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Wstęp

Od ostatniej, niezwykle waŜnej ze względu na swój sprawozdawczo wyborczy charakter, Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa Nysa - Bóbr" upłynęło blisko 8 miesięcy. W poniŜszym podsumowaniu, obejmującym
ramy czasowe od 18 kwietnia 2007r., do 30 listopada 2007r., w sposób
skondensowany przedstawiony zostanie bilans naszych działań.

1. Stan członkowski Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa Bóbr"

Obecnie Euroregion liczy 52 gminy i 6 powiatów na zasadach członka zwyczajnego,
w tym oprócz gmin z województwa lubuskiego obejmuje równieŜ 1 gminę z
województwa wielkopolskiego - Zbąszyń. W okresie sprawozdawczym z członkostwa
zrezygnowała gmina Wolsztyn. Przyjęta została natomiast gmina Otyń.
Niektóre

gminy

rozwaŜają

wstąpienie

do

Stowarzyszenia.

Rady

Gmin

w

miejscowościach Skąpe i Siedlisko podjęły juŜ uchwały w tej sprawie.

2. Działalność organów Euroregionu "Sprewa -Nysa - Bóbr"

2.1. Rada Euroregionu
W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca spotkanie Rady Euroregionu.
Posiedzenie, tym razem organizowane przez stronę niemiecką, zaplanowane zostało
na 15 stycznia 2008.

2.2. Prezydium Euroregionu
Prezydium Euroregionu nie obradowało w okresie od 18.04.2007 - 30.11.2007.
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2.3. Konferencja Stowarzyszenia

Na ostatnim posiedzeniu Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP podjętych zostało 7
uchwał:
I. Uchwała nr 135/XXVIII/07 w sprawie przyjęcia Gminy Otyń na członka
zwyczajnego Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr".

II. Uchwała nr 131/XXVIII/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Konwentu
oraz sprawozdania finansowego za 2006 i podziału zysku.

III. Uchwała nr 132/XXVIII/07 w sprawie udzielenia konwentowi absolutorium za
rok 2006.

IV. Uchwała nr 129/XXVIII/07 w sprawie wysokości składki członkowskiej dla
miast i gmin obowiązującej w roku 2007

V. Uchwała nr 130/XXVIII/07 w sprawie wysokości składki członkowskiej dla
powiatów ziemskich obowiązującej w roku 2007

VI. Uchwała nr 133/XXVIII/07 w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2007

VII. Uchwała nr 134/XXVIII/07 w sprawie wyboru składu Konwentu i Komisji
Rewizyjnej.

Wszystkie z podjętych uchwał zostały w ich pełnym zakresie wcielone w Ŝycie. Od
18.04.2007 składki członkowskie nalicza się wedle nowo przyjętych stawek (0,93 zł
za mieszkańca), a Gmina Otyń została wpisana na listę członków Euroregionu
"Sprewa - Nysa - Bóbr". Zmodyfikowano w tym celu m.in. informacje dostępne na
stronie internetowej Stowarzyszenia i zamieszczono dane kontaktowe urzędu gminy
do listy członków Euroregionu.
Od ostatniej Konferencji Euroregionu, Konwent Stowarzyszenia spotyka się w nowym
składzie. Nowymi twarzami są Burmistrz Miasta Gubina, pan Bartłomiej Bartczak
oraz Wiceprezydent Miasta Zielona Góra, pan Krzysztof Kaliszuk.
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2.4. Praca Konwentu Stowarzyszenia.

W ciągu minionych ośmiu miesięcy Konwent Stowarzyszenia obradował 4
razy. Terminy i miejsca spotkań przedstawia poniŜsza tabela:

Lp. Data

Miejsce

1.

21.05.2007

Gubin

2.

25.06.2007

Gubin

3.

27.08.2007

Gubin

4.

03.12.2007

Łagów Lubuski

Do najwaŜniejszych kwestii poruszanych przez Konwent w ciągu okresu
sprawozdawczego moŜna zaliczyć:

●

Pracę nad Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska –
Saksonia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” ;

●

Pracę nad Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej”;

●

Ustalenie harmonogramu spotkań i funkcjonowania Konwentu;

●

Analizę wniosków z XVI Forum Polskich Regionów Granicznych w BiałowieŜy;

●

Analizę komunikatu z posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Mierzęcinie;

●

Podejmowanie decyzji dotyczących prac związanych z remontem budynku
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”;

●

Zatwierdzenie aktualizacji podręcznika Procedur wdraŜania FMP INTERREG
IIIA;

●

Analizę informacji z Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego PolskaBrandenburgia;

●

Analizę informacji z Komitetu Monitorującego Polska-Saksonia;
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●

Omawianie stanu realizacji FMP INTERREG IIIA;

●

Omawianie

funkcjonowania

Jednostki

Centralnej

Polsko-Niemieckiej

Współpracy MłodzieŜy;
●

Decyzje o podjęciu działań związanych z trudnościami finansowymi w ramach
FMP;

●

Podjęcie decyzji w sprawie złoŜenia wniosku do sądu przeciwko ZUS;

●

Rozliczenie Wolsztyna z Euroregionem „Sprewa-Nysa-Bóbr”;

●

Decyzję

o

zgłoszeniu

akcesu

do

tworzenia Wspólnego

Sekretariatu

Technicznego Polska-Brandenburgia;
●

Zatwierdzenie zmian w budŜecie;

●

Omówienie sprawozdania z działalności Punktu Informacyjnego Programu
„MłodzieŜ w Działaniu”;

●

Podjęcie decyzji w sprawie zintegrowanej koncepcji komunikacji Euroregionu,

●

Omówienie porządku obrad XXIX Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP
Euroregion ,,Sprewa-Nysa-Bóbr”;

●

Podjęcie decyzji dotyczących zmian planu finansowego na rok 2007;

●

Podjęcie

decyzji

dotyczących

podniesienia

składki

członkowskiej

Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych;
●

Analizę komunikatu oraz zaleceń Polsko -Niemieckiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, Wrocław, 26 października 2007;

●

Analizę wniosków z Polsko-Niemieckiego Kongresu Samorządów Lokalnych,
Piechowice 26 – 27 listopada 2007;

PoŜegnanie wieloletniego członka Konwentu - Henryka Czajkowskiego

Na ostatnim posiedzeniu Konwentu Stowarzyszenia, 3 grudnia 2007,
poŜegnaliśmy wieloletniego jego członka, pana Henryka Czajkowskiego. W związku
z tym, posiedzenie odbyło się wyjątkowo nie w biurze Euroregionu w Gubinie, lecz w
Łagowie Lubuskim. Pan Henryk Czajkowski był członkiem Konwentu Stowarzyszenia
od ponad 8 lat i wniósł nieoceniony wkład w rozwój i pracę Euroregionu. Zrezygnował
z funkcji Wójta Łagowa ze wzgledów osobistych.

