Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, 2013 r.

NEWSLETTER – wydanie specjalne
Podsumowanie działalności za rok 2012
w Stowarzyszeniu Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania

Szanowni Państwo,
W NUMERZE

pragnę Państwu przedstawić opis
zdarzeń i wysiłków podejmowanych
przez Zarząd Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania
i jego administrację w roku 2012.
Przypomnę, że członkami naszego
Zarządu są: p.p. Krzysztof Soska
(Wiceprezes), Arkadiusz Mazepa
(Skarbnik), Eugeniusz Jasiewicz,
Piotr Jedliński, Piotr Downar, Henryk Broda, Maciej Szabałkin i Ryszard Sola. Biuro naszego Stowarzyszenia zatrudnia 19 osób, a kierują nimi Pan Dyrektor Paweł Bartnik i jego zastępczyni,
Pani Irena Stróżyńska.
Rok 2012 to przede wszystkim rok bieżącej pracy służącej wdrażaniu i rozliczaniu projektów
programu INTERREG IVA, realizowanych w ramach wniosków zaakceptowanych przez Komitet
Monitorujący i nadzorowanych przez Wspólny Sekretariat Techniczny oraz realizowanych
w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA. Szczególnie ta druga część aktywności
wymagała bardzo intensywnej pracy tak, aby skrócić okres oczekiwania na zwrot kosztów poniesionych w projektach przez beneficjentów. Taki cel postawiony na początku 2012 roku udało się
zrealizować w drugiej połowie ubiegłego roku. Okres oczekiwania na zwrot poniesionych wydatków skrócił się z 12 do 7 miesięcy. Udało się to osiągnąć dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu
pracowników naszego Biura. Owe 7 miesięcy nie są zadowalające. Niestety, nie wszystko zależy
od nas. System kontroli obowiązujący po stronie polskiej wydłuża procedury, pomimo zdecydowanie lepszej niż kiedyś współpracy z kontrolerem I-stopnia - Zachodniopomorskim Urzędem
Wojewódzkim. Fundusz Małych Projektów jest źródłem dofinansowania dostępnym do końca
września 2014 roku. Wszystko na to wskazuje, że do końca jego istnienia nie zabraknie w nim
środków. Stąd ponawiamy zachętę do korzystania z dobrodziejstw Funduszu Małych Projektów
INTERREG IVA.

Wstęp Zygmunta Siarkiewicza,
Prezesa Zarządu SGPEP
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Bardzo ważnym elementem bieżącego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Każdego roku na wymianę młodzieżową w naszym województwie wydajemy ok. 1 mln złotych. Jet to kwota bardzo duża,
a wynika z bardzo dobrej oceny pracy naszego Biura przez Centralę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie i Warszawie. Na
granicy polsko-niemieckiej zdecydowanie przewodzimy w ilości realizowanych projektów współfinansowanych z tego programu. Pomimo tych
sukcesów zachęcam Państwa do dalszego korzystania z PNWM, gdyż są tam jeszcze rezerwy.
Istotnym obszarem zaangażowania naszego Stowarzyszenia jest realizacja projektu Centrów Usług i Doradztwa INTERREG IVA, których
zadaniem jest wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw działających na pograniczu polsko-niemieckim. Centra funkcjonują dzięki
wsparciu samorządów Koszalina, Karlina, Dębna, Myśliborza i Szczecina. Wraz ze swoimi niemieckim odpowiednikami przeprowadziły one
w 2012 r. 34 seminariów, spotkań i konferencji, m.in. seminarium dot. prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowania pracy w Niemczech (Koszalin, 23.05.2012), seminarium na temat prawnego uregulowania dot. zatrudnienia i rozliczenia pracowników oddelegowanych poza
granice kraju (Karlino, 05.11.2012), seminarium "Organizacja systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie" (Dębno, 02.03. 2012), seminarium „Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie dla osób prowadzących działalność w Polsce i w Niemczech“ (Myślibórz, 27.04.2012),
konferencję „Akademia Przedsiębiorcy” (Szczecin, 17.04.2012).
Poza bieżącą działalnością Zarządu i Biura Stowarzyszenia zajmowaliśmy się również sprawami, które będą decydowały o naszej przyszłości.
Po pierwsze, przez cały rok trwały prace nad nową Strategią Rozwoju Euroregionu Pomerania 2014-2020. Metodologia tej pracy wymagała
licznych spotkań z samorządami, które odbyliśmy na terenie całego województwa. Spotykaliśmy się również z innymi interesariuszami: rektorami wyższych uczelni, wyznaczonymi pracownikami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i przedstawicielami organizacji pozarządowych. W wyniku tych prac powstał projekt strategii, który po procesie konsultacji zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dnia 22.03.2013.
Równie ważnym elementem naszej pracy była dyskusja na temat przyszłości programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na granicy
zachodniej Polski. Przez cały rok trwały trudne, można by powiedzieć, pełne namiętności dyskusje na temat ilości programów współpracy transgranicznej EWT na granicy polsko-niemieckiej w latach 2014-2020. Pierwotnie koncepcja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP i Rządu Krajowego Brandenburgii mówiła o jednym programie. Później pojawił się projekt istnienia dwóch programów, by ostatecznie Rząd RP stanął na
stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem jest funkcjonowanie w dalszym ciągu trzech programów. Jest to zbieżne z opinią Marszałków województw zachodnich i polskich części Euroregionów. Stąd ostateczne stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uznajemy za swój sukces.
Wymagało to dużej aktywności, którą między innymi można scharakteryzować licznymi roboczymi spotkaniami Dyrektorów i Prezesów naszych
stowarzyszeń, wyrażanymi oficjalnymi opiniami pisemnymi kierowanymi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale również powołaniem
Federacji Euroregionów RP, objętej patronatem Prezydenta RP, jako reprezentanta interesów polskich stowarzyszeń tworzących Euroregiony.
Oprócz aktywności w ramach dyskusji prowadzonej na terenie Polski konieczny był nasz aktywny udział również w dyskusjach prowadzonych na
szczeblu unijnym. Stąd nasz udział w spotkaniu w Brukseli w konsultacjach organizowanych przez Stowarzyszenie Europejskich
Regionów Granicznych poświęconych projektom nowych rozporządzeń dotyczących nowej perspektywy finansowania EU.
Trudności przysporzyła nam współpraca z naszymi szwedzkimi, euroregionalnymi partnerami. Od ponad roku nie udało się zorganizować spotkania Prezydentów Euroregionu, ani Rady Euroregionu. Pod koniec 2012 roku Zarząd Związku Komunalnego Skanii poinformował nas i niemieckich partnerów o chęci rezygnacji z uczestnictwa w pracach Euroregionu Pomerania. Sytuacja ta zmusiła nas do podjęcia szczególnego
wysiłku, aby tego wartościowego partnera nie utracić. Stąd m.in. dzięki zaangażowaniu Prezydenta Euroregionu, Pana Piotra Krzystka, udało się
doprowadzić do spotkania Prezydentów Euroregionów w Szwecji na początku marca b.r. Na spotkaniu tym po długiej dyskusji szwedzcy koledzy zgłosili gotowość przemyślenia ponownie swojej decyzji. Ostateczna odpowiedź ma być znana w połowie kwietnia b.r. Jednocześnie nasze
Stowarzyszenie w porozumieniu ze stowarzyszeniem szwedzkim uzyskało przywilej wpisania do projektu umowy między Skanią a Województwem Zachodniopomorskim naszych organizacji, jako podmiotów wskazanych do reprezentacji współpracy samorządów terytorialnych.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania stara się również realizować własne projekty z innych funduszy, czego przykładem jest
projekt realizowany wspólnie z Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., a dotyczący podsumowania pierwszej edycji Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA, którego efektem jest okazała publikacja.
Ważnym polem aktywności Stowarzyszenia jest promocja i informacja. Stąd zgodnie z Państwa postulatami powstała nowa strona internetowa
i prowadzony jest profil Euroregionu Pomerania na facebooku. Wydajemy również i rozsyłamy newsletter. Wspólnie z „Kurierem Szczecińskim”
raz w miesiącu wydajemy dodatek informacyjny „przez granice”.
Istotnym osiągnięciem prac podjętych przez nasze Stowarzyszenie w roku 2012 jest doprowadzenie do wznowienia Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania, wizerunkowej imprezy, która kilka lat temu przestała być organizowana. Około 1700 młodych Polaków i Niemców będzie
gościło 14-16 czerwca 2013 w Powiecie Wałeckim i gminie Człopa. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu obu tych samorządów,
ale również, co jest nowością, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Zgodnie z Państwa postulatem udało się Zarządowi i Biuru wypracować nadwyżkę finansową, której część, w kwocie 100.000,00 PLN chcemy
przeznaczyć na nieoprocentowane pożyczki dla samorządów będących naszymi członkami na prefinansowanie przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Małych Projektów.
Zadania na rok 2013 to, poza bieżącą działalnością, to praca nad nowym Programem Operacyjnym INTERREG VA, którego główny zarys wynikać
będzie z naszej strategii. Tradycyjnie realizować będziemy również własne projekty.
Zygmunt Siarkiewicz,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
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KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSŻYCH WYDARŻEN 2012 r. w SGPEP
Styczeń
PNWM on-line - od stycznia 2012 roku istnieje możliwość wnioskowania o dotację Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży w trybie on-line. Można tego dokonać poprzez OASE - elektroniczny system składania wniosków w
PNWM, który dostępny jest na stronie: https://oase.dpjw.org/dpjw_oase/Dpjw_oase_pl.html?locale=pl
Kontynuacja Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA - od 2 stycznia 2012 roku rozpoczęła się realizacja
projektu „Funduszu Małych Projektów – kontynuacja”. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania
śroków, a tych na lata 2012-2015 zagwarantowano w 2,127 mln Euro

