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Wstęp 
 

          Od ostatniej, Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr", która miała 
charakter sprawozdawczy i odbyła się 22 kwietnia 2016r. w Drzonkowie upłynął rok. Ostatnie 12 
miesiecy były okresem  wytężonej pracy osób odpowiedzialnych za działalność stowarzyszenia w tym 
m.in.: Prezesa Konwentu Stowarzyszenia, pana Czesława Fiedorowicza,  Wiceprezesa Bartłomieja 
Bartczaka, pozostałych Członków Konwentu w osobach: Krzysztof Kaliszuk - Zastępca Prezydenta 
Miasta Zielona Góra, Bernard Radny- Burmistrz Miasta i Gminy Babimost, Danuta Madej - Burmistrz 
Miasta Żary, Dariusz Straus- Wójt Gminy Siedlisko, Waldemar Wrześniak- Starosta Powiatu 
Nowosolskiego, członków Komisji Rewizyjnej w składzie: Adam Jaskulski - Przewodniczący,  Wójt 
Gminy Świdnica, Piotr Iwanus - Burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk, Krystyna Bryszewska - Wójt 
Gminy Dąbie oraz Dyrektor biura Euroregionu w Gubinie, pani Bożeny Buchowicz wraz z zespołem 
pracowników.  
     W poniższym sprawozdaniu, obejmującym ramy czasowe od 22 kwietnia 2016r. do 08 maja 2017r. 1 
w sposób skondensowany przedstawiony zostanie bilans naszych działań w tym okresie. 

 
 

1. Stan członkowski Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr". 
 
           Obecnie euroregion liczy 50 gmin i 7 powiatów na zasadach członka zwyczajnego, w tym oprócz 
gmin z województwa lubuskiego obejmuje również 1 gminę z województwa wielkopolskiego - Zbąszyń. 
Wojewoda Lubuski jest członkiem wspierającym nasz Euroregion. W okresie sprawozdawczym liczba 
członków Euroregionu nie zmieniła się i wynosi aktualnie 57. 
     Liczba ludności euroregionu wynosi aktualnie około 611,5 tyś. mieszkańców a powierzchnia ok. 
8262 km². 

 
 

                                            
1
  Informacje sprawozdawczo-finansowe i niektóre statystyki z przyczyn technicznych mogą odzwierciedlać 

nieznacznie zmodyfikowany przedział czasowy. 
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Liczba członków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr“* 
 
 

 
* stan na kwiecień 2017 r.  

 
 

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

2.1.  Rada Euroregionu i Prezydium Euroregionu. 
 
           W okresie sprawozdawczym Rada Euroregionu nie obradowała. Ze względu na fakt, że ostatnie 
posiedzenie Rady Euroregionu organizowane było przez stronę niemiecką, przygotowanie następnego 
posiedzenia leży w gestii strony polskiej. Dokonano już ustaleń co do terminu tego spotkania. W 
związku ze zbliżającym się jubileuszem 25-lecia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”/Spree-Neisse-Bober, 
posiedzenie Rady Euroregionu o charakterze bardzo uroczystym odbędzie się 21.09.2018r. w Zielonej 
Górze. 

         W okresie sprawozdawczym miało miejsce jedno posiedzenie Prezydium Euroregionu „Sprewa-
Nysa-Bóbr”/Spree-Neisse-Bober. Spotkanie odbyło się 07.04.2017r. w budynku Starostwa 
Powiatowego w Forst(L.). W trakcie obrad omawiano kwestię organizacji zbliżającego się jubileuszu 25-
lecia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”/Spree-Neisse-Bober (przypadającego na 21.09.2018r.) oraz 
dyskutowano na temat projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu 
Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 i problemów związanych z wdrażaniem 
programu. Ponadto porozumiano się w kwestii wspólnego zaangażowania biur w Gubinie i w Guben w 
pracę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) 2. Jako gość, na posiedzenie przybyła pani 
Ursula Bretschneider- Kierownik Instytucji Zarządzającej programem INTERREG z ramienia 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów w Poczdamie. 

 
 
 

                                            
2
  Więcej informacji na temat działalności PNWM w punkcie 4. 
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     2.2. Konferencja Stowarzyszenia. 
 
 Na ostatnim posiedzeniu Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” 
w dniu 22.04.2016r. w Drzonkowie podjęto 6 uchwał, z których wszystkie zrealizowano.  
 
Poniższe zestawienie przedstawia uchwały podjęte podczas XLI Konferencji:  

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Konwentu z działalności Stowarzyszenia, 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za rok 2015  i przeznaczenia 
zysku 

 Uchwała w sprawie udzielenia Konwentowi absolutorium za rok 2015 

 Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich dla miast i gmin obowiązujących w roku 
2016 i 2017 (1,20 zł za mieszkańca). 

 wysokości ryczałtowej składki członkowskiej dla powiatów ziemskich obowiązującej w roku 
2016 i 2017 (w zależności od liczby mieszkańców: 0-50 tys.-15.000,00 PLN, 50-100 tys.-
16.500,00 PLN, powyżej 100 tys.-18.000,00 PLN) 

 uchwalenia budżetu na rok 2016. 
 

 
    2.3.  Praca Konwentu Stowarzyszenia. 
 
 Działalność Euroregionu jest ściśle powiązana z regularną i efektywną pracą Konwentu 
Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym3 odbyło się 5 posiedzeń Konwentu (22.04.2016r., 
27.10.2016r., 16.12.2016r., 23.02.2017r., 09.05.2017r.). 

 
Do najważniejszych zadań podejmowanych przez Konwent w ciągu okresu sprawozdawczego można 
zaliczyć:  

 Przygotowywanie posiedzenia Konferencji; 

 Analiza informacji dotyczących Programu INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020; 

 Podejmowanie decyzji dot. Federacji Euroregionów RP; 

 Wykonywanie i realizacja uchwał Konferencji; 
 Ustalanie harmonogramu spotkań i funkcjonowania Konwentu; 
 Analizowanie protokołów Komisji Rewizyjnej; 
 Zatwierdzanie zmian w budżecie i omawianie innych spraw finansowych stowarzyszenia; 
 Dyskusja nt. stanu członkowskiego naszego stowarzyszenia; 
 Współpracę z krajowymi partnerami merytorycznymi, w tym m.in.: Ministerstwem Rozwoju, 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarią Prezydenta RP, Federacją 
Euroregionów RP, Urzędem Marszałkowskim, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, 
Euroregionem „Pro Europa Viadrina”, Euroregionem Nysa oraz Euroregionem Pomerania; 

 Współpracę z zagranicznymi partnerami merytorycznymi, w tym m.in.: Euroregionem Spree-
Neiße-Bober, Euroregionem Viadrina, Euroregionem Neisse e.V., Euroregionem Pomerania, 
Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg VA BB-PL 2014-2020, Ministerstwem 
Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego 
Brandenburgia, Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia,  Centrum Biznesu 
i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą, Centrum innowacji i technologii w Forst (L.)  

 Monitorowanie projektu własnego pt.: „Fundusz Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-
Nysa-Bóbr”” oraz jego realizacja; 

 Pracę w Komitecie Monitorującym Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska  
2014-2020; 

                                            
3
  okres sprawozdawczy, w celach lepszej transparentności chronologii spotkań poszerzono w tym przypadku o 

dzień 09.05.2017r. 
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 Analizę informacji na temat realizacji Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska  
2014-2020, w tym: 

o analizę stanu realizacji  Funduszu Małych Projektów, 
o analizę informacji z Komitetów Monitorujących; 

 Podsumowanie odbytych szkoleń z zakresu aplikowania,wdrażania, rozliczania itd. 
 Omawianie funkcjonowania Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 
 Omawianie istniejących i nowo utworzonych partnerstw partnerstw gmin, 
 Analizę wniosków z Forum Polskich Regionów Granicznych, 
 Analizę komunikatów z posiedzeń Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej i informacji z 

posiedzeń Komitetów ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej 
 Omawianie działań Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, 
 Omawianie tematów innych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz spotkań z udziałem 

przedstawicieli Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr", 
 Omawianie działań Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 

3. Programy Współpracy Transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 
 
Podsumowując działania podejmowane przez Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" w okresie 

sprawozdawczym należy pamiętać o głębokim zaangażowaniu naszej instytucji we wdrażanie i 
realizację zadań związanych z minionym już okresem wsparcia 2007 – 2013 oraz aktualną perspektywą 
2014-2020. Działalność ta była i jest traktowana przez euroregion  priorytetowo.   

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) są programami, w których Euroregion 
"Sprewa - Nysa - Bóbr" jest jednym z głównych aktorów. Z tego względu przedstawiciele ESNB 
regularnie angażują się w różnego rodzaju działania oraz spotkania dotyczące realizacji EWT na granicy 
polsko-niemieckiej. Mowa tutaj głównie o Programach Współpracy INTERREG (VA) Polska – 
Brandenburgia i Polska - Saksonia4 oraz o leżącym stricte w kompetencjach Euroregionu Funduszu 
Małych Projektów. 