7

3. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A

3.1. Fundusz Małych Projektów (FMP)

3.1.1. Realizacja Funduszu Małych Projektów w ramach programu
INTERREG III A

W

marcu 2005 roku

podczas

posiedzenia

Regionalnego Komitetu

Sterującego został zatwierdzony Wniosek Parasolowy, umoŜliwiający nam nabór
projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów (FMP) INTERREG III A.
Byliśmy pierwszym Euroregionem w Polsce, który zdecydował się na nabór
projektów bez podpisania umowy finansowej z Wojewodą. Rozumiejąc potrzeby
naszych beneficjentów, po otrzymaniu zgody od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
zdecydowaliśmy się rozpocząć realizację Funduszu Mikroprojektów.
Pierwszy wniosek w ramach naszego Funduszu wpłynął 21 kwietnia 2005
roku z Gminy Lubrza. W ramach tego projektu odbył się Międzynarodowy Zlot
Miłośników Historii. W obchodach tego święta brali udział nie tylko mieszkańcy
zaprzyjaźnionych Gmin: Lubrzy i Burg, lecz równieŜ liczna widownia, która zjechała z
terenów całego Województwa Lubuskiego oraz Brandenburgii. W projekcie udział
wzięło kilkuset uczestników. Projekt ten zrealizowany był w ramach priorytetu kultura.
Został on rozliczony pod koniec 2006 roku i ujęty w Zbiorczym Wniosku o Płatność
przesłanym w dniu 28.02.2007 roku do LUW w Gorzowie Wlkp. Refundacja ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpiła w dniu
24.09.2007 roku i w tym dniu środki te zostały przekazane na rachunek Beneficjenta.
Dziś po prawie trzyletnim okresie realizacji projektów moŜemy stwierdzić, Ŝe
priorytet ten był wiodącym we wszystkich projektach realizowanych do tej pory. W
ramach niego realizowane były działania z zakresu partnerstw miast, wspólnych
konferencji, święta plonów, biesiad, spotkań o charakterze muzycznym, itp.
Obok

projektów o

charakterze

kulturalnym

dość

powszechne

były

przedsięwzięcia transgraniczne, łączące w sobie róŜne elementy sportu, wspólne
mecze i turnieje czy rozgrywki sportowe. Dzięki aktywności Zielonogórskiego Klubu
Jeździeckiego i szkół z nim współpracujących w ramach FMP realizowane były obozy
hipoterapii dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
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Jednym z projektów w tym priorytecie, który został zmonitorowany przez
pracowników Euroregionu był świebodziński Maraton Fitness. To nowatorskie
przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Dzięki zajęciom prowadzonym
przez międzynarodową kadrę, zaowocował dalszą współpracą pomiędzy klubami
biorącymi udział w tym maratonie.
Poza

kulturą

i

sportem

realizowane

były

projekty

o

charakterze

turystycznym. Udział niemieckich partnerów w oŜywieniu turystycznym powiatu
świebodzińskiego to projekt Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
Dzięki jego realizacji powstał polsko-niemiecki portal turystyczny, na którym
moŜna uzyskać niezbędne informacje z zakresu turystycznych atrakcji Powiatu
Świebodzińskiego. Poza stroną internetową wydana została barwna publikacja,
opisująca poszczególne gminy powiatu oraz współpracę z Powiatem Ostprignitz –
Ruppin. Ciekawym wydawnictwem dla transgranicznych turystów jest zapewne mapa
turystyczno-wędkarska, w dwóch wersjach językowych.
Zupełnie innym projektem z zakresu turystyki transgranicznej jest projekt
Miasta śagania pt. „Warsztaty Turystyczne”. W jego ramach zorganizowano
warsztaty będące mini-kursem na przewodnika turystycznego, obsługującego
niemieckie grupy wycieczkowe. Do udziału w tym projekcie zaproszono młodzieŜ ze
szkół ponad gimnazjalnych z obu miast partnerskich. Efektem końcowym tego
projektu będzie wspólnie opracowana i widziana oczami młodych osób treść
informacji turystycznej oraz mapka zrywka. W ramach tego projektu zakupionych
zostało 10 przewodników elektronicznych, które będą słuŜyły turystom niemieckim
podczas zwiedzania miasta.

Tabela nr 1. Liczba projektów w podziale na poszczególne priorytety.
PRIORYTET

ILOŚĆ PROJEKTÓW

Kultura

111

Turystyka

35

Sport

33

MłodzieŜ

23

Gospodarka

8

Sprawy Społeczne

20

Oświata i kształcenie

12

9

Ochrona Środowiska

5

Zdrowie

5
SUMA:

252

Brak minimalnej granicy dofinansowania był dobrym rozwiązaniem dla wielu
Mikrobeneficjentów. Dzięki temu kaŜdy wnioskodawca mógł ubiegać się o
dofinansowanie projektu w minimalnej wysokości określonej przez siebie, jednakŜe
nie przekraczającej 15 000 euro. Dało to szansę instytucjom, które do tej pory nie
ubiegały się o środki finansowe, gdyŜ minimalny próg w programie Phare CBC
wynosił 3.000 euro.
Dla małych gmin, stowarzyszeń, szkół czy przedszkoli była to ogromna
szansa. Wśród 117 instytucji, realizujących projekty (252) były 33 stowarzyszenia, 41
urzędów i nieco więcej jednostek samorządu terytorialnego (szkoły, przedszkola,
ośrodki sportu i kultury), bo 43.
Jak widać na diagramie nr 1, rodzaj instytucji biorących udział w absorpcji
środków z Funduszu Mikroprojektów jest zrównowaŜony, co oznacza, Ŝe dzięki
zasadom obowiązującym w FMP program ten dostępny jest dla kaŜdego sektora.
Zwiększa to znacznie róŜnorodność osób i grup zawodowych biorących udział w
naszych projektach.
Tabela nr 2. Udział instytucji z poszczególnych sektorów w realizacji FMP.