Luty
Irena Stróżyńska, na stanowisku zastępcy dyrektora biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (SGPEP) - od początku
kariery zawodowej związana ze współpracą międzynarodową oraz projektami unijnymi. Od 2003 roku Pełnomocnik Marszałka we Wspólnym
Sekretariacie Technicznym INTERREG IVA w Löcknitz. Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Tłumacz przysięgły
języka niemieckiego. Koordynowała i realizowała wiele projektów, finansowanych ze środków krajowych i europejskich m.in. w latach 20012003 projekt twinningowy między Województwem Zachodniopomorskim a Meklemburgią Pomorze-Przednie, którego celem było przygotowanie kadr samorządu województwa do wdrażania funduszy strukturalnych UE. Współpracowała z Regionalnym Biurem Gospodarki
Przestrzennej w Szczecinie, m.in. przy tworzeniu strategii Euroregionu Pomerania na lata 2007-2013.
Powołanie Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej - 13.02.2012 stowarzyszenia polskie, tworzące Euroregiony uczestniczyły w Kancelarii Prezydenta RP w spotkaniu, którego celem
było zapoznanie przedstawiciela Prezydenta RP z działalnością Euroregionów i ich rolą
w kształtowaniu polskiej polityki transgranicznej. Wynikiem spotkania było podpisanie listu
intencyjnego w sprawie powołania Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem
Federacji będzie reprezentowanie interesów Euroregionów m.in. przez działania lobbingowe
i promocyjno - informacyjne. Ważnym celem Federacji będzie także uwzględnienie roli Euroregionów w realizacji szeroko rozumianej polskiej polityki rozwoju, a w szczególności w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w przyszłej perspektywie finansowania UE.
Szkolenie PNWM „Klasa – grupa – proces cz. I” - 15 lutego 2012 roku w Szczecinie w siedzibie biura Stowarzyszenia odbyło się szkolenie na
temat procesów grupowych w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej. Szkolenie poprowadziła niemiecka referentka, Anett Quint, pedagog
z dwudziestoletnim doświadczeniem w działaniach na polsko-niemieckim pograniczu, pracująca obecnie w placówce kształceniowej w Bad
Muskau. Teoretyczne wykłady przeplatały się z ćwiczeniami i „uczeniem się przez doświadczenie”, a także z najciekawszą częścią spotkania –
wymianą doświadczeń uczestników szkolenia. W czerwcu odbyła się druga część konferencji, poświęcona tym razem rolom w grupie dwunarodowej, w tym roli prowadzącego program wymiany.
11 posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego programu INTERREG IV A - 29 lutego 2012 r. odbyło się 11 posiedzenie Wspólnego
Komitetu Monitorującego programu INTERREG IV A. Instytucja Zarządzająca poinformowała Wspólny Komitet Monitorujący o stanie wdrażania i bieżącej ewaluacji programu. Wspólny Sekretariat Techniczny z Löcknitz przedstawił przykłady monitorowanych projektów.
Spotkanie Euroregionów w Gubinie - Cztery Euroregiony: Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa-Nysa-Bóbr oraz Nysa podpisały wspólne
stanowisko polskich Euroregionów w odniesieniu do współpracy transgranicznej w przyszłym okresie wsparcia 2014-2020 na granicy polskoniemieckiej. Spotkanie odbyło się w Gubinie.

Marzec
XVI walne zgromadzenie delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - odbyło się w 21 marca 2012 r. w Szczecinie.
Walne zgromadzenie było jednym z pierwszych spotkań poświęconych tematowi strategii Euroregionu.
Konferencja robocza, inauguracja prac nad Strategią Euroregionu Pomerania - 27 marca na Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne, dot. prac nad Strategią Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020. Strategia ma być odpowiedzią Euroregionu, pokazaną z perspektywy samorządów gminnych i powiatowych, na pytanie w jakim kierunku chce zmierzać
w rozwoju w najbliższych latach i gdzie są największe potencjały tkwiące we współpracy ponad
granicami.
Wychodzi pierwszy numer Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg IVA - wydawany i redagowany przez pracowników Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania we współpracy z beneficjentami.
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Kwiecień
Przez Granice - wychodzi pierwszy numer wkładki do Kuriera Szczecińskiego poświęcony tematyce polsko-niemieckiej. Dodatek ukazuje się
w ostatni czwartek miesiąca i dociera do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Spotkanie w Greifswaldzie - 3 kwietnia dyrekcja SGPEP brała udział w spotkaniu roboczym dot. prezentacji Mecklemburgii Pomorza - Przedniego w województwie zachodniopomorskim.
Cykl spotkań roboczych - dotyczących prac nad Strategią Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Koszalinie.
Spotkanie w Brukseli - Wicedyrektor Biura SGPEP, Irena Stróżyńska uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjnym nt. projektów rozporządzeń,
dotyczących nowego okresu programowania, organizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych z udziałem Waltera
Deffaa, Dyrektora Generalnego ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.
„Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - Spotkanie informacyjne organizowane przez Centrum Usługowo Doradcze (CUD) z Koszalina (Partnerem w projekcie CUD jest SGPEP. Projekt jest realizowany w ramach Interreg IVA). Do udziału w spotkaniu zaproszono organizacje pożytku publicznego oraz pracowników okolicznych samorządów m.in. z Gminy Manowo, Tychowo i Malechowo.

