zmianę regulaminu 

celem wprowadzenia prawa głosu dla partnerów gospodarczych, społecznych i działających na rzecz 

ochrony środowiska został w rezultacie dyskusji odrzucony większością głosów. 

W dyskusji przedstawicielka Komisji Europejskiej zaproponowała wysłanie do Służby Prawnej KE zapytania 
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w sprawie równego traktowania wszystkich członków KM w zakresie prawa do głosowania. Rekomendację 

tę IZ zrealizowała przesyłając w listopadzie 2016 r. pismo do KE. 

W odpowiedzi z początku 2017 r. Komisja Europejska nie zobowiązuje IZ do wprowadzenia prawa głosu, 

rekomenduje jednak IZ przemyślenie regulaminu KM uwzględniając fakt, iż bez prawa głosu trudno jest 

partnerom wpływać na procesy decyzyjne.  

Zmiana regulaminu w zakresie wprowadzenia postulowanego przez partnerów gospodarczych, społecznych 

i działających na rzecz ochrony środowiska prawa głosu została przygotowana do przedyskutowania i 

rozpatrzenia na VII posiedzeniu KM. Informacja o wynikach głosowania znajdzie się w sprawozdaniu 

rocznym za rok 2017.  

IZ przeprowadziła z partnerami gospodarczymi i społecznymi rozmowy w celu znalezienia innych dróg 

włączenia i udziału partnerów, między innymi poprzez odpowiednio wczesne przekazywanie informacji 

przed posiedzeniami KM, silniejsze uwzględnienie ich zgłoszeń do głosu w protokołach oraz 

intensywniejsze rozpatrywanie ich wniosków.  

 

5.2 Zachowanie dotychczasowej procedury wdrażania projektów parasolowych  

Na początku 2016 r. euroregiony (ER) Pro-Europa-Viadrina oraz Sprewa-Nysa-Bóbr złożyły do WS wnioski 

o dofinansowanie wdrażania Funduszy Małych Projektów (projekty parasolowe), aby pod ich „dachem” 

otworzyć drogę dla wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. W porozumieniu z KM do dyspozycji 

mikroprojektów (o maksymalnej kwocie dofinansowania w wys. 25.000 € na projekt) oddano na cały okres 

wsparcia łączną kwotę 16 mln € jako unijny wkład finansowy na realizację mikroprojeków oraz zarządzanie 

projektami parasolowymi. Projekty poeple-to-people o małej skali są ważnym elementem dla lokalnej 

współpracy transgranicznej, ponieważ pozwalają na zaangażowanie lokalnych społeczności i służą przede 

wszystkim pogłębianiu więzi społecznych. 

ER połączyły oba wnioski o projekty parasolowe z wnioskiem o „wcześniejsze rozpoczęcie działań“ zgodnie 

z brandenburskim krajowym prawem budżetowym, ponieważ nie przyjęto jeszcze Podręcznika Beneficjenta. 

Jednak początkowo Komisja Europejska wyraziła pewne wątpliwości odnośnie do samej procedury 

wdrażania projektów parasolowych i to nie tylko w odniesieniu do obszaru wsparcia INTERREG-V A 

Brandenburgia-Polska, ale także w aspekcie innych obszarów wsparcia z transgranicznymi programami 

INTERREG V A.  

Rząd krajowy Brandenburgii oraz inni krajowi i regionalni przedstawiciele rządów omawiali z Komisją 

Europejską w dniach 22 i 23.02.2016 pilną potrzebę zachowania dotychczasowej procedury wdrażania 

projektów parasolowych. Po odpowiedzi Komisji z dnia 11.04.2016, w której małe projekty nazwano 

wyraźnie „owocnymi, w szczególności w aspekcie ułatwiania spotkań między mieszkańcami i miejscowymi 
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organizacjami w regionach przygranicznych” i zasadniczo uznano procedurę wdrażania projektów 

parasolowych, IZ wyraziła w zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie działań w kontekście obu wniosków o 

projekty parasolowe. W konsekwencji można było  - jednakże najpierw na własne ryzyko -  rozpocząć 

finansowanie małych projektów. Wnioski o projekty parasolowe zostały jeszcze przeredagowane przez ER 

w świetle Podręcznika Beneficjenta, a następnie przyjęte przez KM w dniu 20.10.2016.  