WNIOSKODAWCA

ILOŚĆ PROJEKTÓW

Jednostki Organizacyjne

43

Samorządów
Urzędy Miast, Urzędy Gmin,

41

Starostwa Powiatowe
Organizacje

33

pozarządowe
SUMA:

117

Jeśli chodzi o ilość projektów realizowanych przez poszczególne instytucje
to tutaj widać juŜ wyraźnie, iŜ najwięcej projektów zrealizowanych zostało przez
Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe. Instytucje te dysponują największymi
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budŜetami i oczekiwanie przez nie na refundację poniesionych kosztów w przypadku
kilku projektów nie jest większą przeszkodą.
Mniejsze instytucje, jak przedszkola, szkoły czy stowarzyszenia z uwagi na
swój budŜet ograniczały się głównie do jednego projektu w danym roku budŜetowym.
Spośród 252 zrealizowanych projektów blisko połowa Beneficjentów (120) to właśnie
urzędy i starostwa, 80 przedsięwzięć prowadzonych było przez Jednostki Samorządu
Terytorialnego (szkoły, przedszkola, ośrodki sportu i kultury). Co piąty projekt był
realizowany przez sektor pozarządowy. Zapewne sytuacja tak uległa by zmianie,
gdyby nie brak zaliczek w programie INTERREG IIIIA i zbyt długie oczekiwanie na
zwrot poniesionych kosztów w ramach projektów.
Tabela nr 3. Ilość projektów realizowanych przez poszczególne instytucje.
WNIOSKODAWCA

ILOŚĆ PROJEKTÓW

Urzędy Miast, Urzędy Gmin,

120

Starostwa Powiatowe
Jednostki Organizacyjne

80

Samorządów
Organizacje

52

pozarządowe
SUMA:

252

W czasie realizacji Funduszu Mikroprojektów ocena złoŜonych wniosków
odbywała się w zaleŜności od wysokości dofinansowania. Projekty o całkowitej
wartości do 2000 euro ocenianie były raz w miesiącu. Była to doskonała okazja dla
małych gmin i stowarzyszeń na próbę swoich sił. Okres oczekiwania na decyzję
Gremium Roboczego wynosił z reguły 1 miesiąc. Cechą wspólną projektów do 2000
euro była "spotkaniowość". To znaczy właśnie w ramach tych małych budŜetów
odbywały się projekty polegające na spotkaniach byłych mieszkańców danej
miejscowości, kursach językowych czy obozach osób niepełnosprawnych. Jako
modelowy przykład projektu moŜemy tu wymienić kurs języka niemieckiego
realizowany przez Gminę Gubin o statusie wiejskim. Cały projekt nie przekraczał
kwoty 2000 euro. Na kurs języka niemieckiego uczęszczały dwie

grupy

mieszkańców: dzieci oraz osoby dorosłe. Łącznie w zajęciach udział wzięło 40 osób.
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Spośród wszystkich 252 projektów, 68 to wnioski z budŜetami nie przekraczającymi
2000 euro.
Pozostałe projekty (184) były działaniami, na które przeznaczano kwoty do
15 000 euro. Wśród nich odbywały się spotkania miast partnerskich, turnieje
sportowe, konferencje.
Wśród naszych beneficjentów pojawiły się gminy, które po raz pierwszy korzystały ze
środków unijnych naszego Euroregionu i są to: Zbąszyń, Dąbie, Cybinka,
Szczaniec.
Z informacji uzyskanych od pozostałych Euroregionów działających na granicy
polsko – niemieckiej wynika, Ŝe to beneficjenci Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”
zrealizowali najwięcej polsko-niemieckich Mikroprojektów.

Euroregion

ILOŚĆ
PROJEKTÓW
ZREALIZOWANYCH*

SprewaNysa-Bóbr

252
244

Pomerania
Pro-Europa
Viadrina

196
159

Nysa

3.1.2 Warsztaty dla Mikrobebeficjentów

Mając

na

uwadze,

fakt,

iŜ

rozliczanie

projektów

sprawia

trudności

Mikrobeneficjentom zorganizowaliśmy warsztaty, podczas których omówione zostały
zasady realizacji oraz rozliczania. W praktyce taka forma spotkań okazała się bardzo
pomocna, dlatego kontynuowaliśmy taką formę szkolenia. Po kaŜdym posiedzeniu
Gremium na podstawie protokołu z posiedzenia wybieraliśmy mikroprojekty.

*

Stan na 28 listopada 2007
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Warsztaty odbywały się w biurze Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie.
Na spotkania zapraszane były osoby zajmujące się bezpośrednią realizacją
i

rozliczaniem

projektów,

pod

względem

merytorycznym

i

finansowym.

Zorganizowane spotkania miały na celu wyjaśnienie kwestii problemowych
pojawiających się od momentu podpisania umowy przez realizację aŜ po rozliczanie.
W pierwszej części spotkania pracownik Zespołu ds. Kontraktowania omówił
kwestie dot. podpisywania umów oraz aneksów. W drugiej części pracownicy
Zespołu Projektów Euroregionalnych w sposób bardzo praktyczny tłumaczyli krok
po kroku, jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie merytoryczne oraz wniosek
o płatność. KaŜdy z uczestników otrzymał swój projekt, co dało moŜliwość pracy
na zatwierdzonym wniosku. W trakcie analizy wniosku o płatność wspólnie
z

Mikrobeneficjentami przeanalizowaliśmy budŜety oraz wyjaśnialiśmy powstałe

wątpliwości. W kolejnej części pracownicy Zespołu Finansowo - Księgowego
korzystając z dotychczasowego doświadczenia wskazali na najczęściej pojawiające
się błędy, po to, by na tak wczesnym etapie moŜna było ich uniknąć.

Data warsztatów

Liczba osób uczestniczących
w warsztatach

20.04.2007

16

10.05.2007

16

04.06.2007

7

05.06.2007

14

18.06.2007

11

17.07.2007

18

08.08.2007

13

13

07.09.2007

9

04.10.2007

11

RAZEM

115

W okresie od 18.04.2007 do 30.11.2007 w warsztatach wzięło udział 115 osób, byli
to przedstawiciele 76 pozytywnie ocenionych projektów. Wśród uczestników znaleźli
się pracownicy merytoryczni, jak równieŜ księgowi. Ponadto podczas spotkań
uczestnicy warsztatów poznali opiekunów mikroprojektów, którzy słuŜą pomocą na
etapie realizacji jak i rozliczenia.