Maj
Konsultacje z unijnych funduszy w Koszalinie - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania nawiązało współpracę z miastem
Koszalin oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie (SGiPPŚ), by promować unijne fundusze na współpracę
polsko-niemiecką. W każdy ostatni wtorek miesiąca w siedzibie SGiPPŚ w Koszalinie, odbywają się konsultacje z udziałem pracowników zajmujących się w SGPEP weryfikacją i rozliczaniem wniosków o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej
(Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 Interreg IVA Fundusz Małych Projektów (FMP). Konsultacje odbywają się w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie przy ul. Dworcowej 11.
Transgraniczny Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego - W dniach 24-25 maja 2012 r. z inicjatywy Burmistrza Chojny i z ogromną akceptcją
i zainteresowaniem zarówno z polskiej jak i niemieckiej strony odbyły się dwudniowe
obrady pt. „Współpraca samorządowa w Euroregionie Pomerania”. Poruszane tematy to m.in.
zagadnienia transgranicznego rozwoju zasobów ludzkich oraz sposobów i możliwości wspiernia
współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, kultury,
turystyki i edukacji, prezentowane na modelowych i sprawdzonych w praktyce przykładach
w poszczególnych gminach i miastach.
Dalsze prace nad Strategią Euroregionu Pomerania - kolejne robocze spotkania w Barlinku i Wolinie.
Euroregiony w Ministerstwie - w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie rozmawiano z przedstawicielami Euroregionów
o wdrażaniu Funduszu Małych Projektów w obecnej perspektywie finansowania, ale także o planach i roli Euroregionów w latach 2014-2012.

Czerwiec
Bawarczycy w Szczecinie - Na początku czerwca 2012 roku na zaproszenie dyrektora
Biura Euroregionu Pomerania Pawła Bartnika, w Szczecinie przebywał Prezydent
Bayerischer Jugendring, Matthias Fack wraz z osobami towarzyszącymi: Florianem
Beyerem, osobistym referentem prezydenta, Michaelem Schwarzem, kierownikiem
działu współpracy międzynarodowej i Moniką Sailer, od początku koordynującą
współpracę młodzieżową z Polską. Celem wizyty było zacieśnienie współpracy zachodniopomorsko-bawarskiej w dziedzinie wymiany młodzieżowej szkół, organizacji
młodzieżowych i placówek edukacyjnych z bawarskimi partnerami. Bawarskie Koło
Młodzieży (BJR) to młodzieżowa organizacja założona w 1947 roku. Obejmuje swoim
zasięgiem cały kraj związkowy i zrzesza ponad 1,3 mln młodych Bawarczyków.
Spotkania robocze w sprawie Strategii Euroregionu Pomerania - z udziałem przedstawicieli SGPEP i członków Stowarzyszenia odbyły się
w Szczecinie i Czaplinku.
Forum Samorządowe 2012 - przedstawiciele SGPEP brali udział w VIII Forum Samorządowym „Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze
szansą na zrównoważony rozwój regionów Europy”. Pierwszego dnia Forum odbył się panel dyskusyjny „Nowa strategia rozwoju regionalnego – Inteligentna specjalizacja. Rola regionów we wdrażaniu europejskiej strategii Europa 2020”.
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Lipiec
Spotkanie z Rektorami Szkół Wyższych w Szczecinie - w siedzibie Stowarzyszenia spotkali się przedstawiciele środowiska akademickiego z dyrekcją SGPEP, w celu prac nad Strategią Euroregionu Pomerania.
Jarmark Jakubowy 2012 - CUD Szczecin włączył się w organizację imprezy. Zadania przejęte przez Centa Usługowo-Doradcze obejmowały:
wsparcie językowe i tłumaczeniowe podczas przygotowań i podczas Jarmarku Jakubowego, pozyskanie niemieckich wystawców z Euroregionu
Pomerania, korespondencję między niemieckimi wystawcami, stowarzyszeniami, cechami rzemiosł itd., rozpropagowanie informacji o wydarzeniu w niemieckiej prasie i radiu oraz sfinansowanie powierzchni wystawowej niemieckim wystawcom.

Sierpień
Wizyta przedstawicieli niemieckich organizacji pozarządowych - w siedzibie SGPEP w ramach podróży studyjnej wzdłuż granicy polskoniemieckiej.

Wrzesień
Konferencja ETC Day 2012 - „Wspólnie ponad granicami” - tak brzmiało motto obchodzonego w całej Europie w dniu 21 września „Dnia Europejskiej Współpracy (ETC-Day 2012). W tym dniu szczególną uwagę zwracano na ok. 70 transgranicznych i transnarodowych programów UE wspierających współpracę. W województwie zachodniopomorskim gospodarzem obchodów ETC Day był Kołobrzeg. W konferencji podsumowującej
program Interreg IVA Meklemburgia Pomorze - Przednie/Brandenburgia/Polska (Województwo Zachodniopomorskie) jednym z prelegentów był
Paweł Bartnik, Dyrektor Biura SGPEP. Konferencji towarzyszyła także giełda projektów realizowanych w ramach Interreg IVA. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko polsko-niemieckiego biura wdrażającego FMP oraz beneficjentów FMP: Zamku Książąt Pomorskich, Miejskiego
Ośrodka Kultury w Szczecinie, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie i Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.
„Polsko - Niemiecka Wielka 7 Barlinecka”- Gmina Barlinek zaprosiła wszystkich
chętnych do udziału w zawodach Nordic Walking. Celem projektu, było nie tylko
krzewienie zdrowego trybu życia, ale także zacieśnianie kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami zawodów. W zawodach wystartowało 160 osób
z tego 70 ze strony niemieckiej. Rywalizowano łącznie w kilkunastu kategoriach
wiekowych oraz na różnych dystansach: 20, 10 i 5 km. Patronem polskoniemieckiego biegu był Euroregion Pomerania.

Październik
Jubileusz Związku Komunalnego Europaregion Pomerania (ZKEP) - 20-lecie utworzenia Związku Komunalnego Europaregion Pomerania (ZKEP),
wchodzącego w skład Euroregionu Pomerania. Obchody odbyły się 11 października 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu, nadał dyrektorowi ZKEP Peterowi Heise Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.
„Fundusz Małych Projektów (FMP) – jako przykład dobrych praktyk we współpracy polsko-niemieckiej” - pod takim tytułem SGPEP wspólnie z
partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e. V, zrealizowali projekt w ramach dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) oraz ze środków Interreg IVA.

Listopad
Konferencja dla koordynatorów wymian młodzieżowych - organizowana przez Jednostkę Centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
w Szczecinie we współpracy z Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. - Jednostką centralną PNWM w Pasewalku.

