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SZANOWNI CZYTELNICY,
oddajemy w Państwa ręce ostatni już w tym roku numer naszego biuletynu Funduszu Małych Projektów. Dotarliśmy niemal do metry 2014 roku, a jest to moment,
kiedy wszyscy ulegamy pokusie dokonania podsumowań. Pokusie tej ulegliśmy i my.
Dlatego ogłosiliśmy konkurs dla naszych beneficjentów na najciekawsze zdjęcia z
realizowanych „małych” polsko-niemieckich projektów. Pozytywna reakcja z Państwa strony przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy setki zdjęć, a
wszystkie ciekawe! Jury konkursowe nie miało łatwego zadania. Z jednej strony
chcieliśmy nagrodzić te fotografie, które opowiadają wyjątkowe historie, a z drugiej
strony nie mogliśmy zaniedbać oceny strony artystycznej. Ale udało się, w czym
pomogła obecność w składzie jury profesjonalnego fotografa. Nagrodzone fotografie będą Państwu towarzyszyć w naszym kalendarzu na rok 2015, który trafi drogą
pocztową do naszych beneficjentów.
A skoro jesteśmy już przy roku 2015, to czas najwyższy snuć plany na przyszłe projekty. Ruszył nabór na projekty w Programie Południowy Bałtyk, znajdziecie Państwo
informację na ten temat w obecnym numerze. Ponadto przeczytacie Państwo o
naszej aktywności w ostatnim kwartale bieżącego roku, przygotowywanej ofensywie
językowej Szczecina oraz kierunkach rozwoju polsko-niemieckiego obszaru metropolitalnego.
Korzystając z okazji pragniemy złożyć Państwu życzenia zdrowych i spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
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Polsko-Niemiecka Konferencja
„Przestrzen bez granic”
W dniach 14-15 października w siedzibie Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Berlinie odbyła się Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic”, której
współorganizatorem było Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.
Specjaliści z Polski i Niemiec wygłosili
referaty nt. transgranicznego polskoniemieckiego rozwoju przestrzennego.
W gronie fachowców przedstawiono
wyzwania związane ze współpracą
w zakresie planowania przestrzennego
na pograniczu, omówiono najważniejsze kierunki rozwoju i strategii działaWyniki warsztatów i swoje pomysły na wizję 2030 roku prezentowali
nia gospodarki przestrzennej w Niemstudenci
czech. Był też panel poświęcony modelowym przedsięwzięciom oraz warsztaty, w których uczestniczyli polscy i niemieccy studenci. Mieli oni trudne
zadanie przedstawienia wizji 2030 roku. Elementem konferencji były także warsztaty, które zaplanowano w czterech blokach tematycznych: powiazania transgraniczne, dostępność transgraniczna, rozwój turystyki oraz wymagania i narzędzia lokalnej współpracy transgranicznej. Na zakończenie konferencji zaprezentowano możliwości
polsko-niemieckiej współpracy w zakresie gospodarki przestrzennej w nowej unijnej perspektywie 2014-2020.
Konferencja była także okazją do prezentacji modelowych projektów współpracy polsko-niemieckiej, które wyłoniono w ramach konkursu MORO. Jego celem było zidentyfikowanie wspólnych projektów w zakresie spójnego
transgranicznego rozwoju pogranicza.
Do udziału w konferencji zaproszono euroregiony z zachodniej granicy. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V, a także Wspólny Sekretariat Techniczny zaprezentowały się na wspólnym stoisku.
Więcej na temat samej konferencji na stronie www.raum-ohne-grenzen.de.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko ( SGPEP,
Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V i WST)