3.1.3. Ostateczne rozliczanie i finansowanie Mikroprojektów.

Do 30 listopada 2007 r. ostatecznie rozliczyliśmy i przesłaliśmy do Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego 15 zbiorczych wniosków o płatność na 149 projektów,
których łączna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 2 833 171,41 zł, w tym
2 111 058,79 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Spośród 149 projektów przesłanych do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
97 otrzymało refundację poniesionych kosztów z EFRR na sumę 1 425 859,83 zł.
Przeciętny okres oczekiwania na refundację od momentu ujęcia projektu w
zbiorczym wniosku o płatność wyniósł 8 miesięcy. NaleŜy podkreślić, iŜ na tak długi
okres oczekiwania na zwrot środków z Programu INTERREG III A, Euroregion nie
pozostawał obojętny. Prezes Konwentu Stowarzyszenia i jednocześnie Poseł na
Sejm, pan Czesław Fiedorowicz interweniował w tej sprawie w ramach inicjatywy
poselskiej. Wysłał on między innymi pisma przedstawiające problem z przepływem
finansowym w Programie INTERREG III A, do Wojewody Lubuskiego Wojciecha
Perczaka, do Minister Rozwoju Regionalnego GraŜyny Gęsickiej oraz do
Wicepremier i Ministra Finansów, pani Zyty Gilowskiej. Interwencja Czesława
Fiedorowicza w tej sprawie odniosła pozytywny skutek. Rozliczanie wniosków przez
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Lubuski Urząd Wojewódzki zostało przyspieszone. Na 15 wysłanych zbiorczych
wniosków o płatność 11 zostało wypłaconych.
Zestawienie zbiorczych wniosków o płatność wysłanych do Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego i termin ich refundacji przedstawia poniŜsza tabela.

Lp. Numer Zbiorczego
wniosku o
płatność

Data wysłania Kwota ogólna

Kwota z EFRR

Otrzymano

Data otrzymania

1

I Wniosek

30.08.2006

114432,87

85493,56

85493,56

09.02.2007

2

II Wniosek

08.09.2006

23400,75

17550,56

17550,56

19.02.2007

3

III Wniosek

02.10.2006

65254,77

48941,08

48941,08

09.02.2007

4

IV Wniosek

02.11.2006

161247,02

119062,02

119062,02

18.06.2007

5

V Wniosek

30.11.2006

125981,88

94405,31

94405,31

27.08.2007

6

VI Wniosek

27.12.2006

103932,31

77949,23

77949,23

27.08.2007

7

VII Wniosek

29.01.2007

230517,65

172888,23

172888,23

27.08.2007

8

VIII Wniosek

28.02.2007

515660,27

386745,19

386745,19

24.09.2007

9

IX Wniosek

30.03.2007

253941,97

189452,56

189452,56

24.09.2007

10

X Wniosek

30.04.2007

200105,52

148091,96

148091,96

24.09.2007

11

XI Wniosek

30.05.2007

119753,63

85279,48

85279,48

24.09.2007

12

XII Wniosek

13.07.2007

193234,70

144926,03

13

XIII Wniosek

22.08.2007

120942,51

90706,88

14

IVX Wniosek

12.10.2007

128936,02

95948,03

15

XV Wniosek

30.11.2007

471847,64

331133,44

2829189,51

2088573,56

Razem

1425859,18
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Pierwsze środki z EFRR z tytułu realizacji Projektów własnych w ramach Pomocy
Technicznej otrzymaliśmy w dn. 22.11.2007 rok, gdzie pierwsze wnioski o płatność z
PT zostały przesłane do LUW w dniu 08.09.2006 roku. Od daty wysłania do daty
otrzymania minęło 14 miesięcy.

Lp.

Nazwa wniosku o
płatność

Data
wysłania

Kwota ogólna Kwota z
EFRR

Koszty operacyjne 1
wniosek 1

08.09.2006

107804,85

80853,64

Koszty operacyjne 1
wniosek 2

27.12.2006

99242,85

74432,13

27.12.2006

17939,55

13454,66

3

Koszty operacyjne 2
wniosek 1

30.03.2007

61063,85

45797,89

4

Koszty operacyjne 1
wniosek 3

30.03.2007

12954,34

9715,76

5

Koszty operacyjne 2
wniosek 2
Promocja UE

08.09.2006

12758,43

9568,82

Promocja UE

27.12.2006

5096,75

3822,56

DoposaŜenie biura

08.09.2006

20457,95

15343,46

DoposaŜenie biura

27.12.2006

51008,2

38256,15

Koszty operacyjne 2
wniosek 3

11.07.2007

12592,11

9444,08

Koszty operacyjne 1
wniosek 4

13.07.2007

63545,1

47658,83

Koszty operacyjne 1
wniosek 5

27.11.2007

65805,46

49354,09

Koszty operacyjne 3
wniosek 1

27.11.2007

22513,39

16885,04

552782,83

414587,11

1

2

6
7
8
9
10

11

12

13

Razem

Otrzymano Data
otrzymania

80853,64 22.11.2007

15343,46 22.11.2007

96197,1
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3.2. Projekty inwestycyjne

Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" od początku istnienia programu Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III A jest zaangaŜowany w proces oceny i wdraŜania
duŜych projektów inwestycyjnych na terenie województwa lubuskiego. Jako członek
Komitetu

Sterującego,

Marszałkowskim,

Euroregion

Urzędem

współpracuje

ściśle

Wojewódzkim

i

m.in.

Sekretariatem

z

Urzędem

Technicznym

w

Poczdamie, bierze udział w posiedzeniach Komitetów Sterujących, zatwierdza
protokoły z tych spotkań oraz dokonuje oceny transgraniczności projektów.
RównieŜ i w okresie sprawozdawczym kwiecień-listopad 2007 dokonywana była
ocena wniosków dotyczących projektów inwestycyjnych.
W tym celu odbywały się spotkania pracowników biura Euroregion z ich partnerami z
biura niemieckiego, mające na celu analizę złoŜonych w Urzędzie Marszałkowskim
wniosków i przygotowanie wspólnego stanowiska Euroregionu "Sprewa - Nysa Bóbr" dotyczącego transgraniczności przedłoŜonych projektów.