Grudzień
XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania - początek prac nad polsko-niemieckim festiwalem dla młodzieży, jedną z najważniejszych imprez
organizowanych pod patronatem Euroregionu Pomerania. W kulturalno-sportowym festiwalu udział weźmie około 1700 osób z Polski i Niemiec.
Festiwal odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2013 roku w Człopie i Wałczu.
V. edycja Konferencji Transgranicznej „Nasze pogranicze - między wizją a praktyką" - podczas konferencji uczestnicy zapoznali się m.in. z referatami dotyczącymi przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz stanem prac nad Strategią Euroregionu Pomerania na lata 2014- 2020.
Konferencja odbyła się przy wsparciu finansowym Funduszu Małych Projektów.
Spotkanie w MRR - w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie, dot. Roli Euroregionów w przyszłym okresie programowania.
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Sprawozdanie za 2012 r. Zespołu ds. Naboru i Promocji Funduszu
Małych Projektow i Zespołu ds. Wdrazania Funduszu Małych
Projektow
Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA (FMP) wdrażany jest przez Stowarzyszenie od roku 2009. Jego celem jest wspieranie nowych lub
już istniejących kontaktów transgranicznych ukierunkowanych na poprawę wzajemnego zrozumienia, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej
współpracy w regionie. Dofinansowane działania powinny wzmacniać pojęcie regionalnej identyfikacji i przyczyniać się do lepszego poznania
się mieszkańców pogranicza.
W ramach Funduszu Małych Projektów wspierane są przedsięwzięcia kulturalne, spotkania, imprezy sportowe, warsztaty, współpraca
samorządów. Program kierowany jest do organizacji niedochodowych (np. samorządów lokalnych, domyów kultury, stowarzyszeń).
W roku 2012 otwarto nabór małych projektów w ramach drugiego etapu realiówcji Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA. Nabór
prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Zakłada się,ofinansowane z Funduszu Małych Projektów
INTERREG IVA będą mogły byś realizowane do połowy 2014 roku.
Pracownicy Wydziału Naboru i Promocji oraz Wydziału Wdrażania wykonują kompleksową obsługę Funduszu Małych Projektów, począwszy od
opracowania wymaganych dokumentów, przyjmowania wniosków, podpisywania umów z beneficjentami, poprzez prowadenie szkoleń, konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami, po weryfikację dokumentacji rozliczeniowej.
Realizacja FMP przez pracowników Stowarzyszenia obejmuje również szereg czynności sprawozdawczych w stosunku do polskich i niemieckich
instytucji Programu INTERREG IVA oraz niezależnych polskich instytucji kontrolnych. Pracownicy Stowarzyszenia składają beneficjentom
wizyty monitorujące oraz przeprowadzają na zakończenie realizacji projektu wyrywkowo kontrole w siedzibie Beneficjenta.
W roku 2012 w ramach drugiego etapu FMP zatwierdzono 113 wniosków na łączną kwotę 1 275 552,00 EUR, z tego dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 1 084 169,00 EUR.
Wykorzystanie środków w ramach projektu “Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA - kontynuacja” ukazuje poniższa tabela. Stan na dzień 31.12.2012

FMP INTERREG IVA

Polskie projekty
EUR

Niemieckie projekty
EUR

Całkowita wartość projektów FMP

2 127 488,00

1 207 806,00

3 335 294,00

z tego EFRR

1 808 364,80

1 026 635,10

4 462 500,00

1 275 552,00
1 084 169,00

1 031 485,27
874 170,94

2 307 037,27
1 958 339,94

60 %

85 %

69 %

Łącznie

Środki zatwierdzone w 2012 roku


całkowita wartość projektów

z tego EFRR

Zakontraktowanie środków FMP

NAJWIĘKSI BENEFICJENCI
W okresie sprawozdawczym po stronie polskiej złożono 131 wniosków o dofinansowanie ze środków FMP
na łączną sumę EFRR w wysokości 1 579 271,67 EUR.

48
wniosków
35
wniosków
31
wniosków

niekomercyjne podmioty
w tym organizacje
pozarządowe

gminy
i powiaty

osrodki
sportu i
centra kultury

9
wniosków
szkoły
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CHARAKTER PROJEKTOW
69
wniosków
festiwale,
festyny, plenery
i warsztaty
artystyczne

Średnia wartość projektu
(zatwierdzona w Euro)

11,3 tys.

Średnia wartość projektu

13,7 tys.

(wnioskowana w Euro)

30
wniosków
turnieje, biegi,
wycieczki, rajdy
rowerowe
czy spływy
kajakowe

Projekty kulturalne

15
wniosków
spotkania i działania
integrujące rozne grupy
społeczne, np.
seminaria, konferencje,
warsztaty.

Projekty sportowe

Zasoby ludzkie

Wspólne polsko-niemieckie działania w ramach Funduszu Małych Projektów
W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, w Biurze FMP/SPF Büro, podpisano w sumie 106 umów o dofinansowanie projektów na łączną
kwotę 1 199 173,00 EUR, z EFRR 1 019 250,00 EUR.

Promocja projektu
Informacje na temat działań związanych z wdrażaniem Funduszu Małych Projektów publikowano na stronach internetowych
www.pomerania.org.pl oraz www.pomerania.net. Został także założony profil na serwisie społecznościowym Facebook.
Uznano, iż oprócz strony internetowej będzie to doskonałe miejsce do informowania społeczeństwa o aktualnościach dotyczących
między innymi szkoleń, wdrażania i realizacji Funduszu Małych Projektów.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu kontynuacyjnego Funduszu Małych Projektów
INTERREG IVA postanowiono rozszerzyć działania promocyjne FMP o wydawanie biuletynu
informacyjnego. Biuletyn ukazuje się raz na kwartał, a jego
zadaniem jest dostarczanie informacji na temat małych projektów
organizowanych
na
terenie
Euroregionu
Pomerania.
Przedstawiane są w nim m.in.: szczególnie aktywni beneficjenci
i interesujące inicjatywy polsko-niemieckie. Zamierzeniem jest,
aby biuletyn stał się inspiracją dla dalszych przedsięwzięć polskoniemieckich.
Również od 2012 roku wydawana jest czterostronicowa wkładka
(dodatek) do codziennej gazety „Kurier Szczeciński”, o zasięgu
wojewódzkim. Dodatek „Przez granice” ukazuje się raz w miesiącu i trafia do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Tematyką dodatku są sprawy na pograniczu polsko-niemieckim
oraz teksty dotyczące programu Interreg IVA Fundusz Małych
Projektów.