Przełom lat 2016/2017 był okresem wzmożonej pracy biura euroregionu w zakresie realizacji 
zadań programowych. Początek okresu wsparcia 2014-20205 wymagał aktywnego zaangażowania we 
wszelkie oficjalne dyskusje, konsultacje i spotkania dot. tej perspektywy finansowej. Mając na uwadze 
dobro wszystkich członków stowarzyszenia, na bieżąco szczegółowo analizowane były  propozycje 
zapisów i rozwiązań proceduralnych, w tym m.in. tych dotyczących pracy Komitetu Monitorującego,  
przekazywane były także nasze uwagi i propozycje. W prace te w przypadku Programu Współpracy 
INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 przede wszystkim zaangażowani byli: 

1. Prezes Konwentu - Czesław Fiedorowicz 
2. Członkowie konwentu - Krzysztof Kaliszuk i Bartłomiej Bartczak  
    (przedstawiciele stowarzyszenia w Komitecie Monitorujacym) 
3. Dyrektor biura - Bożena Buchowicz. 

 
           W Komitecie Monitorującym Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia członkiem z 
prawem głosu jest pan Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, jako 
przedstawiciel Województwa Lubuskiego. 
 
 
 

                                            
4
  W programie polsko-saksońskim w perspektywie finansowej 2014-2020 znacznie ograniczono podstawowy 

obszar wsparcia. Z terenu Województwa Lubuskiego w obszarze wsparcia pozostał jedynie Powiat Żarski wraz z 
gminami położonymi na jego terenie.  
5
  Szczegółowe informacje dot. aktualnego okresu wsparcia 2014-2020 zawierają punkty 3.1 i 3.2 niniejszego 

sprawozdania.  
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    3.1 Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. 
 

Informacje ogólne: 
Budżet Programu to 100 mln EUR  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Zakres wsparcia: 
Oś priorytetowa I: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego  - 
alokacja 32 mln EUR 
Oś priorytetowa II: Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport - 
alokacja 19 mln EUR 
Oś priorytetowa III: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji – alokacja 10 mln EUR 
Oś priorytetowa IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji – alokacja 33 mln EUR w tym 16 
mln EUR na Fundusz Małych Projektów  (8,2 mln EUR dla Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”/Spree-
Neisse-Bober i 7,2 mln EUR dla Euroregionu Pro Europa Viadrina) 
 
Beneficjentami Programu mogą być m.in.: 

 jednostki administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 państwowe i samorządowe osoby prawne; 
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 
 szkoły, szkoły wyższe i placówki oświatowe; 
 stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe. 

Obszar wsparcia obejmuje: 
 województwo lubuskie z podregionami zielonogórskim i gorzowskim po stronie polskiej,  
 powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta Frankfurt (Oder) i Cottbus 

po stronie niemieckiej.  
Warunki wsparcia: 
- dofinansowanie do 85% 
- projekty muszą być realizowane transgranicznie, to znaczy z co najmniej jednym  
  partnerem z Polski i jednym z Niemiec 
- projekty muszą spełniać przynajmniej 3 z 4 kryteriów wsparcia: 

 wspólne opracowanie/ przygotowanie projektu 

 wspólne wdrażanie 

 wspólne finansowanie i/lub 

 wspólny personel  
 
Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony 
Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia, a Koordynatorem Krajowym Ministerstwo Rozwoju.  
Na czele utworzonego we Frankfurcie nad Odrą Wspólnego Sekretariatu(WS) stoi Kierownik WS, pani 
Elżbieta Kasianik. 
 
W skład Komitetu Monitorującego w roli członków z prawem głosu wchodzą przedstawiciele 
następujących instytucji: 
 

L.p. Instytucja 

1. Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz 

2. Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz 

3. Ministerstwo Rozwoju 

4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

5. Euroregion Pro Europa Viadrina (PL) 

6. Euroregion Pro Europa Viadrina (DE) 

7. Euroregion Spree-Neiße-Bober (DE) 

8. Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (PL) 
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Dodatkowo w skład Komitetu Monitorującego wchodzą osoby pełniące funkcję doradczą (6 osób) oraz 
obserwatorzy (6 osób).  
 
Inauguracja Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska (województwo lubuskie) 
2014-2020 odbyła się  3 listopada 2015r. w Cottbus w trakcie uroczystej konfererencji. Z ramienia 
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w spotkaniu tym wzięli udział 
przedstawiciele Konwentu. 

 
W okresie od 22.04.2016r. do 08.05.2017r. odbyły się następujące spotkania gremiów 

odpowiedzialnych za wdrażanie i realizację Programu Współpracy Polska (Województwo Lubuskie) – 
Brandenburgia 2014-2020: 
 
11-12.05.2016r. Frankfurt nad Odrą 
III Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Polska (Województwo 
Lubuskie) - Brandenburgia 2014-2020. 

Członkowie KM przyjęli dokumenty niezbędne do rozpoczęcia naborów wniosków. 
Zatwierdzono m.in. Podręcznik Beneficjenta – dokument, który określa m.in. zasady naboru i 
kryteria oceny projektów oraz reguły kwalifikowalności wydatków w projektach. Ustalono 
również, że pierwszy nabór projektów rozpocznie się 19 maja 2016r. i obejmie dwie osie 
priorytetowe – II (transport) i IV (integracja mieszkańców i współpraca administracji). 
Podczas posiedzenia zatwierdzono także Strategię Komunikacji programu, która 
systematyzuje prowadzone w ramach programu działania informacyjno-promocyjne (m.in. 
szkolenia dla wnioskodawców).  
Z ramienia Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w spotkaniu wzięli udział: 
pan Krzysztof Kaliszuk, członek Konwentu Stowarzyszenia, pani Bożena Buchowicz, dyrektor 
biura ESNB w Gubinie oraz pani Izabela Pantkowska, z-ca dyrektora biura ESNB w Gubinie. 
 
20.10.2016r., Frankfurt nad Odrą 
IV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Polska (Województwo 
Lubuskie) - Brandenburgia 2014-2020. 

W trakcie obrad jednogłośnie zatwierdzono Fundusz Małych Projektów z okresem trwania do 
czerwca 2022r. Decyzja ta była ważnym sygnałem dla wielu polskich i niemieckich 
wnioskodawców z terenu naszego euroregionu.  
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” reprezentowany był przez Pana Krzysztofa Kaliszuka – członka 
konwentu oraz Panią Bożenę Buchowicz – Dyrektor biura. 
 
07-08.12.2016r., Frankfurt nad Odrą 
V Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Polska (Województwo 
Lubuskie) - Brandenburgia 2014-2020. 
W dniach 07.12.-08.12.2016 r. odbyło się V. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu 
Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020. Komitet rozpatrzył  8 projektów w ramach osi 
priorytetowej II. Trzy projekty otrzymały dofinansowanie na łączną sumę 11.312.312,69 EUR6. 
W ramach osi priorytetowej IV zatwierdzono 7 projektów na kwotę 4.380.518,61 EUR7. 
 
Projekty tematycznie przyczynią się do polepszenia dostępności komunikacyjnej polsko-niemieckiego 
regionu przygranicznego poprzez budowę i modernizację ważnych odcinków dróg, do rozwoju 

                                            
6
 Źródło informacji: strona internetowa WS: http://interregva-bb-pl.eu/pl/komitet-monitorujacy/zatwierdzone-

projekty. Tabela z projektami (oś II) zatwierdzonymi podczas V posiedzenia KM znajduje się w załączniku 1a 
7
 Źródło informacji: strona internetowa WS: http://interregva-bb-pl.eu/pl/komitet-monitorujacy/zatwierdzone-

projekty. Tabela z projektami (oś IV)zatwierdzonymi podczas V posiedzenia KM znajduje się w załączniku 1b 
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współpracy miast obszaru wsparcia, do polepszenia współpracy policji i straży granicznej oraz do 
nawiązywania nowych partnerstw na terenie Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr. 
W posiedzeniu KM uczestniczyli: członkowie Konwentu, pan Krzysztof Kaliszuk i pan Bartłomiej Bartczak 
oraz  Dyrektor biura, pani Bożena Buchowicz. 
 
14-15.12.2016r., Poczdam 
VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Polska (Województwo 
Lubuskie) - Brandenburgia 2014-2020 
W trakcie spotkania zatwierdzono 5 projektów z osi priorytetowej IV na kwotę 4.310.456,63 EUR 8  
W posiedzeniu KM uczestniczyli:  Dyrektor biura, pani Bożena Buchowicz oraz pracownik biura, pan 
Mariusz Welman. 
 