 

 

6 INFORMACJA DLA OBYWATELI (artykuł 50, ust. 9 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

W ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 na wspólne polsko-

niemieckie projekty dostępnych jest około 100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w trakcie ogłoszonych naborów. Informacje o 

naborach publikowane są na stronie: http://interregva-bb-pl.eu  

Co się dotychczas wydarzyło? 

Rok 2014 

Kraj Związkowy Brandenburgia przygotował w uzgodnieniu z polskim Koordynatorem Krajowym Program 

Współpracy, stanowiący podstawę udzielania wsparcia w perspektywie finansowej. Cele Programu 

określiła Grupa Robocza, w skład której wchodzili przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo 

Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia), 

Koordynatora Krajowego (Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej) a także przedstawiciele 

jednostek administracji na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz partnerów gospodarczych i społecznych.  

Program Współpracy został przedłożony Komisji Europejskiej 19 grudnia 2014 r. 

Rok 2015 

W roku 2015 zostały przygotowane istotne dokumenty w ramach czterech posiedzeń Grupy Roboczej 

łącznie z warsztatami na temat możliwych rozliczeń ryczałtowych.  

Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 21 października 2015 roku. We Frankfurcie 

nad Odrą utworzony został Wspólny Sekretariat (WS). Podczas konferencji w listopadzie 2015 roku w hali 

miejskiej w Cottbus Program został uroczyście zainaugurowany. Zarówno w roku 2014 jak i 2015 
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notowano ze strony potencjalnych wnioskodawców duże zainteresowanie możliwością otrzymania 

wsparcia na realizację transgranicznych projektów.  

Bezpośrednio po zatwierdzeniu Programu swoją pracę rozpoczął Komitet Monitorujący. Komitet 

Monitorujący (KM) ukonstytuował się 3 grudnia 2015 roku, przyjął regulamin Komitetu oraz plan wydatków 

w ramach budżetu Pomocy Technicznej a także ustalił harmonogram składania wniosków o 

dofinansowanie projektów parasolowych dla Funduszy Małych Projektów.  

Rok 2016 

Komitet Monitorujący obradował 5 razy i zatwierdził następujące projekty: 

 2 projekty parasolowe – Fundusz Małych Projektów 

 

Za tym funduszem zarządzanym przez euroregiony Pro-Europa-Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr 

kryje się łącznie ok. 16 milionów euro, które mogą być wykorzystane na bezpośrednie 

transgraniczne projekty people-to-people. Umowy o dofinansowanie udało się zawrzeć jeszcze w 

2016 r. Dzięki temu z programu INTERREG V A ponownie dofinansowane mogą zostać na 

przykład polsko-niemieckie festyny sportowe czy targi regionalne.  

Tym samym trzon Programu Współpracy udało się uruchomić jeszcze w 2016 r. Wymagało to 

sporo prac wstępnych, ale to właśnie tych wiele małych projektów, w których ludzie spotykają się 

we wspólnym regionie, jest kluczem do sukcesu. Spotkania są bowiem najprostszym środkiem do 

przezwyciężana obcości i dystansu. 

 

 3 projekty drogowe na łączną sumę dofinansowania 11 mln EUR  

Wybrane projekty przyczyniają się tematycznie do poprawy transgranicznej dostępności polsko-

niemieckiego regionu przygranicznego poprzez budowę i modernizację ważnych odcinków dróg. 

 12 projektów z zakresu integracji i współpracy:  

o 7 projektów na 5. posiedzeniu KM na łączną sumę 3,69 mln EUR 

Wszystkie wybrane projekty przyczyniają się tematycznie do rozwoju współpracy miast 

przygranicznych, do poprawy współpracy policji i straży granicznej oraz do nawiązywania 

nowych partnerstw na obszarze euroregionów Pro Europa Viadrina oraz Sprewa-Nysa-

Bóbr. 