Od lewej: Prof. dr Peter Dehme i prof. dr Marek Dutkowski
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Nauka języka niemieckiego kluczem
do rozwoju pogranicza
Temat nauki języka niemieckiego w naszym województwie i nauki języka polskiego wśród mieszkańców terenów przygranicznych w Niemczech był głównym punktem 75. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców,
które 2 grudnia odbyło się w Szczecinie.
Uczestnicy forum zgodnie przyznali, iż nauczanie dwujęzyczne jest istotnym czynnikiem dla rozwoju gospodarczego Euroregionu Pomerania.
Paweł Bartnik, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania zachęcał, by korzystać ze wsparcia funduszy unijnych i programu INTERREG na lata 2014
-2020, z którego można finansować m.in. projekty edukacyjne.
Zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska i Paweł Bartnik
- Komisja Europejska w swoich rozporządzeniach zakła(poniżej), zachęcali do nauki języka sąsiada przy wsparciu unijnym
da, iż każdy mieszkaniec Unii Europejskiej, powinien
w stopniu komunikatywnym, porozumiewać się przynajmniej jednym
językiem obcym - przypominał Jacek Wasik, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce.
Jego wystąpienie poparte było licznymi statystykami. I tak, 98 procent
Luksemburczyków zna język obcy. Na drugim miejscu uplasowali się Łotysze (95 proc), a na trzecim Holendrzy (94 proc). Polacy zadeklarowali, że
co drugi z nas zna jeden język obcy.
Z wielkim zainteresowaniem przyjęto wystąpienia Kingi Wóycickiej –
Hartmann z Saksonii, która opowiadała jak wygląda nauka języka polskiego w Niemczech i języka niemieckiego w Polsce. Statystyki przemawiają
na korzyść polskich uczniów. 170 tys. uczniów na Dolnym Śląsku uczy się
języka niemieckiego, natomiast tylko 1850 Niemców uczy się języka polskiego na terenie Saksonii.
Duży nacisk na dwujęzyczne nauczanie na terenie pogranicza deklarował
Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Miasta Szczecin. – Od 2005 roku
miasto wspiera i wdraża naukę języka niemieckiego w przedszkolach
i szkołach. Jesteśmy gotowi do wykonania kolejnego, dużego skoku, którego celem jest to, by za 15-20 lat przynajmniej połowa
mieszkańców naszego pogranicza posługiwała się językiem
sąsiada.
Na zakończenie forum przeprowadzono moderowane dyskusje w grupach tematycznych z zakresu: nauczenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego, kształcenia zawodowego
i akademickiego i współpracy z biznesem.
Forum jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez
Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna
Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA“ i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG IVA.
Najmłodsi z Przedszkola Publicznego nr 8 w Szczecinie, śpiewająco
zaprezentowali znajomość języka niemieckiego
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FMP: Zwycięzcy konkursu fotograficznego
Jury w składzie: Paweł Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Beata Bogusławska, fotograf oraz Regina Werner z Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. w Löcknitz,
Emilia-Szczygieł Lembicz i Aleksandra Warska z biura w Szczecinie, wybrało 13 zdjęć, które pojawią się w kalendarzu na 2015 rok. Wszystkie zdjęcia pochodzą z projektów, realizowanych w ramach INTERREG IV A Fundusz
Małych Projektów. Jury wybrało sześć zdjęć z projektów w których beneficjentem była niemiecka instytucja i siedem, gdzie partnerami wiodącymi byli Polacy.
Jury pragnęło także wyróżnić pozostałe ze zdjęć, które zostaną zamieszczone na okładce kalendarza w formie
kolażu. Poniżej zamieszczamy galerię zwycięskich zdjęć. Każdy z członków SGPEP otrzyma od nas kalendarz.
Dziękujemy Państwu za udział w konkursie. Przesyłane przez Państwa fotografie pokazały jak różnorodne były
„małe projekty” i jak ważne są one dla nawiązywania wspólnych partnerstw. Konkurs został zorganizowany przez
wspólne Biuro FMP/SPF Büro w ramach promocji Projektu INTERREG IV A „Fundusz Małych Projektów”.
(po lewej): Tytuł projektu:
Dlaczego? Polsko-niemieckie
spotkanie dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin defaworyzowanych społecznie
Wnioskodawca: Interessengemeinschaft Frauen und Familie
Prenzlau e.V
Autor zdjęcia: Lars Gerulat

(po prawej): Tytuł projektu:
IV polsko-niemiecki Festiwal
o Memoriał Kurta Hummela
Wnioskodawca: Samorządowa
Agencja Promocji i Kultury w
Szczecinku
Autor zdjęcia: Sławomir
Kłuciejasz

Tytuł projektu: Polsko-niemiecki
festiwal sztuk walki
Wnioskodawca: Ueckermünder
Judoclub e.V.
Autor zdjęcia: Burkhard Tiede
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Tytuł: Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło
w przyrodzie"
Wnioskodawca: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Autor zdjęcia: Dominik Rząsa

Tytuł: Polsko-niemieckie biegi i nordic walking jako forma integracji
sportowej
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje
Autor zdjęcia: Wojciech Hnat

Tytuł: Dni Integracji - Chojna 2013
Wnioskodawca: Centrum Kultury w Chojnie
Autor zdjęcia: Paweł Woźnicki