12.04.2017r., Frankfurt nad Odrą 
VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Polska (Województwo 
Lubuskie) - Brandenburgia 2014-2020 
Członkowie Komitetu przyjęli m.in. propozycje zmian w Podręczniku Beneficjenta, głównie w zakresie 
kryteriów oceny projektów oraz procedury skargowej, jak również plan działań komunikacyjnych na 
2017 rok. 
W posiedzeniu KM uczestniczyli: członek Konwentu, pan Krzysztof Kaliszuk oraz  Dyrektor biura, pani 
Bożena Buchowicz. 
 
 

 
     3.1.1 Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – 
Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
20.10.2016r. został zatwierdzony projekt pn.: Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”, w którym Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” pełni rolę partnera wiodącego, zaś 
Euroregion Spree-Neisse-Bober partnera projektu.  
Kwota projektu: 
• kwota całkowita (EFFR)  - 8.200.000,00 EUR; 
• udział ESNB (PL) (EFFR)  - 4.700.000,00 EUR; 
• udział ESNB (DE) (EFRR) – 3.500.000,00 EUR; 
 
Okres realizacji: 
• 01.02.2016r. - 30.06.2022r. 
 
Główne założenia: 
• zacieśnienie istniejących oraz nawiązanie nowych kontaktów transgranicznych, które   
              przyczynią się do poprawy wzajemnego zrozumienia oraz stworzenia podstawy rozwoju  
              stabilnej współpracy. FMP finansuje przedsięwzięcia realizowane przez lokalne samorządy i  
              organizacje pozarządowe z partnerami zza granicy. 
 
16.02.2017r. podpisana została umowa finansowa pomiędzy Euroregionem „Sprewa-Nysa-Bóbr” a 
Krajem Związkowym Brandenburgia, reprezentowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw 
Europejskich i Ochrony Konsumentów reprezentowane dalej przez Bank Inwestycyjny Kraju 
Związkowego Brandenburgia. Niniejsza umowa obowiązuje do 30.06.2019r. 
 

                                            
8
 Tabela z projektami (oś IV) zatwierdzonymi podczas VI posiedzenia KM znajduje się w załączniku 1c 
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Przedstawiciele Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (Czesław Fiedorowicz – Prezes Konwentu, Bożena Buchowicz - 
Dyrektor Biura w Gubinie oraz Carsten Jacob – Dyrektor biura Euroregionu w Guben) w trakcie podpisywania 
umowy finansowej dot. realizacju Funduszu Małych Projektów.   

 
 
3.1.1.1 Ogólne warunki dofinansowania: 
 
•           procent dofinansowania wynosi maksymalnie 85% ogólnych kosztów kwalifikowalnych; 
•           z reguły przyznana kwota dofinansowania może wynosić do 15.000,00 EUR; 
•           projekty mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 25.000,00 EUR, jeśli mają szczególne 
              znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej na obszarze wsparcia. Takie znaczenie   
              przypisywane jest projektom, które pod względem treści lub zasięgu terytorialnego w 
              szczególny sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów Planu Rozwoju i Działania  
              Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na lata 2014-2020 lub/oraz posiadają przykładowy  
              charakter dla dalszej integracji mieszkańców oraz dla współpracy administracji na obszarze  
              wsparcia; 
•           całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą 17.647,06 EUR, w uzasadnionych przypadkach  
              29.411,76 EUR; 
•           budżet całkowity małego projektu nie może przekroczyć kwoty 35.000,00 EUR. 
 
Dziedziny wsparcia:  
• kultura i dziedzictwo kulturowe; 
• sport; 
• turystyka; 
• oświata i kształcenie; 
• opieka zdrowotna i sprawy socjalne; 
• gospodarka i nauka; 
• ochrona środowiska i ekologia; 
• współpraca administracji publicznej; 
• energia i ochrona środowiska. 
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Działania kwalifikowalne: 
• spotkania, konferencje, zawody, imprezy sportowe i kulturalne, seminaria, wymiany,  
              szkolenia, itd.; 
• projekty w ramach partnerstw komunalnych; 
• działania służące poprawie znajomości języka sąsiada;  
• opracowywanie transgranicznych koncepcji, badań i analiz naukowych;  
• tworzenie wspólnych systemów informacji i promocji, oznakowywanie szlaków  
              turystycznych;  
• zakupy sprzętu i wyposażenia, które są nieodzowne do wdrożenia współpracy i osiągnięcia  
              celów projektów, w uzasadniony sposób konieczne do osiągnięcia celu szczegółowego  
              „Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach  
               życia publicznego” oraz jeśli są oceniane jako integralny element współpracy.   
  
              Co do zasady działania w ramach projektu powinny być realizowane przez partnerów mających 
siedzibę w polskiej i brandenburskiej części obszaru wsparcia/Euroregionu. 
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja działań przez partnerów mających siedzibę poza 
obszarem objętym Programem (niemniej jednak w Polsce lub w Niemczech), o ile przyniosą one 
jednoznaczną korzyść oraz stanowią wartość dodaną dla obszaru wsparcia. Z kręgu beneficjentów nie 
wyklucza się tych większych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność np. w obszarze publicznej 
opieki zdrowotnej lub publiczne przedsiębiorstwa transportowe, czy też działających w innych 
obszarach usług publicznych. Z uwagi na publiczny charakter takiego przedsiębiorstwa, sektor 
publiczny powinien posiadać w nim więcej niż 50% nominalnego kapitału lub prawa głosu. W każdym 
przypadku należy przestrzegać przepisów pomocy publicznej UE. 
 
3.1.1.2 Aktualny stan realizacji FMP  
 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 nabory wniosków. 
Szczegółowe dane przedstawia niniejsza tabela: 
Data 

ogłoszenia 

naboru 

Data 

zamknięcia 

naboru 

Dostępna 

alokacja w 

EUR  

Punkty 

kulmina-

cyjne 

projektów 

Liczba 

złożonych 

projektów 

Wartość 
projektów 
złożonych 
(EFRR) 

Ilość 
projektów 
zatwier- 
dzonych 

Wartość 

projektów 

zatwierdzo-

nych (EFRR) 

28.11.2016 

I nabór 

20.01.2017 969.396,00  01.02.2016-

30.06.2017 

125 1.143.440,14 

 

 

116 926.266,89 

27.02.2017 

II nabór 

09.03.2017 294.604,00  01.07-

31.12.2017 

27 295.053,13  (projekty w trakcie oceny 

kwalifikowalności formalnej 

oraz merytorycznej) 

                

 

Po sprawdzeniu pod względem formalnym, kwalifikowalności oraz merytorycznym 2 wnioski zostały 
odrzucone z przyczyn formalnych na łączną kwotę 21.777,90 EUR. 

7 beneficjentów zwróciło się z pisemną prośbą o wycofanie swoich wniosków na łączną kwotę 
92 828,12 EUR. 
Lista projektów zatwierdzonych w ramach pierwszego naboru stanowi załącznik nr 2. 
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3.1.1.3 Przeprowadzone szkolenia i konsultacje. 
 
            W biurze Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” na bieżąco prowadzono doradztwo i konsultacje 
z zainteresowanymi jednostkami Przy okazji tych spotkań omawiano zasady obowiązujące w Funduszu 
Małych Projektów oraz konsultowano opracowane przez wnioskodawców konkretne projekty.   
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono cykl szkoleń w każdym powiecie oraz w Zielonej Górze. 
Ponadto spotkania dotyczyły możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Małych Projektów. Przekazano 
wskazówki mające na celu prawidłowe przygotowanie  wniosku o dofinansowanie. Przedstawiono 
również informacje pomocne w realizacji projektu oraz szczegółowo omówiono  zasady kwalifikowania 
wydatków. Szczegółowe dane przedstawia niniejsza tabela: 
 

Powiat 
 

Data  
 

Miejsce szkolenia Liczba uczestników 

 
Powiat krośnieński 

 
13.12.2016 

 
Gubin 

 
21 

 
Powiat żarski 

 
19.12.2016 

 
Żary 

 
53 

 
Powiat świebodziński + Cybinka + Torzym 

 

 
21.12.2016 

 
Świebodzin 

 
19 

 
Miasto Zielona Góra 

 

 
03.01.2017 

 
Zielona Góra 

 
57 

 
Powiat zielonogórski 

 

 
04.01.2017 

 
Babimost 

 
34 

 
Powiat żagański 

 
05.01.2017 

 
Żagań 

 
36 

 
Powiat nowosolski 

 

 
05.01.2017 

 
Nowa Sól 

 
20 

 
Powiat wschowski 

 

 
18.01.2017 

 
Wschowa 

 
10 

 
Razem 

 

 
250 

 
 
                Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” podejmował również działania mające na celu 
przeprowadzenie szkolenia w Gminie Zbąszyń. Informacje na ten temat przekazywane były zarówno 
drogą pisemną (pisma oraz korespondencja mailowa) jak i telefoniczną. Gmina Zbąszyń wyraziła 
zainteresowanie Funduszem Małych Projektów.  
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3.1.1.4 Posiedzenia Komisji Oceniającej 
 
Członkami  Euroregionalnej Komisji Oceniającej Fundusz małych Projektów są: 
 