 

o Na 6. posiedzeniu członkowie KM zatwierdzili 5 projektów na wnioskowaną łączną kwotę 
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środków z EFRR w wysokości 4,31 mln EUR. 

3 wybrane projekty dotyczą stworzenia trwałej współpracy między polskimi i niemieckimi 

szpitalami, optymalizacji leczenia nowotworów w regionie przygranicznym oraz współpracy 

transgranicznej polskiej i niemieckiej administracji, instytucji, zawodów medycznych, 

polityków i wielu innych obywateli w dziedzinie służby zdrowia. Pozostałe 2 projekty 

przyczyniają się tematycznie do intensyfikacji i stabilizacji współpracy między właściwymi 

instytucjami promocji gospodarki, sektorem nauki i podmiotami prywatnymi oraz do 

wzmocnienia, inteligentnej specjalizacji i transgranicznej kooperacji sieci i klastrów regionu 

przygranicznego. 

Listy dotychczas zatwierdzonych projektów umieszczone są na stronie internetowej Programu 

http://interregva-bb-pl.eu. 

 
 

Wspólny Sekretariat oraz Regionalny Punkt Kontaktowy odpowiadają na pytania potencjalnych 

beneficjentów i doradzają podmiotom przygotowującym wnioski o dofinansowanie.: 

Wspólny Sekretariat 

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów 

Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Wspólny Sekretariat 

Bischofstraße 1a 

15230 Frankfurt n. Odrą 

tel. +49 335 60676 9950 

faks: +49 335 606769959 

e-mail: elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de 

 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy w Zielonej Górze 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej 

Wydział Współpracy Międzynarodowej 

Katarzyna Babik-Sobień 

ul. Podgórna 7 

mailto:elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de
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65-057 Zielona Góra 

tel.: +48 68 456 52 57 

faks: +48 68 327 14 29 

e-mail: k.babik-sobien@lubuskie.pl 

www.lubuskie.pl 

Działania informacyjno-promocyjne na rzecz INTERREG V A w Brandenburgii 

Strategia Komunikacji oraz informacje o Programie Współpracy i stanie jego wdrażania dostępne są na 

stronie internetowej Programu www.interreg.brandenburg.de. Publikacje i materiały przekazywane są 

zainteresowanym osobom podczas spotkań na temat Programu.  

Dodatkowe informacje można znaleźć pod następującymi adresami: 

https://mdjev.brandenburg.de/europa/foerderprogramme-der-eu/interreg.html oraz  

http://www.europa.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.175295.de 

http://www.ewt.gov.pl 

 

7 Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (Artykuł 46 Rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013 ) 

 

         Nie stosowano. 

 

8 W stosownych przypadkach postępy w przygotowaniu i wdrażania dużych projektów i 

wspólnych planów działania  (Artykuł 101 punkt h oraz artykuł 111ustęp 3 Rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013) oraz artykuł 14 ustęp 3 punkt b Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

 

          Nie ma zastosowania 

 

8.1 Duże projekty 

 Nie dotyczy 

 

8.2 Wspólne plany działania 

 Nie dotyczy 

mailto:k.babik-sobien@lubuskie.pl
http://www.lubuskie.pl/
http://www.interreg.brandenburg.de/
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Część B (tylko 2017 oraz 2019) 

9  Ocena wdrażania Programu Współpracy (Artykuł 50 ustęp 4 Rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013 oraz artykuł 14 ustęp 4 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 

 

9.1 Informacje z części A oraz osiąganie celów Programu (Artykuł 14 ustęp 4 Rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

 W roku 2016 KM podjął pierwsze decyzje w sprawie dofinansowania projektów. Informacje na temat 

naborów i procedury wyboru projektów patrz punkt 3.1 

W osi priorytetowej I nie wybrano jeszcze żadnych projektów.  