Tytuł: Polsko-niemieckie
Dni
2
3 Kultury i Sportu. Chojna 2014
Wnioskodawca: Centrum Kultury w Chojnie
Autor zdjęcia: Paweł Woźnicki
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Tytuł: Na Błoniach Wolina polsko-niemiecki jarmark się zaczyna
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Wolin
Autor zdjęcia: Marcin Somerlik

5

Tytuł: Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking Euroregionu
Pomerania
Wnioskodawca: Gmina Barlinek
Autor zdjęcia: Materiały Gminy Barlinek
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Tytuł projektu: Warsztaty „małe spryciaki“
Wnioskodawca: Lokschuppen Pomerania e.V. Pasewalk
Autor zdjęcia: Lokschuppen Pomerania e.V.

Tytuł projektu: Długotrwałe kształcenie za pomocą ogrodów
farbiarzy
Wnioskodawca: Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband
M-V e.V. Jugendherberge Ueckermünde
Autor zdjęcia: Detlef Rabethge

Tytuł projektu: Polsko-niemiecki obóz wypoczynkowy w Neuendorf
Wnioskodawca: Kreisfeuerwehrverein Mecklenburg-Strelitz e.V
Autor zdjęcia: Holger Kohl

Tytuł projektu: Breakdance i Hip-Hop inspirują region Odry
Partner w projekcie: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
Autor zdjęcia: Andrea Teichert

Projekt zrealizowany w ramach Funduszu Małych Projektów

Polscy historycy w Szczecinie
W dniach 17 – 21 września 2014r. w Szczecinie odbył się XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Organizatorem Zjazdu było
Polskie Towarzystwo Historyczne, Odział Szczecin wraz z Uniwersytetem Szczecińskim.
Uczestnikami kilkudniowego XIX Zjazdu Historyków Polskich byli historycy, badacze, nauczyciele historii, studenci, uczniowie i miłośnicy historii z Polski i zza granicy. Hasło przewodnie Zjazdu brzmiało: Polska-Bałtyk-Europa.
W mocno rozbudowanym programie kongresów, sympozjów, konferencji, wystaw i spotkań poruszana była
głównie problematyka morska. W ramach Zjazdu Historyków zrealizowano trzy polsko-niemieckie przedsięwzięcia, dofinansowane z Funduszu Małych Projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Interreg IV A.
Projekt pn. „Wspólna polsko-niemiecka historia kluczem do przyszłości – Przekroczenie granic” realizowany
przez szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego miał na celu integrację środowisk historycznych
z Polski i z Niemiec, przede wszystkim na poziomie organizacji lokalnych i regionalnych, w oparciu o dzieje terenu
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transgranicznego – Pomorza Zachodniego – historycznej Pomeranii. Uczestnicy projektu mieli okazję do wymiany doświadczeń,
prowadzenia dyskusji, omówienia problemów pogranicza oraz do
zapoznania się z historycznymi obiektami odbudowanymi ze środków unijnych.
Uniwersytet Szczeciński zrealizował projekt pn. „Polsko-niemieckie
sympozjum doktorantów „Europa Bałtycka – współpraca czy rywalizacja”, który był kontynuacją współpracy młodych historyków
– uczestników studiów doktoranckich w Greifswaldzie
i w Szczecinie. Temat przewodni Zjazdu Historyków bliski był temaProjekt US dotyczył współpracy młodych historytyce badawczej realizowanej w programach studiów doktoranckich
ków – uczestników studiów doktoranckich w
Greifswaldzie i w Szczecinie
obu uniwersytetów. Uczestnicy w trakcie wspólnych spotkań mieli
okazję do wymiany doświadczeń podczas warsztatów metodologicznych oraz poprzez udział w wydarzeniach towarzyszących Zjazdowi.
W ramach projektu pn. „Polsko-niemieckie warsztaty kultury regionu pomorskiego. Doświadczenie pogranicza” zorganizowanego
przez Uniwersytet Szczeciński studenci z Prenzlau uczyli się języka
polskiego, a studenci z Gryfina uczestniczyli w lekcjach języka niemieckiego. Ponadto odbyło się kilka wykładów akademickich
w języku polskim i niemieckim oraz sesje konwersatoryjne dla stuKonferencja w auli Uniwersytetu Szczecińskiego
dentów. Na zakończenie projektu powstała publikacja podsumowująca doświadczenia polskich i niemieckich uczniów i nauczycieli uczestniczących w przedsięwzięciu.
Elementem projektu zrealizowanego przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu pn. „Wspólna historia na pograniczu Odry - Cedynia 2014” była prezentacja publikacji regionalnych.
XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich dał możliwość miłośnikom historii obcowania z nauką historyczną na
najwyższym poziomie.