Strona polska (członkowie z prawem głosu): 

1. Bożena Buchowicz - Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr  
2. Krzysztof Kaliszuk – Urząd Miasta Zielona Góra  
3. Ireneusz Brzeziński – Urząd Miasta Żary  

 
Strona niemiecka (członkowie z prawem głosu): 

1. Carsten Jacob – Euroregion Spree – Neiße-Bober 
2.  Jana Handrischek – Powiat Spree-Neiße Forst 
3. Kristina Neuman – Urząd Miasta Cottbus 

 
Członkowie z głosem doradczym: 

1. Ursula Bretschneider – Instytucja Zarządzająca Poczdam  
2. Anna Naskrent – Koordynator Krajowy Wrocław 
3. Lukasz Kocur – Handwerkskammer Cottbus  
4. Bogdan Ślusarz – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych Zielona Góra 

 
Do tej pory Euroregionalna Komisja Oceniająca obradowała 3 razy, naprzemiennie po stronie polskiej                                  
i niemieckiej. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela: 
 
 

Euroregionalna Komisja Oceniająca 
 

Data Miejsce Liczba 
zatwierdzonych 

wniosków 

Kwota w EUR 

1 Posiedzenie EKO 
 

25.01.2017r. Gubin Zatwierdzenie 
dokumentów: 

regulamin EKO, 
kryteria oceny i 

wyboru 
projektów 

- 

2 Posiedzenie EKO 
 

08.03.2017r. Guben 64 (niemiecki 
partner 

wiodący) 

369.991,35 

3 Posiedzenie EKO 
 

29-30.03.2017r. Gubin 116 (polski 
partner 

wiodący) 

926.266,89 

 
 

 
 
3.1.2. Projekty z udziałem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”  
 
                Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” oprócz realizacji Funduszu Małych 
Projektów zaangażowało się we wdrażanie 3 bardzo ciekawych i transgranicznie istotnych projektów. 
W punktach 3.1.2.1, 3.1.2.2 i 3.1.2.3 przedstawiono najważniejsze informacje na ten temat.    
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3.1.2.1.  „DIALOG” 
 
Partner wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 
Partnerzy  projektu: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr”, Stowarzyszenie 
Gmin Polskich Euroregionu “PRO EUROPA VIADRINA, Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V. 
Cel projektu: transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-
niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i 
dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień współpracą i 
tematyką transgraniczną. 
Grupa docelowa: bezpośrednio – liderzy współpracy transgranicznej działający m.in.  w administracji 
publicznej, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach non-profit. Pośrednio – polscy  
i niemieccy mieszkańcy całego obszaru wsparcia. 
Planowane rezultaty projektu: 

 liczba współpracujących instytucji: 76 

 utworzenie tematycznych grup roboczych: 2 

 ilość organizowanych kursów językowych: 22 

 posiedzenia grup roboczych, posiedzenia grupy projektowej, konferencje tematyczne, 
warsztaty, treningi interkulturowe, seminaria: 76 

 uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych: 32 
Okres realizacji: 01.03.2017–  28.02.2020 
Kwota dofinasowania:  1.095.222,47 EUR 
Główne założenia: 
Projekt składa się z 3 filarów merytorycznych, w ramach których działania realizowane będą 

równolegle i w uzgodnieniu przez wszystkich partnerów projektu przez cały okres jego realizacji: 

1. KOMUNIKACJA BEZ GRANIC: 

W ramach tego filaru realizowane będą działania mające na celu polepszenie wzajemnego zrozumienia 

się oraz poprawę lepszej znajomości funkcjonowania  odpowiednich instytucji i organizacji  po drugiej 

stronie granicy z uwzględnieniem ich zadań oraz zakresu kompetencji. Przewidziane ku temu działania 

to warsztaty i treningi interkulturowe oraz seminaria przybliżające kompetencje i sposoby 

funkcjonowania instytucji w kraju sąsiada. Przeprowadzone zostaną również działania mające 

wspomagać bądź umożliwić prowadzenie bezpośredniej komunikacji pomiędzy współpracującymi 

podmiotami z Lubuskiego i Brandenburgii. W tym celu przewidziane są kursy i szkolenia językowe o 

różnym poziomie trudności.  

2. DZIAŁANIE BEZ GRANIC 

Równolegle do działań pierwszego filaru prowadzone będą działania, mające na celu analizę i 

rozwiązania konkretnych obszarów działania pogranicza lubusko – brandenburskiego. W ramach tego 

filaru partnerzy projektu zajmą się dwoma tematami: 

1) KSZTAŁCENIE + KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 

2) OCHRONA ZDROWIA – Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” 

Każdy z tematów będzie przedmiotem prac jednej z dwóch Grup Roboczych i zostanie w niej 

szczegółowo opracowany z aktywnym włączeniem ekspertów oraz nieformalnych partnerów 

kooperujących. W ramach przeprowadzonych prac należy określić status quo, skonkretyzować 

założenia, działania oraz wyciągnąć wnioski dla współpracy strukturalnej i instytucjonalnej dla całego 

obszaru projektu. Przewidziane w tym filarze działania to: regularne posiedzenie Grup Roboczych, 

regularne posiedzenie Grupy Projektowej w celu wymiany informacji i uzgadniania wspólnych działań 

w ramach projektu, cykl warsztatów tematycznych, wizyty studyjne, prezentacja rezultatów. 

3. PROMOCJA BEZ GRANIC 

W ramach tego filaru realizowane będą wspólne działania promujące projekt i jego rezultaty oraz 
mające na celu poprawę znajomości i wiedzy o obszarze wsparcia np. : informacje o projektach na 
stronach internetowych partnerów, kalendarz imprez Euroregionów, rozmaite materiały promocyjne, 
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promocja w mediach, współdziałanie przy innych działaniach promocyjnych, udział w  wydarzeniach 
promocyjno – informacyjnych po obu stronach granicy w celu przedstawienia i promocji efektów 
projektu. 
 
 
3.1.2.2. Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB 
 
Partner wiodący: Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V. w Guben  
Partner projektu: Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie  
Cel projektu: stworzenie lepszych warunków ramowych do rozwoju istniejących i inicjowania nowych 
partnerstw dostosowanych do zróżnicowanych kooperacji prowadzonych w euroregionie za pomocą 
intensywnego, strategicznego doradztwa oraz dedykowanego wsparcia. 
Grupa docelowa: potencjalni partnerzy z terenu Euroregionu chcacy nawiązać transgraniczne 
partnerstwa lub stworzyć nową konstelację w ramach istniejącej współpracy  
Planowane rezultaty projektu: 

 liczba współpracujących instytucji: 87 

 giełdy partnerskie: 2 

 raport “Ewaluacja potencjałów i ograniczeń transgranicznych kooperacji”: 1 

 baza danych partenrów: 1 

 warsztaty dla nowych partnerow, narady i konsultacje: 62 
 
Okres realizacji: 01.03.2017–  29.02.2020 
Kwota dofinasowania: 219.679,92 EUR 
Główne założenia: 

 Analiza dotychczasowych kontaktów transgranicznych  pomiędzy instytucjami. 

 Sporządzenie prostej w obsłudze bazy danych  służącej  poszukiwaniu partnera. 

 Przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, giełd partnerskich dla zainteresowanych 

podmiotów. 

 Realizacja szeroko pojętej promocji dla zróżnicowanej grupy odbiorców/ instytucji. 

 Przygotowanie podsumowania „Potencjały i ograniczenia transgranicznych kooperacji”. 
 
 
3.1.2.3. EuRegioNet - internacjonalizacja sieci i klastrów (SK) 
 
Partner wiodący: 
Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH  (Centrum biznesu i innowacji) 
Partner projektu: Centrum für Innovation und Technologie GmbH (Forst(L.)  
 (Centrum innowacji i technologii) 
Partner projektu: 
Lubuska Organizaja  Pracodawców Gorzów Wlkp. 
Partner projektu: Euroregion  
„Sprewa-Nysa-Bóbr” 
Cel projektu: 
Stworzenie polsko-niemieckiej informacyjnej i konsultingowej platformy wsparcia dla istniejących lub 
tworzących się sieci i klastrów małych i średnich przedsiębiorstw i/lub instytucji naukowych 
Grupy docelowe 
Sieci i klastry (SK) jako główni odbiorcy aktywności projektowych, w pierwszej linii odpowiednio do 
punktów ciężkości określonych w krajowych/regionalnych strategiach innowacji 
- Mikroprzedsiębiorstwa, MŚP, jednostki naukowo-badawcze jak BTU Cottbus-Senftenberg, 
Uniwersytet Zielonogórski, szkoły wyższe w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Europejski Viadrina, IHP 
Frankfurt (Oder), noszące się z zamiarem stworzenia SK lub mające do tego potencjał 
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- Instytucje państwowe i administracja regionalna, które nadzorują,odpowiadają albo wspierają pracę 
regionalnych sieci/klastrów 
- Podmioty otoczenia biznesu, które mają styczność z pracą sieci i korzystają z projektu jak: izby, 
związki przedsiębiorców, instytucje wspierania gospodarki, narodowe i europejskie sieci 
 