7

W ramach promocji projektu zamówiono gadżety reklamujące program Interreg IV A oraz Unię Europejską m.in.: kalendarze na rok 2012,
długopisy, torby bawełniane, ołówki i pendrivy. Materiały reklamowe są rozdawane jako promocja Funduszu Małych Projektów podczas szkoleń
dla potencjalnych wnioskodawców oraz szkoleń, dotyczących rozliczania projektów, dla osób biorących udział w indywidulanych konsultacjach.
W ramach promocji zamówiono dwa roll-upy reklamowe.
Ponadto na potrzeby beneficjentów FMP został opracowany w tym roku Podręcznik Beneficjenta, który w sposób szczegółowy i kompleksowy
omawia zasady realizacji, promocji i rozliczania projektów FMP. Podręcznik ten został opracowany w szczególności z myślą o beneficjentach
i stanowi swoiste kompendium wiedzy i wskazówek niezbędnych przy realizacji polsko-niemieckich przedsięwzięć. Zawarte są w nim
podstawowe informacje na temat promocji projektów realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
szczegółowe zasady dotyczących rozliczania wydatków poniesionych w ramach dofinansowanych przedsięwzięć.
Pracownicy kontrolują, w jaki sposób beneficjenci realizujący projekty w ramach FMP
wywiązywali się z obowiązku informacji i promocji dofinansowania przedsięwzięcia
ze środków EFRR. Beneficjenci mogą bezpłatnie pobierać we wspólnym biurze,
polsko-niemieckie plakaty z logo Unii Europejskiej, informujące o dofinansowaniu
wydarzenia w ramach programu Interreg IVA.
Wychodząc na wprost oczekiwaniom mieszkańców najbardziej oddalonych gmin
województwa zachodniopomorskiego tj. gmin byłego województwa koszalińskiego,
nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
w Koszalinie. Raz w miesiącu wprowadzono dyżury pracowników SGPEP, którzy
jeździli w ostatni wtorek miesiąca, aby spotkać się z potencjalnymi wnioskodawcami
podczas indywidualnych konsultacji. Dzięki konsultacjom zachęcano beneficjentów
Przykład dobrego oznakowania projektu FMP
do składania wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA.
Pracownicy odpowiadali na pytania m.in. jakie projekty mają szanse na dofinansowanie, jak napisać wniosek, jakie dokumenty są wymagane
przy jego rozliczaniu.
Również Dyrektorzy Biur podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji informowali uczestników o nowych możliwościach wsparcia małych
przedsięwzięć i zachęcali do aplikowania o granty.
Podczas rocznej konferencji podsumowującej w dniu 21 września w Kołobrzegu program
Interreg IVA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (Województwo
Zachodniopomorskie) dużym zainteresowaniem cieszyła się giełda projektów
realizowanych w ramach Interreg IVA. Specjalnie w tym celu przygotowano stanowisko
polsko-niemieckiego biura wdrażającego FMP oraz beneficjentów FMP: Zamku Książąt
Pomorskich, Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, Stowarzyszenia Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie i Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.
Beneficjenci małych projektów bardzo aktywnie prezentowali swój dorobek współpracy
transgranicznej poprzez m.in.: foldery, broszury, mapy, wyroby rękodzieła i inne.
W szczególności wyróżniały się stoiska Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z bogatym
wachlarzem prac kół gospodyń wiejskich oraz stoisko Zamku Książąt Pomorskich z ciekawą
prezentacją na temat Szlaku Lubinusa.
W ramach współpracy polsko-niemieckiej w dniach 18-19 października pracownicy Biura
FMP/SPF Buro wybrali się wspólnie do Złocieńca na dwudniowe seminarium. Celem
wyjazdu było podsumowanie pierwszego etapu realizacji Funduszu Małych Projektów,
dyskusja o kierunkach dalszej współpracy, planów na przyszłość. Podczas seminarium
omawiano kwestie wspólnych działań promocyjnych jak również ustalano zmiany do
wytycznych FMP dla wnioskodawców.

Stoisko polsko-niemieckiego biura wdrażającego FMP
w Kołobrzegu

Stoisko promocyjne Fundusz Małych Projektów było również prezentowane podczas listopadowej konferencji "Europejska Współpraca
Terytorialna - doświadczenia i perspektywy" we Wrocławiu. Celem konferencji było zaprezentowanie EWT jako ważnego, skutecznego
i atrakcyjnego instrumentu rozwoju regionalnego w kontekście toczącej się w Unii Europejskiej debaty o charakterze i kształcie programów
po 2013 roku. Podczas konferencji zostały zaprezentowane najciekawsze projekty zrealizowane w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
w latach 2007-2013.
Towarzystwo Polsko-Niemieckiego Pomorza Przedniego, Fundacja im. Friedricha Eberta, Biuro Krajowe w Schwerinie oraz Biuro ds. Organizacji
Pozarządowych Gminy Miasto Szczecin organizowały IX Pomorską Konferencje Regionalną „Rola sportu na Pomorzu w transgranicznym
sąsiedztwie polsko-niemieckim”. Podczas konferencji dyskutowano na temat znaczenia sportu dla demokratycznego rozwoju społeczeństwa na
naszym pograniczu. Paweł Bartnik, Dyrektor Biura Stowarzyszenia zaprezentował miejsce sportu w Województwie Zachodniopomorskim,
a Wicedyrektor Stowarzyszenia, Irena Stróżyńska dokonała analizy projektów współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie sportu wspieranych ze
środków INTERREG IVA.
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Podczas V. edycji Konferencji Transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a
praktyką", która odbyła się 10 grudnia 2012r. w Szczecinie promowano Fundusz
Małych Projektów. Wyeksponowana była mapa Euroregionu Pomerania, uczestnicy
konferencji mogli pobrać ulotki dotyczące Funduszu Małych Projektów, a w
kuluarach pracownicy Biura prowadzili konsultacje, dotyczące złożenia wniosków
o dofinansowanie.

Konferencja „Nasze pogranicze - Między wizją a praktyką”

Szkolenia w ramach Funduszu Małych Projektów
W 2012 roku przeprowadzono po stronie polskiej szkolenia dla potencjalnych
wnioskodawców Funduszu Małych Projektów. Przeszkolono łącznie 491 osób.
Szkolenia dotyczyły możliwości i sposobów sporządzania oraz składania
wniosków o dofinansowanie, zasad rozliczania projektów.
Szkolenia były prowadzone w formie prezentacji i warsztatów. Podczas tych
spotkań przekazywano cenne wskazówki, dotyczące aplikowania o środki FMP
jak również realizacji i rozliczania projektów. Duży nacisk kładziony był na
kwestie promocji wydarzeń dofinansowanych ze środków UE oraz przygotowywania materiałów promocyjnych. Na zakończenie każdego szkolenia
pracownicy biura prowadzili również indywidualne konsultacje dla
beneficjentów, którzy potrzebowali wsparcia przy sporządzaniu wniosku
o dofinansowanie lub rozliczenia projektu.