W okresie sprawozdawczym Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" oceniał następujące
wnioski:
•

"Działania

przygotowawcze

dla

poprawy

dostępności

obszarów

przyrodniczych dla celów turystyki, trwałego wykorzystania i ochrony
przeciwpoŜarowej na terenie uŜytków ekologicznych z wykorzystaniem
doświadczeń niemieckich – etap II" złoŜony przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Zielonej Górze,
•

"Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze Przygranicznym"
złoŜony przez Miasto Zielona Góra,

•

"Innowacyjna, multimedialna platforma edukacyjna wspomagająca proces
nauczania w PWSZ Sulechów, w zakresie zrównowaŜonej i racjonalnej
gospodarki energią elektryczną" złoŜony przez PWSZ w Sulechowie.

W trakcie oceny jest aktualnie projekt "Budowa systemu ścieŜek rowerowych w
Zielonej Górze" złoŜony przez Miasto Zielona Góra.
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4. Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej
Współpracy MłodzieŜy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr

Od 18 kwietnia 2007 roku w programach PNWM wzięło udział 5904 młodych
ludzi (3765 z Polski, 2064 z Niemiec i 75 z krajów trzecich). Tematyka tych
spotkań dotyczyła:
•

Wychowania i edukacja młodzieŜy w dziedzinie kultury i sportu;

•

Spotkań w ramach partnerstwa i współpracy miast;

•

Wspólnych prac na rzecz młodzieŜy i w celu realizacji zadań społecznych dla
dobra ogółu;

•

Poszerzania wiedzy o kraju partnera;

•

Wspólnych gier i zabaw;

•

Wyjazdów do miejsc pamięci.

Od 18 kwietnia do końca 2007 roku realizowanych jest:
•

55 programów - wymiana szkolna w kraju,

•

33 programy - wymiana szkolna za granicą,

•

29 programów - wymiana pozaszkolna w kraju,

•

21 programów - wymiana pozaszkolna za granicą.

Część z nich juŜ się odbyła i została rozliczona na łączną sumę 167 676 zł, z czego
86 219 zł dotyczy wymiany szkolnej, a 81 457 zł wymiany pozaszkolnej.
Decyzje wstępne dla tych projektów zostały wydane na łączną kwotę 258 976 zł, z
czego 150 206 zł stanowi wymianę szkolną, a 108 770 zł pozaszkolną.

Od początku roku do dziś wpłynęło do naszej jednostki centralnej PNWM 158
wniosków, z czego:
•

60 wniosków dotyczy wymiany szkolnej w kraju,

•

40 wniosków dotyczy wymiany szkolnej za granicą,

•

35 wniosków dotyczy wymiany pozaszkolnej w kraju,

•

23 wniosków dotyczy wymiany pozaszkolnej za granicą.
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Projekty szkolne zostały rozliczone na łączną sumę 110 393 zł, z kolei programy
wymiany pozaszkolnej na 83 297 zł.
Decyzje wstępne dla projektów wymiany szkolnej zostały wystawione na 175 155 zł,
z tego 116 563 zł na wymianę w kraju, a 58592 zł na programy za granicą.
Natomiast decyzje wstępne na projekty pozaszkolne zostały wystawione na 117 862
zł, z tego 99 180 zł na wymianę w kraju, a 18 682 zł na programy za granicą.

W tym roku odbywa się 6 programów trójstronnych.

Pojawiły się nowe partnerstwa:
- Szkoła Podstawowa nr 7 w śaganiu z Grundschule w Grosskmehlen,
- Publiczne Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim z Ludgerusschule w Rhede,
- Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu z Grundschule w Falkensee,
- Przedszkole w Trzebielu z DRK Weisswasser,
- Stowarzyszenie Społeczne „Kreator” z Zielonej Góry z Stiftung SPI/Fzz
"Bergschloesschen" z Sprembergu.

Nasza jednostka centralna otrzymała ostateczną decyzję o dofinansowaniu z
PNWM na 2006 rok. Wymianę szkolną rozliczono na 249 569 zł, a wymianę
pozaszkolną na 144 753 zł.

W okresie 21-22 czerwca 2007r. odbyło się posiedzenie Polsko-Niemieckiej
Rady MłodzieŜy. Został zatwierdzony budŜet na 2007r. i udzielono zarządowi
absolutorium. W efekcie tego z PNWM otrzymaliśmy w sierpniu 2007r. wstępne
decyzje o dofinansowaniu jednostki centralnej na 2007 rok. Na wymianę szkolną
przyznano nam 210 000 zł, a na wymianę pozaszkolną otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 170 000 zł.
3 września 2007 na stanowisku Kierownika Jednostki Centralnej PolskoNiemieckiej Współpracy MłodzieŜy nastąpiła zmiana personalna. Odeszła Pani
Małgorzata Kijewska, a na jej stanowisko zatrudniono Krzysztofa Zdobylaka.
W dniach 1-2 października kierownik JC PNWM był uczestnikiem „III.
roboczego spotkania Euroregionów i PNWM”, które miało miejsce w Łąkominie koło
Gorzowa Wlkp. i było organizowane tym razem przez Euroregion „Pro Europa
Viadrina”.
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W dniach 10-12 października odbyła się coroczna Konferencja Jednostek
Centralnych Wymiany Szkolnej i Sportowej PNWM, która miała miejsce w Hotelu
GEM we Wrocławiu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Euroregionu.
W okresie 4.11 - 7.11.2007 Krzysztof Zdobylak oraz Anna Karykowska byli równieŜ
uczestnikami Konferencji Jednostek Centralnych Wymiany Pozaszkolnej PNWM,
która odbyła się na zamku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.
Na obu konferencjach obecna była Dyrektor Zarządzający Biura PNWM Dr
Doris Lemmermeier, której kadencja kończy się 31 marca 2008 roku. Specjalnym
gościem konferencji w Oleśnicy był Ambasador RFN w Warszawie Michael
H.Gerdts, który przybył wraz z Konsulem Generalnym RFN we Wrocławiu Dr.
Helmutem Schöpsem.
30 września 2007 roku Dyrektor Zarządzający Biurem PNWM w Warszawie,
Piotr Womela ustąpił ze swojego stanowiska.

W listopadzie złoŜono wstępne zapotrzebowanie na środki na 2008 rok.
Zawnioskowano o następujące kwoty:
- 410 000 zł wymiana szkolna w kraju,
- 100 000 zł wymiana szkolna za granicą,
- 300 000 zł wymiana pozaszkolna w kraju,
- 60 000 zł wymiana pozaszkolna za granicą.

