INFORMACJA DLA OBYWATELI do Rocznego Sprawozdania za rok 2017 na temat wdrażania
Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

III Roczne sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska
2014-2020 przedstawia, w jaki sposób odbywa się realizacja Programu Współpracy INTERREG V A
Brandenburgia – Polska 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję Europejską w grudniu 2015 roku.
Ze środków Programu Współpracy INTERREG V A dofinansowywane są transgraniczne polskoniemieckie projekty w województwie lubuskim i w Kraju Związkowym Brandenburgia. Do końca 2023
roku przeznaczonych jest na ten cel około 100 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Aby dofinansowanie mogło płynąć do beneficjentów w regionie, Wspólny Sekretariat z siedzibą
we Frankfurcie nad Odrą organizuje nabory projektów w poszczególnych priorytetach merytorycznych.
Złożone w czasie ich trwania wnioski o dofinansowanie projektów są sprawdzane przez Wspólny
Sekretariat. Komitet Monitorujący wybiera najlepsze projekty, a Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego
Brandenburgia podpisuje z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie.
W roku 2017 przeprowadzono trzy nabory wniosków o dofinansowanie projektów w priorytetach
„Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, „Połączenie z Sieciami
Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”, „Wzmocnienie transgranicznych zdolności
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i kompetencji” oraz „Integracja mieszkańców i współpraca administracji”. Łącznie w roku 2017
do Wspólnego Sekretariatu złożono wnioski o dofinansowanie 49 projektów. Do końca roku 2017
Komitet Monitorujący wybrał do dofinansowania łącznie 34 projekty, w tym 17 w roku 2017. Tym
samym na koniec 2017 roku rozdysponowane zostało na wybrane projekty już 68 % środków programu.

Zatwierdzone w 2017 r. do realizacji trzy projekty drogowe umożliwią poprawę połączeń
komunikacyjnych i mobilności na obszarze wsparcia (patrz załączona mapa obszaru wsparcia). Jako
przykład służyć może droga w miejscowości Kienwerder, która po 60 latach zostanie po raz pierwszy
gruntownie przebudowana do 6 m szerokości jezdni. Zatwierdzenie w roku 2017 14 projektów
współpracy przyczyniło się m.in. do wsparcia rozwoju dwumiast przygranicznych (Gubina i Guben
oraz Słubic i Frankfurtu nad Odrą) oraz innych gmin położonych na wspólnym obszarze wsparcia (np.
Zielona Góra i Cottbus). Dalsze projekty dotyczą doposażenia i doszkolenia służb straży pożarnej i
policji (np. „W tandemie przeciw przestępczości przygranicznej”), poprawy jakości usług medycznych
(współpraca w dziedzinach ginekologii i leczenia schorzeń onkologicznych) oraz ułatwiania
nawiązywania partnerstw transgranicznych (współpraca instytucjonalna jednostek publicznych i
organizacji pozarządowych).
Dwa z tych projektów to tzw. projekty parasolowe FMP, które w ramach procedur wyboru wniosków
przekazują dofinansowanie na rzecz małych projektów (mikroprojekty do 25.000 EUR). Za zarządzanie
projektami parasolowymi odpowiedzialne są euroregiony „Sprewa-Nysa-Bóbr“ i „Pro Europa Viadrina“.
Fundusze Małych Projektów odgrywają ważną rolę dla osiągnięcia celów Programu i umożliwiają
wymianę między Polakami i Niemcami w łącznie dziewięciu dziedzinach tematycznych (kultura i
dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, edukacja i szkolenia, zdrowie i sprawy społeczne, gospodarka i
nauka, przyroda i środowisko, współpraca administracji publicznych, energia i ochrona środowiska). Do
końca 2017 r. Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” wybrał 293 małe projekty do dofinansowania ze środków
EFRR. Jako przykłady można wskazać realizowane co roku mikroprojekty „Muzyka nie zna granic”,
„Polsko-niemiecki turniej siatkówki” czy „Spotkanie polskich i niemieckich rolników podczas Święta
Plonów w Bärenklau”. Euroregion Pro Europa Viadrina wybrał już 263 mikroprojekty, w tym np.
„Wspólna turystyka piesza”, „Rozmowy gospodarcze na temat śródlądowych dróg wodnych” czy też
kontynuacja „Polsko-niemieckiej olimpiady przedszkolaków w powiecie MOL”. Dalsze informacje i
zestawienia dofinansowanych projektów znajdują się na stronach internetowych euroregionów
(http://euroregion-snb.de/,

http://euroregion-snb.pl/,

http://www.euroregion-viadrina.de/,

http://www.euroregion-viadrina.pl/).
Do końca 2017 r. beneficjenci otrzymali wypłaty środków w łącznej wysokości 0,8 mln EUR.
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W ramach programu prowadzono szereg działań informacyjno-promocyjnych: wydarzenia roczne,
warsztaty dla beneficjentów, konsultacje, doradztwo, warsztaty dla instytucji i ekspertów
zaangażowanych w realizację Programu.
Wspólny Sekretariat oraz Regionalny Punkt Kontaktowy w Zielonej Górze prowadzą działania
informacyjne i doradcze dla beneficjentów oraz są do dyspozycji w razie pytań oraz potrzeby uzyskania
doradztwa w odniesieniu do przygotowania wniosków o dofinansowanie. Dane adresowe i dalsze
informacje dot. Programu Współpracy oraz komunikaty prasowe znaleźć można na stronie internetowej
Programu (http://interregva-bb-pl.eu).