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Ilość osób przeszkolonych

23.01.2012

Dolice

20

03.02.2012

Szczecin

8

06.02.2012

Myślibórz

50

16.02.2012

Wolin

55

21.02.2012

Koszalin

65

23.02.2012

Szczecin

72

01.03.2012

Szczecin

64

02.03.2012

Lipiany

38

29.03.2012

Szczecin

34

17.05.2012

Szczecin

17

24.07.2012

Szczecin

6

26.07.2012

Szczecin

12

07.09.2012

Szczecin

20

20.09.2012

Szczecin

24

30.10.2012

Szczecin

6
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Kontrole przeprowadzone w Biurze SGPEP
Stowarzyszenie, jako Partner Wiodący był kontrolowany w tym roku w dniach 11-12
czerwca przez Koordynatora Krajowego (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w
zakresie prowadzenia naboru, oceny i wyboru małych projektów do dofinansowania,
podpisywania umów i aneksów, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,
przestrzegania polityk wspólnotowych oraz archiwizacji dokumentów. Zespół
kontrolujący ocenił w sposób pozytywny wykonywanie zadań przez pracowników
zaangażowanych we wdrażanie Funduszu Małych Projektów.
W dniach 13-22.06.2012 odbył się audyt Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie
gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca
Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia
i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. W wyniku
przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania realizując projekt Fundusz
Małych Projektów INTERREG IVA wypełniło obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 181282006.
Podczas audytu stwierdzono ponadto, że wszystkie wydatki uznane za kwalifikowane były niezbędne. W wyniku przeprowadzonych czynności
kontrolnych stwierdzono, iż Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania realizując projekt Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA
wypełniło obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 181282006. Podczas audytu stwierdzono, że
wszystkie wydatki uznane za kwalifikowane były niezbędne do realizacji projektu przy zachowaniu zasady gospodarności i oszczędności. Wydatki
miały bezpośredni związek z realizacją projektu, były zgodne z zapisami rozporządzeń unijnych oraz przepisami prawa krajowego obowiązującymi
w Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniach 11-24 października 2012 została przeprowadzona w Stowarzyszeniu
SGPEP kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie kontroli procesu weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przeprowadzanej
przez Partnera Wiodącego FMP, badania procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt
monitorujących) prowadzonych przez Partnera Wiodącego FMP oraz poprawności
archiwizacji dokumentów. Kontrolę przeprowadzono w trakcie realizacji projektu
na podstawie oryginalnych dokumentów oraz na potwierdzonych za zgodność z
oryginałem kopiach dokumentów dostarczonych do kontroli przez Beneficjentów
Małych Projektów, będących w posiadaniu Partnera Wiodącego FMP.

Podsumowanie
Jak wykazują liczne ewaluacje, małe projekty są bardzo dobrze oceniane przez Beneficjentów, gdyż wykazują szeroki zakres oddziaływania
w stosunku do relatywnie niewielkich zaangażowanych środków. Są one niezbędnym mechanizmem, który poprzez finansowanie wspólnych
imprez, stymuluje bezpośrednie kontakty mieszkańców.
Fundusz Małych Projektów (zdęcia z projektów poniżej) odgrywa niezwykle ważną rolę w tworzeniu transgranicznych więzi międzyludzkich. Dzięki
tym przedsięwzięciom mieszkańcy po obu stronach granicy mają okazję spotkać się, wymienić doświadczeniami i budować dobre stosunki międzyludzkie.

IV Polsko-Niemieckie Sympozjum i Warsztaty Ceramiczne pt. „Pomorska marka
ceramiczna - historia, współczesność i przyszłość”. Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie

„Polsko-Niemiecka Wielka 7 Barlinecka”. Gmina Barlinek
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Sprawozdanie za 2012 r. Jednostki Centralnej
Polsko-Niemieckiej Wspołpracy Młodziezy (PNWM)
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest organizacją międzynarodową, utworzoną w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec.
Wspiera wspólne projekty młodzieży, współpracę szkół, instytucji i organizacji młodzieżowych, a także inicjatywy związane z kształceniem specjalistów w tej dziedzinie. Jednostka Centralna PNWM działająca w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania od 1997 roku reprezentuje PNWM w województwie zachodniopomorskim, przyjmując na siebie kompetencje polskiego i niemieckiego Biura PNWM w zakresie wymiany
szkolnej i młodzieżowej. PNWM wspiera programy wymiany młodzieży realizowane w Polsce oraz przekazuje dotację do kosztów transportu na
projekty odbywające się w Niemczech.
Wysokość dofinansowania projektu zaplanowanego w Polsce, uzależniona jest od kategorii zakwaterowania młodzieży. Dotacja przyznawana jest
według stawek ryczałtowych na osobodzień. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania kosztów tłumaczenia. Dotacja kosztów transportu
młodzieży na projekt odbywający się w Niemczech przyznawana jest na podstawie wyliczeń, wynikających z ilości kilometrów przebytych przez
młodzież w drodze na polsko-niemiecki projekt i z powrotem.

Ilość zrealizowanych projektów
Ilość projektów zrealizowanych w
2012 roku w Jednostce Centralnej
PNWM w Szczecinie

183

Na terenie Polski

116

Na terenie Niemiec

67

Zainteresowanie transgranicznymi spotkaniami dzieci i młodzieży w naszym regionie jest ciągle duże. W roku 2012 zarejestrowano
24 nowe podmioty z województwa zachodniopomorskiego, które skorzystały z dofinansowania PNWM. Obecnie w Jednostce Centralnej zarejestrowanych jest już 609 placówek z całego województwa, z czego 321 to szkoły i placówki oświatowe, a 288 to podmioty
korzystające z wymiany pozaszkolnej (urzędy miast i gmin, domy kultury, organizacje pozarządowe).

Liczba uczestników projektów
W 2012 roku z dofinansowania ze środków PNWM skorzystało łącznie 6707 osób z Polski, Niemiec i innych krajów. W stosunku do roku 2011
wzrost liczby uczestników projektów wymiany szkolnej i pozaszkolnej jest znaczący. Jest to ponad 800 osób więcej niż w roku ubiegłym.

Budżet
Od 2007 roku pracownicy Stowarzyszenia odpowiedzialni za rozliczanie projektów PNWM przekazują co roku swoim podmiotom około 1 000 000
PLN na realizację polsko-niemieckich spotkań młodzieży. W roku 2012 dofinansowanie wyniosło 961 444,11 PLN. Wszystkie projekty spełniające
wymogi formalne, które wpłynęły do biura Stowarzyszenia, otrzymały wsparcie finansowe.

KWOTA PRZYZNANA NA PROGRAMY W POLSCE KWOTA PRZYZNANA NA PROGRAMY W NIEMCZECH
846 917,11 zł

114 527,00 zł
961 444,11 zł

Tabela 2: Kwoty przyznane na programy w Polsce i w Niemczech w roku 2012.
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Procedura składania wniosków o dofinansowanie, rozliczania projektów PNWM
i charakter spotkań młodzieżowych w Euroregionie Pomerania

Parada Schumana z udziałem uczniów
z Zespołu Szkół w Lipianach i Oberschule
Klosterfelde, 9.05.2012 Lipiany

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do biura Stowarzyszenia najpóźniej 3 miesiące
przed jego rozpoczęciem. Około 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem projektu wnioskodawca otrzymuje
wstępną decyzję o dofinansowaniu. Ma wtedy prawo wystąpić w formie pisemnej o zaliczkę.
Stanowi ona 50% decyzji wstępnej o dofinansowaniu projektu. Miesiąc po zakończeniu spotkania
młodzieży należy złożyć do biura Stowarzyszenia sprawozdanie z realizacji projektu wraz z całą
dokumentacją rozliczeniową. Nabór wniosków trwa cały rok.
W roku 2012 w Euroregionie Pomerania, podobnie jak w latach poprzednich, wyróżniały się projekty
specyficzne dla regionu przygranicznego, tj. trwające krócej niż cztery dni i nierzadko z udziałem
młodzieży młodszej niż dwunastoletniej. Wynika to z faktu, że większość zachodniopomorskich
podmiotów posiada partnerów z przygranicznych gmin Meklemburgii Pomorza Przedniego,
Brandenburgii i Berlina.
Liderem wymiany szkolnej i pozaszkolnej w Euroregionie Pomerania jest Stowarzyszenie na Rzecz
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, które w roku ubiegłym zrealizowało 15 polskoniemieckich projektów, w tym 8 spotkań w Polsce i 7 w Niemczech. Warto wspomnieć w tym
miejscu, że aż 13 projektów zrealizowanych zostało z wieloletnim partnerem Deutsch - Polnisches
Gymnasium Löcknitz i w większości były to spotkania jednodniowe. Aż 6 projektów zrealizował
Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie.
Patrząc na wieloletnie kontakty zachodniopomorskich szkół, przedszkoli i stowarzyszeń oświatowych
z niemieckimi partnerami można śmiało postawić tezę, że współpraca międzynarodowa jest
wyzwaniem, które polskie podmioty podejmują coraz chętniej, szczególnie, gdy oferta współpracy
dotyczy regionu przygranicznego.