Obecnie trwa nabór wniosków na programy realizowane w 2008 roku.

Planowane

są

szkolenia

dla

wnioskodawców,

które

zamierzamy

przeprowadzić w I. kwartale 2008 roku.

(Wszystkie dane statystyczne JC PNWN pochodzą z dnia 30.11.2007r.)
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5. Programy Operacyjne Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) - Brandenburgia 2007 –2013 i Polska - Saksonia 2007-2013 w
ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Próbując przedstawić działania podejmowane przez Euroregion "Sprewa Nysa - Bóbr" w okresie sprawozdawczym nie moŜna zapomnieć o głębokim
zaangaŜowaniu naszej instytucji w programowanie przyszłego okresu wsparcia 2007
- 2013. Działalność ta ze zrozumiałych powodów była i jest traktowana przez
Euroregion priorytetowo.
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) są programami, w
których Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" będzie odgrywał ogromną rolę. Z tego
względu nasza instytucja od samego początku przygotowań wszelkich dokumentów
związanych z nowym okresem wsparcia brała czynny udział w tych pracach. Mowa
tutaj zarówno o Programach Operacyjnych Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia i Polska - Brandenburgia jak i o leŜących tylko w kompetencjach
Euroregionów Funduszach Małych Projektów(FMP).
Minione miesiące były okresem bardzo wytęŜonej pracy biura Euroregionu w
zakresie przygotowań do dynamicznego wkroczenia w nowy okres wsparcia,
polegających na opracowywaniu właściwych dokumentów dotyczących EWT.
Euroregion był zawsze obecny na wszelkich spotkaniach dotyczących tego tematu i
czynnie angaŜował się w dyskusje polegające na przekazywaniu uwag i własnych
zaleceń.
Działania podejmowane przez naszą instytucję najdokładniej przedstawi
kalendarz spotkań w okresie od kwietnia do października 2007, w których pracownicy
Euroregionu brali udział:
03.04.2007 Drezno
Spotkanie (startowe) dot. FMP Polska - Saksonia 2007 - 2013
09.05.2007 Gubin
Spotkanie Robocze dot. FMP Polska - Saksonia.
15.05.2007 Gubin
Spotkanie robocze dot. funkcjonowania Projektów Sieciowych/ Projektów Sieciowych
w nowym okresie wsparcia 2007 - 2013 w Programie Polska - Brandenburgia.
04.06.2007 Drezno
Spotkanie dot. FMP Polska - Saksonia 2007 - 2013
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04.06.2007 Poczdam
Spotkanie

grupy

roboczej

dot.

Programu

Współpracy

Transgranicznej

Polska(Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013
Omówienie uwag KE dot. Programu i uwzględnienia ich w treści dokumentu.
15.06.2007 Guben
Spotkanie robocze przedstawicieli Euroregionów "Sprewa - Nysa - Bóbr" i "ProEuropa Viadrina" w sprawie zapisów dot. obu Euroregionów (małe projekty i projekty
sieciowe) w dokumencie programowym Polska - Brandenburgia.
Spotkanie było wynikiem ustaleń podjętych podczas posiedzenia grupy roboczej
04.06.2007 w Poczdamie.
10.-20.06.2007 Mysłakowice
Posiedzenie

komitetu

Monitorującego

Wolny

Kraj

Związkowy

Saksonia

-

Rzeczpospolita Polska (Woj. Dolnośląskie)
Omawiano m.in. Strategię komunikacji dla PO SN-PL 2007 - 2013 oraz skład i
zasady działania komitetu monitorującego dla tego Programu.
16.08, 20.08, 23.08 2007
Korespondencja z szefem IZ w Dreźnie w sprawie szczegółów realizacji FMP w
programie Polska - Saksonia.
Korespondencja ta była wynikiem niezgodności polskiej części Euroregionu "Sprewa
- Nysa - Bóbr" z Euroregionem "Nysa", dot. niektórych elementów tzw. Wytycznych
dla wnioskodawców w ramach FMP w programie Polska-Saksonia.
29.08.2007, Zielona Góra
Spotkanie konsultacyjne dot. preselekcji w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego(LRPO) 2007-2013.
Biuro Euroregionu ustosunkowało się w formie pisemnej (ankiety dotyczące
preselekcji w ramach LRPO) do tego zagadnienia.
18.09.2007, Zielona Góra
Konsultacje społeczne dot. Projektu PO Współpracy Transgranicznej PolskaSaksonia 2007 - 2013.
W związku z tymi konsultacjami Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" przesłał do
Urzędu

Marszałkowskiego

w Zielonej

Górze

listę

uwag

i

zastrzeŜeń

do

zaproponowanej na spotkaniu wersji PO Polska - Saksonia.
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24.10.2007 Drezno
Spotkanie robocze dot. kształtu przyszłego dokumentu zawierającego wytyczne dot.
wdraŜania FMP w programie Polska - Saksonia.

Warto zaznaczyć, Ŝe kaŜde w wymienionych spotkań związane było z
ogromną

ilością

wewnętrznej

pracy

biura

Euroregionu

polegającej

na

przygotowywaniu odpowiednich dokumentów, opinii, ocen, korespondencji z innymi
zainteresowanymi lub współpracującymi jednostkami względnie odpowiednich list z
wątpliwościami i uwagami. KaŜde kolejne konsultacje społeczne czy spotkania grup
roboczych owocowały powstawaniem nowych list z uwagami i zastrzeŜeniami ze
strony naszej instytucji.