Planowane rezultaty projektu: 
· 1 główne spotkanie otwierające /30 uczestników 
· 4 regionalne spotkania startowe  (razem 100 uczestników) 
· 6 spotkań partnerów i Rady projektowej 
· 6 podróży studyjnych do SK 
· 16 - 20 zewaluowanych SK, Ankiety, sprawozdania 
· 1 transgraniczny kongres klastrowy, min. 50 uczestników 
· 8 porozumień /planów działań z przewidzianymi do wsparcia SK 
· 20 nowych członków SK 
· 2 nowe transgraniczne SK 
· 2 marki klastrowe PL-DE 
· publikacja wyników na stronach internetowych partnerów 
· brandenbursko-lubuski informator klastrowy 
· 1 spotkanie zakończeniowe: przedstawienie wyników, 

przykłady dobrych praktyk, 30 uczestników 
 
Okres realizacji: 01.04.2017 -  31.03.2020 
Kwota dofinasowania: 678.915,64 EUR 
 
Główne założenia: 
- wspieranie tych sieci w trakcie ich długofalowego kształtowania, - przekazywanie im informacji, usług 
względnie ekspertyz, 
- pomoc w strategicznym rozwoju, internacjonalizacji, rozwoju inteligentnych specjalizacji.  
 
Projekt będzie bodźcem dla rozwoju dialogu polsko-niemieckiego dotyczącego tworzenia i rozwijania 
klastrów oraz ich transgranicznego usieciowienia. Działania projektowe przyczynią się do powstawania 
marek klastrowych, wsparcia sieci i klastów, rozwoju marketing miejscowego oraz transgranicznych 
powiązań przedsiębiorstw i ośrodków naukowych z Polski i Niemiec. 
      
 
 
3.2. Program Współpracy INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2020. 
 
Informacje ogólne: 
Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Zakres wsparcia: 
Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7  mln EUR) 
Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln EUR) 
Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln EUR) 
Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln 
EUR) 
Beneficjentami Programu mogą być m.in.: 

 jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i 
instytucje im podległe, 

 organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa 
społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, 
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 małe i średnie przedsiębiorstwa w osiach priorytetowych I, III oraz IV, o ile działania w 
projekcie są w zakresie pożytku publicznego. Podmioty te nie mogą pełnić roli beneficjenta 
wiodącego. 

Obszar wsparcia obejmuje: 

 podregion jeleniogórski w województwie dolnośląskim oraz powiat żarski w województwie 
lubuskim, po stronie polskiej  

  dwa powiaty Kraju Związkowego Saksonia: Görlitz i Bautzen, po stronie niemieckiej. 
 Warunki wsparcia: 
- dofinansowanie do 85% 
- projekty muszą być realizowane transgranicznie, to znaczy z co najmniej jednym  
  partnerem z Polski i jednym z Niemiec 
- projekty muszą spełniać przynajmniej 3 z 4 kryteriów wsparcia: 

 wspólne opracowanie/ przygotowanie projektu 

 wspólne wdrażanie 

 wspólne finansowanie i/lub 

 wspólny personel  
 
Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rozwoju, a koordynatorem Instytucja Krajowa - 
Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa. 
 
W programie funkcjonuje Fundusz Małych Projektów realizowany przez polską i niemiecką stronę 
Euroregionu Nysa9. 

Gremium decyzyjnym Programu jest Komitet Monitorujący. Członkami KM są przedstawiciele Polski i 
Saksonii, szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego, a także  przedstawiciele partnerów społeczno-
gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawicielem woj. Lubuskiego jest Pan Czesław 
Fiedorowicz. KM jest odpowiedzialny m.in. za prawidłową i efektywną realizację Programu, a także za 
wybór projektów do dofinansowania.  

W okresie od 24.04.2015r. do 21.04.2016r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG 
Polska –Saksonia 2014-2020 obradował 3 razy: 
 
05-06.07.2016r., Bad Muskau 
IV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG  Polska – Saksonia 2014-2020 
Spotkanie odbyło się w Parku Mużakowskim w Bad Muskau. Podczas posiedzenia zostaną podjęto 
decyzje w sprawie dofinansowania regularnych projektów w ramach I osi – Wspólne dziedzictwo 
naturalne i kulturowe, II osi - Mobilność regionalna oraz III osi - Edukacja Transgraniczna10. 
 
W posiedzeniu KM uczestniczył Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
 
05.10.2016r., Bolesławiec 
V Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG  Polska – Saksonia 2014-2020 

Spotkanie odbyło się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum 
Ceramiki. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone polsko-saksońskie projekty współpracy w 
zakresie bezpieczeństwa  wewnętrznego, przeciwdziałania zagrożeniom oraz w dziedzinie 
współpracy administracji i obywateli. Łączna wartość dofinansowania dla 8 zatwierdzonych 

                                            
9
 Tabela z zatwierdzonymi do dofinansowania projektami włącznie z projektami beneficjentów z terenu 

Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” stanowi załacznik nr 3. 
10

 Źródło informacji: strona internetowa WS: https://pl.plsn.eu/-/4-posiedzenie-komitetu-monitorujacego. 
Tabela z projektami zatwierdzonymi podczas IV posiedzenia KM znajduje się w załączniku nr 4 

https://pl.plsn.eu/-/4-posiedzenie-komitetu-monitorujacego
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projektów wyniosła 6,25 mln EUR. W czasie obrad członkowie KM omówili także aktualny stan 
wdrażania programu oraz podjęli decyzję w sprawie harmonogramu kolejnych naborów11. 
W posiedzeniu KM uczestniczył Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
 
08.02.2017r., Zittau 
VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG  Polska – Saksonia 2014-2020 
Podczas posiedzenia został zatwierdzono projekt drogowy w ramach II osi priorytetowej – Regionalna 

Mobilność. Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi 5, 65 mln EUR 12. 
W posiedzeniu KM uczestniczył Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
 
 
 
4. Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr 13  
 
W 2016 r. wnioskodawcy z terenu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” i Niemiec (PNWM traktuje całe 
Niemcy jako obszar wsparcia dla wnioskodawców naszej Jednostki Centralnej) złożyli wnioski o 
dofinansowanie w następujących dziedzinach: 

Wymiana szkolna wNiemczech-26 wniosków 
Wymiana szkolna w Polsce-61 wniosków 
Wymiana pozaszkolna w Polsce-82 wnioski 
Wymiana pozaszkolna w Niemczech-19 wniosków 

Łącznie złożono 188 wniosków.  

Tematyka ich spotkań była bardzo różna: 

 poszerzanie wiedzy o kraju partnera, 

 wychowanie i edukacja młodzieży w dziedzinie kultury i sportu, 

 wspólne gry i zabawy, 

 spotkania w ramach partnerstwa i współpracy miast, 

 wspólna praca na rzecz młodzieży i w celu realizacji zadań społecznych dla dobra ogółu, 

 szanse i zagrożenie wynikające z przystąpienia Polski do UE, 

 projekty ekologiczne, 

 wymiana przedszkolna, 

 projekty „4x3 Prosta sprawa”, 

 projekty trójstronne, 

 praktyki zawodowe, 
 
Nie wszystkie wnioski zostały zrealizowane z różnych powodów. Liczba niezrealizowanych oscyluje na 
poziomie 5%. 
Łączna kwota dofinansowania 2016 r. wynosi 999 533 zł, z czego  
317 383 zostało przeznaczone na wymiany szkolne, a 682 150 zł na wymiany pozaszkolne. 
 