Projekty własne
W roku 2012 pracownicy Stowarzyszenia przeprowadzili szereg projektów własnych, w tym konferencje i seminaria międzynarodowe dla
animatorów wymian młodzieżowych.

Konferencja dla nauczycieli Klasa-grupa-proces, 15.02.2012 Szczecin

Spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół w Policach i Deutsch-Polnisches
Gymnasium Löcknitz, 10.01.2012 Police

Data

Temat spotkania

2012

szkolenia merytoryczne dla wnioskodawców wymiany szkolnej i pozaszkolnej z terenu województwa
zachodniopomorskiego, m.in. w Szczecinie, Myśliborzu, Wolinie, Koszalinie, Lipianach;

15 luty 2012

szkolenie "klasa – grupa – proces". Procesy grupowe w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej. Szkolenie dla
nauczycieli zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży, prowadzenie Anett Quint, Szczecin;
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Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

17 lutego 2012

kontrola jednostki centralnej PNWM przez referat wspierania PNWM w Warszawie, wynik kontroli
pozytywny

25-28 kwietnia 2012

konferencja zachodniopomorsko-bawarska. Podsumowanie współpracy młodzieżowej placówek
szkolnych i pozaszkolnych z zachodniopomorskiego, współpracujących z partnerami z Bawarii.
Nawiązanie współpracy w zakresie wymian sportowych, Augsburg;

11-12 czerwca 2012

wizyta Prezydenta Bayerischer Jugendring, Matthiasa Facka wraz z osobami towarzyszącymi: Florianem
Beyerem, osobistym referentem prezydenta, Michaelem Schwarzem, kierownikiem wydziału współpracy
międzynarodowej i Moniką Sailer, koordynatorką współpracy międzynarodowej z Europą Środkową,
Izraelem i Rosją w celu zacieśnienia współpracy;

14 czerwca 2012

szkolenie "klasa – grupa – proces". Role grupowe w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej. Szkolenie dla
nauczycieli zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży, część 2, prowadzenie Anett Quint
i Frank Rischer, Szczecin;

18 lipca 2012

spotkanie robocze w celu przygotowania polsko - niemieckiego szkolenia dla multiplikatorów z M-V
i Zachodniopomorskiego, Pasewalk;

18 sierpnia 2012

wizyta studyjna w Szczecinie. W siedzibie Euroregionu Pomerania odbyło się spotkanie z niemieckimi
uczestnikami podróży studyjnej wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, projekt zorganizowany przez
Fundację Heinrich-Böll-Stiftung z Hamburga;

10-12 października 2012

wizyta
studyjna
przedstawicieli
BJR,
próba
nawiązania
nowych
partnerstw.
Zgodnie z Umową podpisaną z BJR Euroregion Pomerania przyjął 2 przedstawicieli organizacji młodzieżowych: Stefana Stolla z Kreisjugendring München Land Oberschleißheim i Michaela Sella z Babenhausen.
Spotkanie w Szczecinie w Centrum Żeglarskim, PTSM, Euroregionie Pomerania i Łobeskim Domu Kultury,
Szczecin-Łobez;

24-28 października 2012

Teamwork-dreamwork. Polsko-niemieckie szkolenie dla partnerskich szkół. Szkolenie przeprowadzone
we współpracy z PNWM, Biurem w Warszawie;

12-14 listopada 2012

polsko-niemiecka konferencja dla koordynatorów wymian międzynarodowych. We współpracy
z Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. zorganizowano polsko -niemieckie szkolenie dla
wnioskodawców wymiany szkolnej i pozaszkolnej z polskiej i niemieckiej części Euroregionu Pomerania;

posiedzenie polsko-niemieckiej Grupy Roboczej ds. Wytycznych PNWM, Warszawa;
15-16 listopada 2012

19-24 listopada 2012

podróż studyjna w Bawarii z udziałem partnerów Bawarskiego Koła Młodzieży, w tym Euroregionu
Pomerania. Temat: Polityka młodzieżowa i praca z młodzieżą w dobie kryzysu., Monachium;

4 grudnia 2012

spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowania XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania,
Człopa;

7-9 grudnia 2012

prowadzenie szkolenie merytorycznego dla wnioskodawców Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
z terenu województwa Zachodniopomorskiego i schronisk młodzieżowych PTSM z całej Polski, Połczyn
Zdrój.

13
13

Sprawozdanie za 2012 r. Wspolnego Sekretariatu Technicznego
Interreg IV A w Locknitz
Od początku realizacji Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" – "Współpraca Transgraniczna" Krajów
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 zostało zatwierdzonych do dofinansowania 67 projektów o łącznej wartości ponad 150 mln. Euro, z czego 63 otrzymały już w ubiegłych latach umowy/decyzje o
przyznaniu wsparcia. Aż 92 polskich partnerów bierze udział we wszystkich realizowanych projektach transgranicznych.
Do końca 2012 roku partnerom wiodącym poszczególnych projektów przekazane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w wysokości prawie 60 mln. Euro, w tym stronie polskiej przekazano już ponad 25 mln. Euro. Wypłacone środki stanowią
ponad połowę wartości dofinansowania, wynikającej z podpisanych dotąd umów/decyzji o przyznaniu wsparcia.
Poziom wypłaconych środków EFRR z podziałem na Meklemburgię-Pomorze Przednie, Brandenburgię oraz województwo zachodniopomorskie
przedstawia Tabela 1.

Wypłacone środki EFRR do 31.12.2012

M-PP

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Razem

Wartość
według

%

11 921 252,90

6 141 297,68

8 617 298,87

26 679 849,45

37 884 457,06

70,42%

3 293 133,70

1 879 700,34

2 220 745,11

7 393 579,15

28 064 069,84

26,34%

8 654 423,33

5 713 937,19

10 929 623,90

25 297 984,42

50 273 950,90

50,32%

23 868 809,93

13 734 935,21

21 767 667,88

59 371 413,02

116 222 477,80

51,08%

BB

PL

Razem

Tabela 1: Stan wypłaconych środków z EFRR z podziałem na partnerów Programu.
Z limitów nałożonych na Program przez Komisję Europejską wynika, iż od początku realizacji Programu do końca roku 2013 z budżetu Interreg IV A
musi wypłynąć ponad 86 mln. Euro. Uwzględniając dotychczasowy poziom wypłat dofinansowania z EFRR zarówno partnerom projektów, jak i na
rzecz Pomocy Technicznej (ponad 3 mln. euro), w bieżącym roku musi zostać wypłacone jeszcze co najmniej 23,6 mln. Euro.

Działania WST w 2012 roku

Konferencja Roczna i obchody ETC-Day 2012
w Kołobrzegu.