Projekty FMP zrealizowane w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
FMP-2013-142
Tytuł projektu: Polsko-niemieckie sympozjum doktorantów Europa Bałtycka - współpraca czy rywalizacja
Beneficjent: Uniwersytet Szczeciński
Partner projektu: Universität Greifswald
Całkowita wartość projektu: 21 190,00 EUR
FMP-2013-202
Tytuł projektu: Polsko-niemieckie warsztaty kultury regionu pomorskiego
Beneficjent: Uniwersytet Szczeciński
Partner projektu: Kreisvolkshochschule Uckermark
Całkowita wartość projektu: 21 000,00 EUR
FMP-2013-152
Tytuł projektu: Wspólna polsko-niemiecka historia kluczem do przyszłości - Przekroczenie granic
Beneficjent: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Szczecinie
Partner projektu: Uckermärkische Bühnen Schwedt
Całkowita wartość projektu: 24 012,00 EUR
FMP-2013-148
Tytuł projektu: Wspólna historia na pograniczu Odry - Cedynia 2014
Beneficjent: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
Partner projektu: Begegnungszentrum Lunow e.V.
Całkowita wartość projektu: 21 810,00 EUR
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PNWM: Bioroznorodnosc w projektach
polsko-niemieckich

Uczestnicy obchodzili „święto drzewa”. Z tej okazji zasadzono magnolię

Schronisko Młodzieżowe „Tadeuszówka” w uzdrowisku Połczyn
Zdrój już po raz kolejny gościło
animatorów wymian młodzieżowych
z
całej
Polski
(1012.10.2014). Organizatorami trzydniowego szkolenia były dwie
szczecińskie jednostki centralne
Polsko-Niemieckiej
Współpracy
Młodzieży: Polskie Towarzystwo
Schronisk Młodzieżowych i Euroregion Pomerania. Do Połczyna
przyjechało ponad pięćdziesiąt
osób, zainteresowanych wymianą
dwustronną i trójstronną. Była to
kadra schronisk młodzieżowych,

oddziałów wojewódzkich PTSM i aktywni członkowie PTSM.
W programie przewidziano czas nie tylko na teoretyczne zajęcia, dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej PNWM, ale także na aktywne działania na terenie wspaniałej Szwajcarii Połczyńskiej. Tym
razem seminarium poświęcone było zagadnieniom związanym z bioróżnorodnością, która od wielu lat jest tematem projektów młodzieżowych w Niemczech. Chcielibyśmy, by również w Polsce realizowana była tego typu
edukacja. W zajęciach terenowych towarzyszyli grupie leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn Zdrój, którzy ciekawie
i w sposób fachowy przedstawili funkcje lasu i problematykę ochrony przyrody, którą zajmują się na co dzień.
Takie zajęcia prowadzone są dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem, tak jak to było w naszym przypadku, ścieżki przyrodniczej pod nazwą „Dbając o naturę, dbasz o figurę”. I co ciekawe, takie zajęcia można proponować młodzieży o każdej porze roku.
Spotkanie zbiegło się ze „świętem drzewa”, więc nie mogło zabraknąć wspólnego posadzenia drzewka, magnolii
lekarskiej, przed budynkiem schroniska młodzieżowego, w którym uczestnicy nocowali i realizowali program.
I nie było to zwykle wsadzenie drzewka w przygotowane wcześniej stanowisko, ale prawdziwy
pokaz sztuki ogrodniczej. Architekt przyrody
zwracał uwagę na warunki prawidłowego sadzenia takiego gatunku drzewa i krzewu, jego wymaganiach, zastosowaniach i właściwościach leczniczych.
Warto podkreślić, że projekt sfinansowany został
ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a elementy przyrodnicze, które wzbogaciły program szkolenia ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nazwą „Centra i schroniska bioróżnorodności”.
Uczestnicy podczas zajęć. Gra integracyjna prowadzona przez
Marka Sienkiewicza (trzeci od lewej)
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Koncepcja transgranicznego rozwoju metropolitalnego
Szczecina
Dnia 8 grudnia b.r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego
projektu „Koncepcja transgranicznego rozwoju metropolitalnego Szczecina”. Przyjęto na nim raport z pierwszego etapu prac
nad polsko-niemiecką koncepcją. Celem projektu jest wypracowanie wspólnej wizji rozwoju polsko-niemieckiego obszaru metropolitalnego Szczecina.
Prace nad projektem „Koncepcja transgranicznego rozwoju metropolitalnego Szczecina” rozpoczęły się w 2012
roku. Wówczas podpisano list intencyjny podpisany przez przedstawicieli administracji Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, Brandenburgi, Berlina oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania od samego początku jest partnerem projektu.
Szczecin jako jedyna polska metropolia leżąca na pograniczu polsko-niemieckim ma znaczne oddziaływanie na
swoje bezpośrednie otoczenie leżące po stronie niemieckiej. Przygraniczne powiaty Meklemburgii-Pomorza
Przedniego oraz Brandenburgi należą do obszarów o najniższej gęstości zaludnienia, stoją przed ogromnymi wyzwaniami wynikającym z depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Jedyną z najważniejszych szans na dalsze
swoje funkcjonowanie upatrują we współpracy z Polską.
Na warsztatach, które odbyły się w sierpniu 2013 roku w Poczdamie, członkowie Grupy Sterującej w wyniku
dwudniowej dyskusji wybrali cztery tematy, które w pierwszej kolejności zostały poddane pogłębionej analizie:
- Region modelowy energii odnawialnych
- Ludzie-kultura-język-praca
- Funkcje miast
- Transport regionalny i mobilność.
Raport z prac w powyższych obszarach został przedstawiony dnia 8 grudnia b.r. Grupie Sterującej w Neubrandenburgu. Po wniesieniu uwag zostanie oficjalnie zaprezentowany na konferencji, która odbędzie się w Szczecinie w pod koniec kwietnia 2015 roku.