                                            
11

 Źródło informacji: strona internetowa WS: https://pl.plsn.eu/-/rozszerzone-zestawienie-projektow-
zatwierdzonych-w-ramach-iv-osi-priorytetowej-do-dofinansowania-podczas-posiedzenia-komitetu-
monitorujacego-w-dn-5-10. Tabela z projektami zatwierdzonymi podczas V posiedzenia KM znajduje się w 
załączniku nr 5. 
12

 Źródło informacji: strona internetowa WS: https://pl.plsn.eu/-/vi-posiedzeniu-komitetu-monitorujacego-w-
zittau. Informacja dot. wyników VI posiedzenia KM znajduje się w załączniku nr 6. 
13

  okres sprawozdawczy od 01.01.2016r. – 31.12.2016r. Lista projektów Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży stanowi załącznik nr 7. 

https://pl.plsn.eu/-/rozszerzone-zestawienie-projektow-zatwierdzonych-w-ramach-iv-osi-priorytetowej-do-dofinansowania-podczas-posiedzenia-komitetu-monitorujacego-w-dn-5-10
https://pl.plsn.eu/-/rozszerzone-zestawienie-projektow-zatwierdzonych-w-ramach-iv-osi-priorytetowej-do-dofinansowania-podczas-posiedzenia-komitetu-monitorujacego-w-dn-5-10
https://pl.plsn.eu/-/rozszerzone-zestawienie-projektow-zatwierdzonych-w-ramach-iv-osi-priorytetowej-do-dofinansowania-podczas-posiedzenia-komitetu-monitorujacego-w-dn-5-10
https://pl.plsn.eu/-/vi-posiedzeniu-komitetu-monitorujacego-w-zittau
https://pl.plsn.eu/-/vi-posiedzeniu-komitetu-monitorujacego-w-zittau
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Od 03.04. 2017 r. strona niemiecka naszego Euroregionu odpowiada za projekty wymiany szkolnej z 
terenu Brandenburgii wspierane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Tym samym 
sytuacja na Lubusko-Brandenburskim pograniczu w 2017 w kontekście wspierania projektów wymiany 
młodzieży ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przedstawia się następująco: 

-strona polska naszego Euroregionu odpowiadana za projekty wymiany szkolnej i pozaszkolnej 
realizowane przez podmioty z południowej części Województwa Lubuskiego 

- strona polska Euroregionu „Pro Europa Viadrina” odpowiadana za projekty wymiany szkolnej i 
pozaszkolnej realizowane przez podmioty z północnej części Województwa Lubuskiego 

- strona niemiecka Euroregionu „Pro Europa Viadrina” odpowiadana za projekty wymiany pozaszkolnej 
realizowane przez podmioty z Brandenburgii 

- strona niemiecka Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr/„Spree-Neisse-Bober” odpowiadana za projekty 
wymiany szkolnej realizowane przez podmioty z Brandenburgii 

 
W 2017 r. zarejestrowaliśmy do 20 marca 68 projektów. Niektóre z projektów zostały zrealizowane i 
rozliczone ze względu na bardzo wczesny termin tegorocznych ferii zimowych z Lubskiem, połowa ma 
wydane wstępne decyzje finansowe i przekazane zaliczki. 
 
Wszystkie kompletne i merytorycznie poprawne wnioski, bez względu na planowany termin realizacji, 
które wpłyną do Euroregionu do 10 maja 2017 r. mają zagwarantowane finansowanie na poziomie 
około 67% maksymalnych stawek ryczałtowych. 
 
  

 

 

 

 

 

32% 

19% 

36% 

13% 

Liczba wniosków 

wymian szkolna w Polsce 

wymiana szkolna w Niemczech 

wymiana pozaszkolna w Polsce 

wymiana pozaszkolna w Niemczech 
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 5. Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej 

 

             Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Gubinie poprzez członkostwo  
15 Euroregionów skupia: 
 

595 gmin 
70 powiatów 

11 powiatów grodzkich 
4 samorządy wojewódzkie 

oraz Wojewodę Lubuskiego  
(członek wspierający Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”) 

 

 
 

* Mapka przedstawia obszary wszystkich euroregionów na granicach Polski, wraz z ich zagranicznymi częściami. 

Opracowanie własne. 
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W okresie od 22.04.2016r. do 08.05.2017r. odbyły się nastepujące spotkania gremiów FERP:  
 
21.06.2016r. Warszawa 
 
Posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej   
Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rozwoju(MR). Członkowie Zarządu FERP omawiali porządek 
obrad Walnego Zebrania Delegatów FERP, przygotowywali tematy na spotkanie z Podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Panem Adamem Hamryszczakiem oraz porozumieli się do do 
rekomendacji dla Walnego Zebrania Delegatów przedstawiciela FERP do kontaktu z Ministerstwem 
Rozwoju w związku z przygotowaniem dokumentów do kolejnego okresu wsparcia po 2020r.  
 
21.06.2016r., Warszawa 
 
V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP  
Spotkanie odbyło się w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. 
Zebrani przedstawiciele Euroregionów zapoznali się między innymi ze sprawozdaniami  
Przewodniczącego Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Czesława Fiedorowicza, oraz  
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Cezarego Cieślukowskiego i podjęli uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz 
sprawozdania finansowego za 2015r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za 
2015r.; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w 2017r.; planu finansowego na 2016r. a także 
uzupełnienia składu Zarządu FERP. W ramach tajnego głosowania uprawnieni członkowie WZD FERP 
zatwierdzili kandydaturę pana Antoniego Karlaka (Euroregion Tatry). Swoistym podsumowaniem 
spotkania była dyskusja nad kierunkiem działań w najbliższym roku. Podjęto także stanowisko dot. 
przyszłosci Europejskiej Współpract Terytorialnej (EWT) po 2020r. 
 
22.06.2016r. Warszawa 

Spotkanie robocze z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju poświęcone programom współpracy 
transgranicznej w perspektywie finansowej 2014-2020 i perspektywie po 2020r. 

 
Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie tego spotkania były: 

-           Poziom współfinansowania z budżetu państwa małych projektów. 
-           Kwestia umiejscowienia Wspólnych Sekretariatów (m.in. przeniesienie 
            Wspólnego Sekretariatu Programu EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020) 
 -          Wsparcie dla Euroregionów granicy wschodniej 
            (Rola Euroregionów we wdrażaniu PWT, Mechanizmy wsparcia na granicy polsko- 
            rosyjskiej analogiczne do tych na innych granicach (Fundusze Małych Projektów))  
-           Uproszczenie metod rozliczeń 
-           Koszty zarządzania FMP (uwzględnienie rzeczywistych kosztów zarządzania ponoszonych przez     
            Euroregiony) 
-           Udział przedstawiciela FERP w pracach przygotowawczych do kolejnego okresu 
            wsparcia po 2020r. 
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6. Działalność Euroregionu w innych gremiach Polskich i 
    międzynarodowych. 

 
6.1.     Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy  

     Regionalnej i Przygranicznej, Komitet do Spraw Współpracy  
     Przygranicznej i Komitet do Spraw Współpracy Międzyregionalnej 

 
Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej została 

utworzona na mocy postanowień Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w dniu z 17 czerwca 1991 roku. Komisja 
została utworzona w dniu podpisania Traktatu w drodze wymiany not między Ministrami Spraw 
Zagranicznych Polski i Niemiec. 

 
Zadaniem Komisji jest przede wszystkim: 
 

 Ułatwianie badania i rozwiązywania, problemów w obszarze przygranicznym oraz wspieranie 
kontaktów i porozumienia między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami na obszarach 
po obu stronach granicy polsko-niemieckiej; 

 Wspieranie kontaktów i współpracy regionalnych, komunalnych i innych instytucji, zrzeszeń i 
podmiotów obu państw, których działalność wykracza poza obszar przygraniczny; 

Komisja spełnia w pewnym sensie również funkcję interwencyjną. Zarówno na sesjach plenarnych, jak i 
w okresie między nimi, strony zwracały się bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicielstw 
dyplomatycznych o pomoc w załatwieniu bądź wyjaśnieniu konkretnych spraw. 
 
W okresie od 22.04.2016r. do 08.05.2017r. odbyło się 1 posiedzenie Komitetu do Spraw Współpracy 
Przygranicznej i 1 posiedzenie Komitetu do Spraw Współpracy Międzyregionalnej.  
Dodatkowo, w dniach 15.11.2016r. w Poczdamie i 16.03.2017r. w Zielonej Górze odbyły się spotkania 
Grupy Roboczej „Transport”, działającej w ramach prac Komitetu do Spraw Współpracy Przygranicznej. 
W obu tych spotkaniach przewodnią rolę odgrywał Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
 
03-04.04.2017r., Lubniewice (koło Gorzowa Wielkopolskiego), XXXVI Posiedzenie Komitetu ds. 
Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej  ds. Współpracy Regionalnej i 
Przygranicznej 
 
Posiedzeniu komitetu przewodniczyli Marek Subocz, Wicewojewoda Zachodniopomorski i Anne Quart, 
Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Ochrony Konsumentów w Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw 
Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia.  
W pierwszym dniu Komitetu miały miejsce robocze rozmowy polskiej i niemieckiej delegacji. Drugi 
dzień Obrad rozpoczął się od sprawozdania Grupy Roboczej Transport. Następnie dyskutowano m.in. 
na temat komunikacji miejskiej w strefie transgranicznej. W agendzie Komitetu znalazło się również 
miejsce na debatę nad Wspólną Koncepcją Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – 
Wizja 2030 i sprawozdanie z działań Grupy Roboczej ds. aktualizacji Porozumień o wzajemnej pomocy 
podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.  
Zaprezentowano także publikację wydaną z okazji 25-lecia działalności Komitetu ds. Współpracy 
Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i 
Przygranicznej, stanowiącą swoisty bilans działań Komitetu na przełomie ostatniego ćwierćwiecza. 
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" reprezentował Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
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04-05.04.2017r., Mierzęcin, XLI Posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-
Niemieckiej Komisji Międzyrządowej  ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej 