W początkowej fazie realizacji Programu głównym zadaniem WST były działania
ukierunkowane na pozyskiwanie nowych wniosków o dofinansowanie, ich przyjmowanie, rejestracja, weryfikacja w zakresie właściwym dla WST, włącznie z informowaniem
beneficjentów o konieczności dokonania uzupełnień i zmian. Ponadto pracownicy
koordynowali proces oceny wniosków przez uprawnione do tego instytucje i przygotowywali materiały niezbędne do podjęcia decyzji przez Wspólny Komitet Monitorujący.
Od 1.04.2011 roku wprowadzone zostały zmiany do struktury zadań WST, przez co
główny punkt ciężkości został położony na opiekę nad wspieranymi projektami podczas ich realizacji. Pracownicy WST koordynują obecnie procesy wprowadzania zmian
do umów/decyzji o przyznaniu wsparcia oraz badania kwalifikowalności robót dodatkowych i uzupełniających, jak również pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów beneficjentów. Ponadto wdrażane projekty są monitorowane poprzez regularne
wizyty na miejscu.
W ramach monitoringu projektów do końca 2012 roku pracownicy WST uczestniczyli
łącznie w 191 spotkaniach w miejscach realizacji projektów, z czego 104 odbyły się
w samym roku 2012.
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Działania promocyjne i informacyjne
W 2012 roku WST kontynuował publikację polsko-niemieckiego Newslettera, wydawanego w wersji
elektronicznej. Wszystkie jego dotychczasowe numery są dostępne w dwóch językach na stronie internetowej Programu www.interreg4a.info. W kwietniu ubiegłego roku WST opublikował również broszurę
skierowaną do młodych mieszkańców naszego regionu. Publikacja pt. „Chętnie się przyłączę! Polskoniemieckie centra spotkań i edukacji dofinansowane przez Unię Europejską“ przedstawia wybrane
projekty, realizowane w ramach Programu Interreg IV A. Została ona przygotowana zarówno w formie
drukowanej, jak i elektronicznej, dzięki czemu jest stale dostępna na stronie Programu.
21 września 2012 roku w Kołobrzegu odbyła się Konferencja Roczna Programu, połączona z obchodami
Dnia "Europejskiej Współpracy Terytorialnej" ("ETC-Day 2012"). Impreza rozpoczęła się 10kilometrową przejażdżką rowerową. Trasa prowadziła wzdłuż nadmorskiej ścieżki rowerowej nr 10
w Kołobrzegu (EUROVELO 10), powstałej w ramach realizacji jednego z naszych projektów. Meta rajdu
znajdowała się w Porcie Jachtowym, gdzie na uczestników czekały przygotowane przez partnerów
prezentacje ponad 20 projektów, dofinansowanych ze środków Programu Interreg IV A. Jednym z
głównych punktów spotkania była konferencja prasowa, podczas której wielokrotnie podkreślano,
iż sukcesy Programu wiążą się ze szczególnym zaangażowaniem polskich i niemieckich partnerów w
projektach.

Konferencja Roczna i obchody ETC-Day 2012 w Kołobrzegu.

Komitet Monitorujący
Od rozpoczęcia Programu odbyło się dwanaście posiedzeń Wspólnego Komitetu Monitorującego. Ostatni raz członkowie Komitetu obradowali
29 stycznia br. w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Podczas posiedzenia członkowie Komitetu zadecydowali o przyznaniu wsparcia jednemu z trzech odłożonych projektów, pn. "Polsko-niemieckie
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Komunikacji w Urzędzie Oder-Welse oraz gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz".
W przypadku pozostałych dwóch projektów decyzja zostanie podjęta w trybie obiegowym, po zakończeniu procedury ich aktualizacji.
Przy okazji posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie pt.
„Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy stałe promujące historię i kulturę Pomorza”, która
otrzymała dofinansowanie ze środków INTERREG IV A. Ponadto w Zamku Książąt Pomorskich odbyła się projekcja filmu, który powstał w ramach
innego projektu INTERREG: „Zamierzenie modelowe – sieć atrakcji Pomerania”.
Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na jesień 2013 r.

Obrady Komitetu Monitorującego

Podczas zwiedzania wystawy
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Realizacja projektów Interreg IV A
Z 67 zatwierdzonych do wsparcia projektów,
do 31.12.2012 roku zakończona została realizacja
działań w 25. Wśród tych projektów zaledwie cztery
zostały zakończone formalnie przez partnera
wiodącego, tj. w Krajowym Instytucie Wsparcia
w Schwerinie został złożony tzw. dowód
wykorzystania środków.
Wśród realizowanych przez naszych beneficjentów
przedsięwzięć, dwa projekty zasługują na szczególną
uwagę. Zostały one zauważone i docenione przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt "Rozwój Europejskiego Parku Hugonotów"
w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody
"Dolina Miłości" w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku", realizowany
przez Miasto Schwedt n. Odrą oraz Federację
Zielonych "GAJA" w kwietniu zeszłego roku otrzymał
wyróżnienie w konkursie "Zabytek zadbany 2011",
Spacerujący po Dolinie Miłości Sławomir Mrożek
w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej
i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)". Wyróżnienie przyznano "za kompleksowe prace badawcze i rewitalizacyjne w parku Dolina
Miłości w Zatoni Dolnej oraz za współpracę ze społecznością lokalną w ochronie dziedzictwa kulturowego". Projekt ten otrzymał także w czerwcu
2012 roku Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego,
za przedsięwzięcie zrealizowane w roku 2011.
Z kolei wystawa Muzeum Narodowego w Szczecinie „Złoty wiek Pomorza.
Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”, stworzona
w ramach realizacji projektu "Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy stałe promujące historię
i kulturę Pomorza" otrzymała główną nagrodę w konkursie „Wydarzenie
Muzealne Roku – Sybilla 2011”, w kategorii „wystawy historyczne”.
„Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla” jest corocznym konkursem ogłaszanym i nadzorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W jury konkursu zasiadają wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury,
powołani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodzoną
ekspozycję można oglądać w Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego
w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 27.
Wystawa "Złoty wiek Pomorza"

Plany na rok 2013
Wspólny Sekretariat Techniczny w 2013 roku w dalszym ciągu planuje prowadzić intensywny monitoring realizowanych projektów. Łączy się to
przede wszystkim z wizytami u wnioskodawców, uczestnictwem w posiedzeniach grup roboczych, raportowaniem oraz pośredniczeniem w
kontaktach między beneficjentami a kontrolerami z art. 16 Rozporządzenia EFRR. Większość projektów znajduje się obecnie w fazie wdrażania,
co skutkuje koniecznością aktualizowania harmonogramów finansowych, planów budowlanych i innych dokumentów projektowych, a co za tym
idzie, wprowadzaniem zmian do wystawionych umów/decyzji o dofinansowaniu.
W bieżącym roku WST planuje także organizację szkoleń we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Interreg IV A. Ich
tematyka obejmie: kompetencje interkulturowe, rozliczanie projektów, dobre praktyki oraz promocję realizowanych projektów.
We wrześniu br. planowana jest konferencja roczna Programu Interreg IV A w Brandenburgii we współpracy z projektami „Centrum Informacji
i rozbudowa infrastruktury obiektów „epoki lodowcowej“ oraz „Transgraniczna sieć zintegrowana na rzecz wykorzystania energii odnawialnych
w Euroregionie Pomerania“.
Ponadto WST nadal uaktualnia stronę internetową Programu i wydaje kwartalny Newsletter, jak również bierze udział w pracach nad
przygotowaniem kolejnego okresu programowania.

Biuletyn wydawany przy wsparciu finansowym ze środków Europejskego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Ramach Współpracy Transgranicznej Polska - Meklemburgia
Pomorze Przednie/Barndenburgia 2007-2013 oraz budżetu państwa.

16