W osi priorytetowej II Komitet Monitorujący wybrał 3 projekty. Projekty te poprawiają połączenia 

z siecią transportową wyższego rzędu i przyczyniają się do poprawy transgranicznej 

dostępności polsko-niemieckiego pogranicza poprzez budowę i modernizację ważnych 

odcinków dróg.  

 

W osi priorytetowej III nie zatwierdzono jeszcze żadnych projektów. 

 

W osi priorytetowej IV Komitet Monitorujący podjął w pierwszej kolejności decyzję o 

zatwierdzeniu dwóch projektów parasolowych mających na celu wdrażanie FMP.  

 

W sprawie 12 projektów w osi priorytetowej IV KM podjął decyzje podczas dwóch posiedzeń 

poświęconych pierwszemu naborowi projektów. 7 projektów przyczynia się tematycznie do rozwoju 

współpracy miast granicznych, poprawy współpracy policji i straży granicznej oraz nawiązywania 

nowych partnerstw na terenie Euroregionów Pro Europa Viadrina oraz Sprewa-Nysa-Bóbr.  

 

3 wybrane projekty dotyczą rozwoju trwałej współpracy między polskimi i niemieckimi szpitalami, 

optymalizacji leczenia nowotworów regionie pogranicza oraz transgranicznej współpracy polskich i 

niemieckich administracji, instytucji, lekarzy, polityków i przede wszystkim mieszkańców regionu w 

dziedzinie ochrony zdrowia. Dwa pozostałe projekty przyczyniają się tematycznie do intensyfikacji i 

stabilizacji współpracy między instytucjami wspierania przedsiębiorczości, nauką i podmiotami 

prywatnymi oraz do wzmocnienia, inteligentnej specjalizacji i transgranicznej kooperacji sieci i 

klastrów regionu pogranicza.  
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W osi priorytetowej V zatwierdzonych zostało 5 projektów w ramach Pomocy Technicznej oraz 

poczynione wydatki w łącznej wysokości 421.037,10 EUR, w tym udział EFRR 357.880,98 EUR 

zgodnie z działaniami wspierającymi ustalonymi w Programie Współpracy.  

 

Ponieważ w obecnej fazie wdrażania Programu nie przeprowadzono jeszcze ewaluacji, 

dokładniejsze informacje na temat stanu realizacji wskaźników rezultatu w poszczególnych osiach 

priorytetowych podane zostaną w kolejnych sprawozdaniach rocznych.   

 

9.2 Szczególne przedsięwzięcia podjęte w celu promowania równości kobiet i mężczyzn 

oraz promowania niedyskryminacji, w szczególności wspierania dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, oraz rozwiązania przyjęte, aby zapewnić uwzględnienie 

problematyki równości płci na poziomie Programu Współpracy i jego operacji (Artykuł 50 

ustęp 4 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz artykuł 14 ustęp 4 podustęp 2 punkt d 

Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013). 

 

Ocena realizacji szczególnych przedsięwzięć podjętych w celu zachowania zasad, o których mowa w 

artykule 7 Rozporządzenia (UE) nr 1303/201, tj. promowania równości kobiet i mężczyzn oraz promowania 

niedyskryminacji, z zastrzeżeniem treści i celów Programu Współpracy – łącznie z zestawieniem 

szczególnych przedsięwzięć w celu promowania równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji łącznie z 

poprawą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz (przyjęte) rozwiązania dla zapewnienia 

uwzględnienia problematyki równości płci w Programie oraz w projektach. 

 

1. Wzywając partnerów, o których mowa w artykule 5 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, do wskazania i 

delegowania członków do KM Instytucja Zarządzająca zwróciła się do partnerów gospodarczych i 

społecznych oraz działających na rzecz ochrony środowiska a także do euroregionów o przestrzeganie 

przy ich wyborze równości kobiet i mężczyzn.  

W KM przy pełnej frekwencji obecne jest co najmniej 30 osób, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn (bez WS).  