Jednym z głównych tematów spotkania była migracja na rynku pracy. W trakcie obrad m.in. 
wskazywano na potrzebę wprowadzenia zróżnicowanych form wsparcia międzyregionalnego, tj. 
odejścia od grantów i dotacji na rzecz tzw. instrumentów zwrotnych, czyli takich, które przyniosą 
korzyści obu stronom. Współprzewodniczący komisji, pan Thorsten Klute przedstawił stanowisko 
strony niemieckiej dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020. Podkreślał, że wyzwaniem 
najbliższej przyszłości są zmiany w Unii Europejskiej wywołane przez „Brexit”.  
Drugim tematem dyskusji była różnorodność i przeciwdziałanie nienawiści. Gościem specjalnym była 
Joanna Brodzik, aktorka, ambasadorka woj. lubuskiego i założycielka fundacji Opiekun Serca. 
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" reprezentował Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
 
 
 
6.2. Forum Polskich Regionów Granicznych 
 

        Forum Polskich Regionów Granicznych powstało w Szczecinie dnia 17 stycznia 1995r. z 
inicjatywy przedstawicieli 4 Euroregionów z granicy polsko-niemieckiej oraz miasta Szczecin. Jest 
otwartą formą współpracy dla wszystkich zainteresowanych współpracą transgraniczną. Obecnie w 
pracach Forum uczestniczy 15 części polskich Euroregionów działających na wszystkich granicach 
Polski. Podczas obrad Forum podejmowane są najważniejsze sprawy dotyczące działalności 
Euroregionów, wdrażanych programów, podejmowanych inicjatyw transgranicznych oraz 
specyficznych problemów utrudniających współpracę z zagranicznymi partnerami. Do rozmów 
zapraszani są przedstawiciele MR, MSZ, KE, parlamentarzyści oraz przedstawiciele Władz 
Regionalnych. Obrady odbywają się raz w roku, na terenie różnych euroregionów z rotacyjnym 
przewodnictwem i koordynacją działań. Każdorazowo  wynikiem obrad są sformułowane wnioski, 
zalecenia i stanowiska  kierowane do Rządu RP, KE, SERG-u, Władz Regionalnych oraz innych instytucji 
zgodnie z ich kompetencjami. 

     W okresie sprawozdawczym Forum Polskich Regionów Granicznych obradowało w dniach 2–3 
marca 2017 r. w miejscowości Jelenia Góra (Euroregion Nysa). Było to już dwudzieste czwarte 
spotkanie tego gremium. 

     Gospodarzem było Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa. W spotkaniu wzięło udział 
12 z 15 Euroregionów. Z ramienia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Forum Polskich Regionów 
Granicznych udział wzięli Prezes Konwentu, Pan Czesław Fiedorowicz oraz Dyrektor biura ESNB, Pani 
Bożena Buchowicz. 
Ze względu na rocznicę 25-lecia działalności Euroregionu Nysa jednym z istotnych punktów spotkania 
było podsumowanie działalności tego najstarszego Euroregionu w Polsce. Rozmawiano ponadto o 
problematycznych kwestiach na granicy wschodniej(na przykładzie Euroregionu Bałtyk), m.in. o braku 
FMP oraz o zamknięciu tzw. małego ruchu granicznego. 
W trakcie spotkania przedstawiany był także Euroregion Tatry, również w kontekście działającego na 
jego terenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej(EUWT). 
Istotnym punktem obrad była dyskusja nt. przyszłości Funduszy Małych Projektów(FMP). Po długiej 
debacie udało się uzgodnić wspólne stanowisko wszystkich Euroregionów dot. pytań przesłanych przez 
Ministerstwo Rozwoju (MR) w ramach przygotowania do konferencji 23.03.2017r. w Warszawie dot. 
przyszłości Interreg i EIS (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa). 
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6.3. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG (AGEG). 
 

Od 1997 roku Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich 
Regionów Granicznych - organizacji, która od 1971 roku zrzesza europejskie regiony graniczne i 
transgraniczne (euroregiony), stanowiąc ich reprezentację wobec innych organizacji 
międzynarodowych i struktur Unii Europejskiej, a zarazem płaszczyznę współpracy i wymiany 
doświadczeń - współpracuje ściśle m.in. z Radą Europy. Zgodnie ze swoim statutem, SERG działa na 
rzecz europejskich regionów granicznych i transgranicznych w celu reprezentowania ich interesów 
wobec krajowych i międzynarodowych parlamentów, organów, władz i instytucji, w celu inicjowania, 
wspierania i koordynowania ich współpracy w całej Europie oraz wymiany doświadczeń i informacji 
mającej na celu uzgadnianie i formułowanie wspólnych rozwiązań.  
 Organizacja reprezentuje w Unii Europejskiej i Brukseli aktualnie 96 regionów przygranicznych.  
 

W okresie sprawozdawczym, w dniach 22-24.09.2016r odbyły się: konferencja roczna (z tytułem 

przewodnim „Transgraniczna przyszłość- z pewnością!”) i zebranie członków SERG.  Spotkania te  

organizowane były w niemieckim Görlitz, czeskim Libercu oraz polskim Bolesławcu. 
Gospodarzem imprez był Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, który w 2016 roku obchodził 25 
rocznicę swojego powstania. 
Z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w wydarzeniach tych wzięli udział: Prezes 
Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz, Dyrektor biura, pani Bożena Buchowicz oraz pan 
Mariusz Welman. 
 
6.4. Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego -     
       Lubuskie 2020 (RPO-L2020) 
 
              Monitorowanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020 ma na 
celu  zapewnienie odpowiedniej jakości wdrażania Programu Operacyjnego.  
W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata 
nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).  Ponadto w pracach 
Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a 
także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM. 
Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną 
trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu. 
Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego 
szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca  programem, przy 
której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu. 

 
Kompetencje 
Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.: 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz 
zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, 

 okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów 
przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą, 

 analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu, 
 analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania 

programu, 
 zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji 

Europejskiej do tych raportów, 
 przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających 

realizację celów Polityki Spójności. 

http://rpo.lubuskie.pl/instytucja-zarzadzajaca
http://rpo.lubuskie.pl/instytucja-zarzadzajaca
http://rpo.lubuskie.pl/instytucja-zarzadzajaca
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Na przedstawiciela Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" w KM RPO L-2020 wybrany został pan 
Krzysztof Kaliszuk - członek Konwentu, z-ca Prezydenta Miasta Zielona Góra. 
 
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia KM RPO L-2020: 
 

 19.05.2016r. IV. Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020  

 11.08.2016r., VI. Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO- L2020 

 09.11.2016r.,VII. Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020  

 15.02.2017r. VIII. Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 
 

 
6.5. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. 

 Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP) jest jedyną strukturą skupiającą 
podmioty działające w ramach III sektora w Województwie Lubuskim. Działa od 18.12.1996 roku.  

 Celem ZLOP jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich 
skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także pomoc w 
rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością. Jednocześnie ZLOP dąży do 
podnoszenia rangi lubuskich organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i 
kulturalnej państwa; działa w organizacjach o zasięgu ogólnopolskim, w tym m.in. jest członkiem-
założycielem Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych oraz członkiem Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych. Uczestniczy aktywnie w projektach realizowanych w ramach 
współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z partnerami niemieckimi (w tym z Niemieckim Parytetowym 
Związkiem Socjalnym Związku Krajowego Brandenburgii).  

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w siedzibie ZLOP w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Rady Związku 
Lubuskich Organizacji Pozarządowych.  

6.6. Rada do Spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego. 
 

Rada ds. rozwoju Województwa Lubuskiego, została powołana 17 listopada 2009 r. uchwałą nr 
217/1718/09 Zarządu Województwa Lubuskiego. 
Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie: 

 wspierania działań Samorządu Województwa w dziedzinie planowania rozwoju województwa 
lubuskiego, 

 opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, 

 konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami 
dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej, 

 wspierania Samorządu Województwa w monitorowaniu i ewaluacji Strategii Rozwoju 
Województwa Lubuskiego, 

 współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Lubuskiego.  
 

W skład Rady wchodzą: szefowie instytucji samorządowych, administracji rządowej, uczelni wyższych, 
organizacji pozarządowych, euroregionów i organizacji pracodawców regionu lubuskiego. Do prac 
Rady został zaproszony Prezes Konwentu, Pan Czesław Fiedorowicz. 
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                W okresie sprawozdawczym Rada obradowała 1 raz. Spotkanie odbyło się 19 października 
2016r. o godz. 11.00 w w sali prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej 
Górze i wzięli w nim udział lubuscy parlamentarzyści oraz radni Województwa Lubuskiego.  

Spotkanie było okazją do zaprezentowania stanowiska Województwa Lubuskiego w sprawie projektu 
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Omówiono także założenia polityki młodzieżowej województwa 
lubuskiego oraz sytuację szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Ponadto członkowie Rady 
zapoznali się z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z 
planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 
wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. i Prognozą oddziaływania na środowisko. 