6. Działalność Euroregionu w innych strukturach międzynarodowych i
polskich

6.1. Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej i Komitet do Spraw Współpracy
Przygranicznej

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie Komitetu do Spraw
Współpracy

Przygranicznej

i

jedno

posiedzenie

Polsko-Niemieckiej

Komisji

Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.
Na posiedzeniu Komitetu w Mierzęcinie w dniach 19-20 kwietnia 2007,
któremu przewodniczył Wojewoda Zachodniopomorski, Robert Krupowicz oraz
Sekretarz Stanu, dr Gerd Harms, Pełnomocnik Kraju Związkowego Brandenburgia
przy Rządzie Federalnym i ds. Eurpejskich obecny był prezes Euroregionu, pan
Czesław Fiedorowicz. Dyskutowano m.in. zagadnienia dotyczące połączeń
kolejowych na polsko - niemieckim pograniczu. Poruszano równieŜ temat
transgranicznego

rynku

pracy

oraz

rynku

mieszkaniowego

w

obszarze

przygranicznym. Komitet omówił takŜe kwestie polsko - niemieckiej współpracy w
Międzynarodowym parku Doliny Dolnej Odry.
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Posiedzenie

Polsko-Niemieckiej

Komisji

Międzyrządowej

do

spraw

Współpracy Regionalnej i Przygranicznej odbyło się we Wrocławiu, w dniach 25.-26.
października 2007.
Obradom przewodniczyli: Pan Wiesław Tarka, Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP i Pan Rolf Mafael, Pełnomocnik
ds.

Stosunków

Zewnętrznych

Unii

Europejskiej

oraz

Relacji

z

Państwami

Członkowskimi UE w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Euroregion
"Sprewa - Nysa - Bóbr" reprezentowany był przez Prezesa Konwentu Czesława
Fiedorowicza.
Głównym tematem obrad była kwestia przygotowań do zniesienia w nocy z dnia
21 na 22 grudnia 2007 roku kontroli na granicach wewnętrznych w ramach
zaplanowanego pełnego stosowania przez Polskę dorobku prawnego Schengen.
Omówiono

równieŜ

zagadnienia

związane

z

transgranicznymi

połączeniami

kolejowymi, rynkiem pracy i rynkiem mieszkaniowym na obszarze przygranicznym
oraz z transgranicznym ratownictwem medycznym.
Podkreślono

znaczenie

współpracy

na

rzecz

rozwoju

Odry,

działań

podejmowanych w ramach koncepcji Partnerstwo - Odra, a takŜe współpracy polsko –
niemieckiej w Międzynarodowym Parku Doliny Dolnej Odry.
Poruszane kwestie zawarto w komunikacie, który po zakończeniu obrad
podpisali Współprzewodniczący Komisji.
Efektem

obrad

Komisji

było

równieŜ

podpisanie

przez

jej

Współprzewodniczących Zaleceń Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds.
Współpracy Regionalnej i Przygranicznej na Polsko – Niemieckie Konsultacje
Międzyrządowe.
6.2. Stała Konferencja Współpracy Województwa Lubuskiego

24 maja 2007 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy Województwa Lubuskiego, na którym
zatwierdzono m.in. regulamin pracy Konferencji.
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Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" jest członkiem Konferencji. Na jej
posiedzeniach instytucję naszą reprezentują Prezes i Wiceprezes Konwentu,
panowie Czesław Fiedorowicz i Roman Pogorzelec. Na inauguracyjnym spotkaniu
24 maja w ich zastępstwie wystąpiła pani BoŜena Buchowicz, Dyrektor biura
Euroregionu.
Stała Konferencja Współpracy stanowi forum wymiany informacji oraz
wypracowywania wspólnego stanowiska w zakresie spraw objętych ustawą o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących gmin, powiatów i województwa
głównie w odniesieniu do strategii rozwoju województwa, regionalnych i krajowych
programów operacyjnych oraz wspierania dialogu społecznego w zakresie
prowadzenia polityki rozwoju. Pracom Konferencji przewodniczy Wojewoda, funkcję
pełni

zastępcy

Marszałek

Województwa.

W skład Stałej Konferencji Współpracy wchodzą przedstawiciele strony rządowej,
przedstawiciele

Komisji

Wspólnej

przedstawiciele

samorządu

Rządu

terytorialnego

i

Samorządu

województwa

Terytorialnego,

lubuskiego

oraz

przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.

6.3. Forum Polskich Regionów Granicznych

W okresie 16-18 maja 2007 roku odbyło się w BiałowieŜy XVI Forum Polskich
Regionów Granicznych, które stanowi doskonałą platformę wymiany doświadczeń i
informacji instytucji zaangaŜowanych i zainteresowanych rozwojem współpracy na
obszarach przygranicznych.
W spotkaniu uczestniczyli prezes Euroregionu, pan Czesław Fiedorowicz oraz
pani BoŜena Buchowicz, dyrektor Biura Euroregionu.
W

trakcie

Forum

Euroregion

Puszcza

Białowieska

zaprezentował

projekty

transgraniczne zrealizowane i realizowane na swoim obszarze kompetencji.
Odnotowano fakt, iŜ dzięki wsparciu funduszy europejskich widoczna jest
intensyfikacja kontaktów mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej po obu
stronach granicy. Wśród uczestników forum nie zabrakło równieŜ białoruskich
partnerów Euroregionu Puszcza Białowieska.
Spotkanie umoŜliwiło prezentację poglądów nt. współpracy transgranicznej
przez

przedstawicieli

róŜnych

instytucji

uczestniczących

w

forum.

Własne

wystąpienia zaprezentowali między innymi pan Paweł Łatuszka, ambasador
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Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, pan Oskar Hoder z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Tomasz Dyląg, Kierownik Zespołu we
Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Sąsiedztwa Polska –Białoruś –
Ukraina, pan Dawid Lasek Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pan Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu
Europejskiego.

6.4. Polsko - Niemiecki Kongres Samorządów Lokalnych
Kongres pt. Polityka Rządu RP, Niemiec oraz Unii Europejskiej i jej wpływ na
kształtowanie polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej odbył się w dniach 26-27
listopada 2007 w Piechowicach k/Szklarskiej Poręby i został zorganizowany przez
Centrum Samorządu Lokalnego FRDL w Jeleniej Górze oraz Fundację Konrada
Adenauera w Polsce.
W Kongresie wzięli udział znamienici goście, wśród nich prof. Władysław
Bartoszewski, prof. Jerzy Regulski a takŜe wiele innych osób zaangaŜowanych we
wspieranie rozwoju polsko-niemieckiej współpracy. Na posiedzeniu obecnych było
równieŜ wielu przedstawicieli naszego Euroregionu, m.in. członkowie Konwentu
Roman Pogorzelec, Grzegorz Jankowski, Bernard Radny oraz przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, Adam Jaskulski. W spotkaniu nie zabrakło równieŜ prezesa
Konwentu Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr", pana Czesława Fiedorowicza, który
dokonał podsumowania Kongresu i przedstawił wnioski końcowe.
Spotkanie było dofinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Celem

seminarium

było

propagowanie

partnerskiej

polsko-niemieckiej

współpracy w regionach przygranicznych, a takŜe wypracowanie kierunków zmian
legislacyjnych mających na celu zniesienie barier w rozwoju współpracy.