Wśród przedstawicieli KM z prawem głosu  około 25 % stanowią kobiety. Po stronie niemieckiej 1 

kobieta i 3 mężczyzn, po stronie polskiej również 1 kobieta i 3 mężczyzn. Wśród zastępców z prawem 

głosu jest około 50 % kobiet i mężczyzn: po stronie niemieckiej 3 kobiety + 2 mężczyźni a po stronie 

polskiej 2 kobiety i 2 mężczyźni.  

Wśród partnerów gospodarczych i społecznych oraz działających na rzecz ochrony środowiska z funkcją 

doradczą po niemieckiej stronie przeważają kobiety: 1 mężczyzna, 2 kobiety a jako zastępcy mianowane 
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zostały tylko kobiety. Po stronie polskiej przeważają mężczyźni (3 mężczyzn, jako zastępcy 2 mężczyźni 

i 1 kobieta). Obserwatorami są wyłącznie kobiety.  

 

2. Przy zatwierdzaniu projektów parasolowych KM zwracał uwagę, aby do równości kobiet i mężczyzn 

przywiązywano dużą wagę w mikroprojektach i aby znalazło to wyraz również we wskaźnikach.  

 

3. Przy wyborze miejsca organizowanych wydarzeń zwraca się uwagę na dostępność dla osób z 

niepełnosprawnościami. Dotychczas posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywały się w Domu 

Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą oraz w Banku Inwestycyjnym Brandenburgii w Poczdamie. Oba 

miejsca wydarzeń są ze względu na istniejące windy dostępne również dla osób z 

niepełnosprawnościami ruchowymi. 

 

4. Specjalnych projektów dotyczących tematyki równego traktowania w Programie nie ma. Równość kobiet 

i mężczyzn musi być uwzględniona w projektach zarówno w dokumentach wniosku o dofinansowanie jak 

i w raportach z realizacji. Wnioskodawcy byli podczas szkoleń informowani przez WS o konieczności 

promowania równości płci oraz niedyskryminacji. Równość płci i niedyskryminacja podlega ocenie WS 

podczas oceny wniosków jako kryterium wyboru projektów, sposób uwzględnienia tych zasad przez 

wnioskodawców w dokumentach jest punktowany.  

 

9.3 Zrównoważony rozwój (Artykuł 50 ustęp 4 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz artykuł 14 

ustęp 4 podustęp 2 punkt e Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013).  

 

Ocena realizacji przedsięwzięć podjętych w celu zachowania zasad, o których mowa w artykule 8 

Rozporządzenia (UE) nr 1303/201, tj. zrównoważonego rozwoju, z zastrzeżeniem treści i celów Programu 

Współpracy – łącznie z zestawieniem przedsięwzięć podjętych w celu promowania zrównoważonego rozwoju 

zgodnie z wymienionym artykułem.  

Podczas szkoleń WS informował potencjalnych wnioskodawców o zasadzie zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój jest kryterium oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie.  

 

9.4 Informacje na temat wsparcia wykorzystanego do realizacji celów dotyczących zmian klimatu 

(Artykuł 50 ustęp 4 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

 Dane obliczane automatycznie przez SFC2014 na bazie danych kategoryzowanych.  
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Opcjonalnie: objaśnienie podanych wartości  

Tabela 1 z PW:  Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele 

związane ze zmianami klimatu 

Oś 
priorytetowa  

Szacunkowa kwota wsparcia, która 
ma być wykorzystana na cele 
związane ze zmianami klimatu  
(w EUR) 

 

Udział w całkowitej alokacji na 
Program (%)  

 

OP I 6.400.000 6,4 % 

OP II   800.000   0,8 % 

OP III   

OP IV 2.500.000 2,5 % 

OP V (PT)   

ogółem  9.700.000 9,7 % 

 

Ponieważ w obecnej fazie wdrażania Programu nie przeprowadzono jeszcze ewaluacji, 

dokładniejsze informacje na temat stanu realizacji celów klimatycznych podane zostaną w 

kolejnych sprawozdaniach rocznych. 