KĄCIK JĘZYKOWY: Uciekająca Panna Młoda
Jedną z rzeczy, z którą mi się kojarzy grudzień, to poza dekoracjami bożonarodzeniowymi bez wątpienia jest zimno (Kälte). Jako typowy zmarźlak
(Frostbeule) szczególnie cierpię w tym czasie. Niemcy mają znakomitą receptę, jak temu zapobiec. Na popularnych w tym czasie jarmarkach bożonarodzeniowych (Weihnachtsmärkte) można się rozgrzać pijąc przyprawione aromatycznymi przyprawami grzane wino (Glühwein). Pycha! Pomimo tego może się
jednak zdarzyć, że zmarzną nam np. stopy (Füße). A cóż się dzieje, kiedy „man
bekommt kalte Füße” (mamy zimne nogi)? Można oczywiście domniemać, że
jest nam zimno, ale jest to dosłowne znaczenie, natomiast w przenośni oznacza to ni mniej ni więcej, że ktoś wycofał się na krótko przed podjęciem decyzji. I tak narzeczona może w ostatniej chwili wycofać się ze ślubu (Die Braut
hat am Hochzeitstag kalte Füße bekommen). Wówczas pokazuje swojemu niedoszłemu małżonkowi „kalte
Schulter” (dosł. „zimne plecy”), czyli odrzuca go i pozostaje „kalt” („kalt bleiben” – być obojętnym). Mam nadzieję, że nikt w grudniu tego roku nie doświadczy podobnych sytuacji, w których przytoczone idiomy mogłyby
się przydać, bo na samą myśl, że mogłoby się coś takiego zdarzyć, aż ciarki przechodzą (Es überläuft mich kalt.)
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Ruszył nabor projektow w Programie
Interreg Region Morza Bałtyckiego
Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się
do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza
Bałtyckiego. Program został opracowany
w ramach celu współpracy terytorialnej Unii
Europejskiej.
Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla
lokalnego, regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych, a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru
programu.
Kto może być beneficjentem
Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji).
Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych, wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co
najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego
UE w obszarze objętym programem.
W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85 proc. dla polskich instytucji), lub jako
partner stowarzyszony.
Nabór
Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea
Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2.
Nabór projektów dotyczy trzech priorytetów:
1. Potencjał dla innowacji
2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
3. Zrównoważony transport
Dokumenty dotyczące naboru dostępne są w języku angielskim. Wnioski projektu wypełnia się w języku angielskim.
Sposób składania wniosków
Wnioski składa się elektronicznie w formacie pdf wysyłając pod adres:
application@interreg-baltic.eu
Pytania i odpowiedzi
Informacje na temat naboru oraz konsultacje przegotowywanych projektów
można uzyskać pod adresem: info@interreg-baltic.eu.
Ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informacji o programie udziela
Monika Strojecka-Gevorgya Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie programu: www.interregbaltic.eu
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