7. Inne waŜniejsze aktywności Stowarzyszenia

7.1. Transgraniczna opieka medyczna w Euroregionie

Biorąc przykład z Euroregionu Maas-Rhein, w którym od wielu lat

z

powodzeniem realizowany jest projekt transgranicznej opieki medycznej, Euroregion
„Sprewa-Nysa-Bóbr” rozpoczął pracę nad wprowadzeniem podobnych rozwiązań na
naszym terenie.
26

Do tej pory zorganizowane zostały 2 warsztaty:
•

19.06.2007- Cottbus, Klinika im. Carla–Thiema

•

25.09.2007- Zielona Góra, Szpital Wojewódzki

Do udziału w pracach zaproszono około 20 osób reprezentujących m.in.:
Narodowy Fundusz Zdrowia, Kasę Chorych, szpitale w Zielonej Górze, Krośnie
Odrzańskim, Cottbus, Forst, Polsko-Niemiecką Akademię Zdrowia, Ministerstwo
Zdrowia Landu Brandenburgia, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
Lubuski Urząd Wojewódzki.
W trakcie obu spotkań dyskutowano nad wyobraŜeniami i moŜliwościami
ukierunkowanymi na stworzenie transgranicznego regionu opieki zdrowotnej.
Klinika z Cottbus oraz Szpital Wojewódzki z Zielonej Góry podjęły juŜ ścisłą
współpracę. Kolejne planowane transgraniczne projekty dotyczą telemedycyny,
głównie

w

zakresie

ratownictwa

medycznego.

Szczególnie

zainteresowane

współpracą są tu szpitale z Krosna Odrzańskiego, Guben i Forst.
Podczas kolejnego spotkania, które zostało zaplanowane na styczeń 2008 roku
omówione zostaną szczegóły dalszej współpracy.

Cieszymy się, Ŝe zainicjowane kontakty pozwoliły nawiązać nowe partnerstwa
oraz mamy nadzieję, Ŝe będą one podstawą do realizacji przedsięwzięć w nowym
okresie wsparcia.

7.2. Prezentacja Landu Brandenburgii na terenie partnerskiego Województwa
Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

W dniach od 30.06.-02.07.2007 w Gorzowie Wlkp. pracownicy polskiego
i niemieckiego biura Euroregionu wspólnie uczestniczyli w ,,Prezentacji Landu
Brandenburgii na terenie partnerskiego województwa lubuskiego w Gorzowie
Wlkp.” Było to wydarzenie towarzyszące obchodom 750-lecia Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego. Wspólnie utworzono punkt informacyjny w celu prezentacji
i promocji m.in. walorów kulturalnych, turystycznych i gospodarczych Gmin
i Powiatów, które naleŜą do naszego Euroregionu. Stoisko cieszyło się ogromną
popularnością wśród zwiedzających.
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8. Biuro Euroregionu

RównieŜ i w okresie kwiecień - listopad 2007 pracownicy biura Euroregionu
poprzez swoje codzienne działania dąŜyli do realizacji jednego z waŜniejszych celów
statutowych Stowarzyszenia, tj. kształtowania dobrosąsiedzkich stosunków na
polsko-niemieckim pograniczu. Przejawiało się to m.in. w codziennej pomocy w
nawiązywaniu i wspieraniu współpracy polskich gmin, instytucji, organizacji, szkół i
firm z partnerami niemieckimi.

W okresie od 18.04.2007 do 31.11.2007 biuro Euroregionu „Sprewa-NysaBóbr“ prowadził wzmoŜoną kampanię informacyjną. Polegała ona m.in. na coraz
intensywniejszym wykorzystywaniu globalnej sieci Internet do przedstawiania
doniesień o podejmowanych inicjatywach i realizowanych przedsięwzięciach.
Oczywiście tak jak i wcześniej, ze strony internetowej Euroregionu moŜna pobrać
wszelkie informacje dot. procedur składania wniosków.

Nadal pielęgnowane są równieŜ kontakty z mediami, takimi jak radio, telewizja
czy prasa regionalna i ogólnopolska.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały pierwsze prace
bezpośrednio związane z planowanymi na rok 2007 i w lata następne pracach
remontowych na terenie budynku Euroregionu. Polegały one na oczyszczeniu terenu
wokół budynku i usunięciu z niego tzw. "dziko" rosnących drzew.
Zmienił się skład personalny biura.

9. Podsumowanie
Okres ostatnich ośmiu miesięcy był niezwykle trudny i złoŜony. Proces zakańczania
programu INTERREG III A, przeciągające się problemy oraz trudności w przepływie
środków oraz bardzo skomplikowane procedury wymagały od nas nieszablonowych i
natychmiastowych reakcji oraz pełnego zaangaŜowania.

28

RównieŜ prace nad programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) ze
względu na swój nowatorski charakter były i są dla wszystkich pracowników biura
Euroregionu nie lada wyzwaniem, z którym jak na razie bardzo dobrze sobie radzimy.
Dzięki ścisłej współpracy z biurami niemieckimi w Guben i Zittau, prace nad
wspólnymi dokumentami EWT są juŜ dalece zaawansowane.

Tradycyjnie juŜ, przedstawiciele Euroregionu aktywnie uczestniczyli w posiedzeniu
Komisji Międzyrządowej, Komitetów Sterujących IW Interreg III A, Forum Polskich
Regionów Granicznych oraz licznych naradach i szkoleniach. Prowadzona była
równieŜ

ścisła

współpraca

z

Urzędem

Marszałkowskim

LUW

i z

innymi

Euroregionami, szczególnie z granicy zachodniej.

Pracownicy biura mocno zaangaŜowani byli takŜe w organizację róŜnego rodzaju
szkoleń. Nie stronili równieŜ od podejmowania kaŜdej inicjatywy zgłoszonej przez
członków Stowarzyszenia, dotyczącej organizacji szkoleń zgodnie z potrzebami.

Okres kwiecień-listopad 2007 był okresem przełomowym. Ostatecznie ocenić go
moŜna bardzo pozytywnie, przede wszystkim dzięki nieocenionemu zaangaŜowaniu
władz Euroregionu oraz wszystkich pracowników biura.
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