 

9.5 Rola partnerów we wdrażaniu Programu (Artykuł 50 ustęp 4 Rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013 oraz artykuł 14 ustęp 4 podustęp 1 punkt c Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)  

 

Ocena realizacji przedsięwzięć podjętych w celu zachowania roli partnerów, o których mowa w artykule 5 

Rozporządzenia (UE) nr 1303/201, łącznie z zaangażowaniem partnerów we wdrażaniu, monitorowaniu i 

ewaluacji Programu. 

 

Partnerzy wymienieni w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 zostali włączeni przez państwa 

członkowskie w całość procesu przygotowania i wdrażania Programu. W ramach posiedzeń grupy 

roboczej uzgodniono parytetowy skład Komitetu Monitorującego oraz ustalono, że interesy gmin i 

samorządów będących członkami euroregionu reprezentowane będą na forum Komitetu 

Monitorującego przez odpowiednie euroregiony (w myśl art. 5, ust. 1 a) rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013). Członkowie grupy roboczej uzgodnili ponadto, że partnerzy gospodarczy i społeczni 

(zgodnie z art. 5, ust. 1 b oraz właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w 

tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska zgodnie z art. 5, ust. 1 c rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) otrzymają w KM głos doradczy. 
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W Programie Współpracy wymieniono jako członków Komitetu Monitorującego 6 partnerów (3 

polskich i 3 niemieckich). Wszyscy zaangażowani partnerzy są z zasady zapraszani na 

posiedzenia Komitetu Monitorującego. Partnerzy ci mogą brać udział w dyskusji oraz składać 

wnioski i propozycje mające na celu poprawę wdrażania Programu. 

Regulamin Komitetu (RK) nie przewiduje prawa głosu dla partnerów gospodarczych, społecznych i 

działających na rzecz ochrony środowiska. Kwestia ta była często przedmiotem dyskusji na 

posiedzeniach Komitetu Monitorującego. Wniosek złożony przez organizacje działające na rzecz 

ochrony środowiska o zmianę RK w celu przyznania prawa głosu partnerom społecznym i 

gospodarczym został odrzucony przez członków Komitetu Monitorującego większością głosów. 

Z tego względu przeprowadzono w dniu 3.06.2016 r. rozmowę z przedstawicielką organizacji 

działających na rzecz ochrony środowiska na temat prawa głosu dla partnerów gospodarczych i 

społecznych. Dalsze informacje zawarto również w punkcie 5. 

 

10 Wymagane informacje i ich ocena zgodnie z artykułem 14 ustęp 4 podustęp 1 punkty a i b 

Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 

 

10.1 Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z 

ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji 

Ponieważ w obecnej fazie wdrażania Programu nie przeprowadzono jeszcze ewaluacji, 

dokładniejsze informacje na temat stanu wdrażania Programu Współpracy oraz Strategii 

Komunikacji podane zostaną najwcześniej sprawozdaniu rocznym w 2019 r.  

10.2 Rezultaty działań informacyjnych i promocyjnych przeprowadzonych w ramach strategii 

komunikacji 

Działania informacyjne i promocyjne są szeroko opisane w pkt. 2.7. 

Plan komunikacji i informacja o stanie jego wdrażania za rok 2016 stanowi załącznik do 

niniejszego Sprawozdania.  

 

11 Dodatkowe informacje, które mogą być zawarte i poddane ocenie z zastrzeżeniem treści 

i celów Programu Współpracy (Artykuł 14 ustęp 4 podustęp 2 punkty a, b, c, f 

Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)  
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11.1 Postępy we wdrażaniu zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach Programu Współpracy 

 

 

11.2 Postępy we wdrażaniu przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie zdolności instytucji i 

beneficjentów w zakresie administrowania EFRR i jego wykorzystania. 

 

11.3 Wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie (w stosownych przypadkach) 

 

11.4 Postępy we wdrażaniu przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych 

 

12. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowych oraz Programu (Artykuł 21 ustęp 2 

oraz artykuł 22 ustęp 7 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 Nie dotyczy Sprawozdania składanego w roku 2017. 

 

 

 