W trakcie przedmiotowego spotkania członkowie Rady przyjęli przedmiotowe stanowisko w sprawie 
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.  

W październikowym posiedzeniu Rady do Spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego wziął udział Prezes 
Konwentu, Pan Czesław Fiedorowicz. 

 

7. Inne ważniejsze aktywności Stowarzyszenia14.  

 
Konferencja nt. mechanizmów współpracy organów administracji rządowej z organami administracji 
samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą 
29.03.2017r. w Warszawie odbyła się Konferencja pt. "Mechanizmy współpracy organów administracji 
rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą". 
Konferencji przewodniczył Podsekretarz stanu w MSWiA, Pan Sebastian Chwałek. 
W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych na czele z Sekretarzem 
stanu panem Janem Dziedziczakiem, Ministerstwa Środowiska reprezentowanego przez Podsekretarza 
stanu, panem Sławomirem Mazurkiem oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. 
W imieniu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr” w spotkaniu uczestniczył pan 
Andrzej Adamczyk. 
Konferencja „Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji 
samorządowej na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” to jeden z elementów promocji 
Polski za granicą. Ma ona pomóc opracować konkretne inicjatywy i działania niezbędne do 
wykreowania jak najlepszego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Obrady odbyły się zgodnie 
z ustalonym harmonogramem prac Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu 
samorządowym i obywatelskim. 
Uczestnicy konferencji zapoznali się z kierunkami polityki zagranicznej i priorytetami dyplomacji 
publicznej w 2017 r. Kładą one nacisk na poprawę naszego wizerunku poprzez bezpośrednie 
oddziaływanie na inne społeczeństwa. Obecny na obradach sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak 
podkreślił, że obecny cel dyplomacji publicznej to „moda na Polskę”, zarówno w relacjach 
gospodarczych jak i w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. 
Uczestnicy konferencji omówili przykłady najciekawszych działań podejmowanych na tym polu przez 
polskie samorządy. Należą do nich np. misje gospodarcze pod hasłem „Lubuskie idzie w świat”, 
transgraniczne ścieżki rowerowe w województwie zachodniopomorskim oraz liczne festiwale, 
wystawy, wydarzenia kulturalne i wymiany na poziomie lokalnym. Działania takie są prowadzone na 
wielu poziomach – przez województwa, miasta, czy w ramach euroregionów. 
Promocja Polski przez Euroregiony przyczynia się  do powstawania pozytywnych, osobistych relacji 
pomiędzy uczestnikami takich wydarzeń z obu stron granicy. 

                                            
14

 Kolejność chronologiczna odwrócona 
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III Europejski Kongres Samorządów w Krakowie 
W dniach 27-28.03.2017r. w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów. Blisko 2000 
ekspertów z ponad 40 krajów, 80 wydarzeń, które były relacjonowane przez ponad 150 dziennikarzy i 
liderzy samorządowi z całego kraju – tak w liczbach wyglądał dwudniowy program III Europejskiego 
Kongresu Samorządów. 
Na dwa dni stolica Małopolski stała się forum dyskusji na tematy związane z rozwojem polityki 
regionalnej i samorządności. Pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku”  odbywały się tu  
sesje plenarne, panele dyskusyjne, wykłady spotkania – wszystko w ramach III Europejskiego Kongresu 
Samorządów. 
W tym wyjątkowym spotkaniu nie zabrakło udziału Prezesa Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP, Pana 
Czesława Fiedorowicza, który ze względu na funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Lubuskiego współreprezentował nasz region. 
Pan Czesław Fiedorowicz wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Jak rozwijać transgraniczną 
infrastrukturę?”, w którym wraz z przedstawicielami Niemiec, Łotwy, Słowacji i Albanii omawiał 
problematykę tego zagadnienia. 
Infrastruktura  transgraniczna,  jak  wspólne  obiekty  komunalne,  instytucje  dwu–  lub trójnarodowe,  
połączenia  kolejowe  i  transport publiczny,  może  poprawić  jakość  życia  w  krajach  sąsiednich.  
Rozwój takich projektów jednak zostaje jednym z najtrudniejszych zadań w regionach przygranicznych. 
Chociaż Unia Europejska oferuje różne  narzędzia  do  ustanowienia  regionalnych  projektów  
transgranicznych, przeszkody są nadal wysokie. Inne legislacje, systemy polityczne  i  obowiązki  
sprawiają,  że  lokalna  współpraca  staje  się kwestią wielopoziomowego sprawowania rządów. 
Debata moderowana przez pana Leszka Bullera - Dyrektora Centrum Projektów Europejskich 
zajmowała się potrzebą współpracy transgranicznej i dotyczyła priorytetów oraz najlepszych praktyk. 
Wśród panelistów, oprócz Pana Czesława Fiedorowicza znaleźli się: 
Āris Elsts – Dyrektor Wykonawczy, Gmina Riebiņi, Łotwa 
Gerd Hager – Kierownik, Inicjatywa ds. Metropolitalnych Regionów Granicznych, Niemcy 
Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Julianna Orban Mate – Dyrektor, Via Carpatia EGTC, Słowacja 
W dyskusji wziął udział także pan Roland Zisi – Rektor Uniwersytetu we Wlorze “Ismail Qemali” w 
Albanii. 
 
Wyzwania we współpracy transgranicznej – Konferencja dot. przyszłości Interreg i EIS w Ministerstwie 
Rozwoju 
23.03.2017r. w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przedstawiciele Wspólnych 
Sekretariatów, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Euroregionów oraz innych 
instytucji zaangażowanych w realizację programów Interreg oraz Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa dyskutowali nt. wyzwań dotyczących współpracy transgranicznej. 
Z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w spotkaniu wzięła udział Dyrektor Biura, pani Bożena 
Buchowicz. 
Konferencję podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich obejmował zagadnienia z zakresu 
dostępności, rozumianej jako zorientowanie na różnorodne potrzeby osób korzystających z produktów 
projektów czy świadczonych przez beneficjentów usług. Komisja Europejska w tej perspektywie 
finansowej zwraca szczególną uwagę na zasadę niedyskryminacji, szczególnie osób z 
niepełnosprawnościami. 
Obecnie jedna na sześć osób w UE ma jakiś rodzaj niepełnosprawności. Praktycznie każdy kraj mierzy 
się z wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa. Do 2025 r. ponad 20% Europejczyków będzie miało 
65 lat lub więcej. 
Druga część spotkania poświęcona była m.in. dyskusji o kształcie współpracy terytorialnej w Europie 
po 2020 r. Uczestnicy konferencji formułowali wnioski na podstawie doświadczeń z obecnej 
perspektywy. Rozmawiano m.in. o koncentracji tematycznej, zwiększaniu jakości projektów oraz 
widoczności ich rezultatów. 
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 "Rok 2017 to dla programów Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa intensywny czas – 
trwają konkursy, ocena wniosków i podpisywanie umów. Część beneficjentów już wciela w życie swoje 
projekty. To także dobry moment na stawianie pytań i formułowanie wniosków, w jaki sposób ulepszać 
te programy w przyszłości"– skomentował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. 
Programy Interreg i EIS to aż 12 odrębnych programów, w których mogą uczestniczyć polscy 
beneficjenci z różnych obszarów. Oprócz programów transgranicznych, realizowanych z krajami 
sąsiadującymi, Polska uczestniczy także w programach transnarodowych. Obejmują one kraje 
przynależące do danego regionu (np. Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa). Ich celem jest 
rozwiązanie problemów istotnych dla danego obszaru, z którymi efektywniej można zmierzyć się na 
poziomie globalnym. Dzięki programowi międzyregionalnemu INTERREG EUROPA możliwa jest 
współpraca z partnerem z dowolnego kraju UE, a także ze Szwajcarii i Norwegii. 
 

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, panem Andrzejem Derą 
23.03.2017r. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP 
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, pana Czesława Fiedorowicza z Sekretarzem Stanu w Kancelarii 
Prezydenta, panem Andrzejem Derą. 
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” jest od 2012r. członkiem Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej 
Polskiej (FERP), instytucji, która reprezentuje m.in. interesy Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” i daje 
szanse jeszcze silniejszego forsowania kwestii istotnych dla naszego stowarzyszenia. Prezes Czesław 
Fiedorowicz piastuje funkcję Przewodniczącego Zarządu FERP. 
W trakcie spotkania omawiano kwestie przyszłościowej współpracy Kancelarii Prezydenta z Federacją 
Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej i jej Euroregionami członkowskimi. 
 
Gala INTERREG we Frankfurcie nad Odrą 13.03.2017r. Fundusz Małych Projektów wyróżniony! 
13.03.2017r. w Kleist Forum, we Frankfurcie nad Odrą, podsumowano wdrażanie projektów 
transgranicznych na pograniczu lubusko-brandenburskim. W gali, z ramienia Euroregionu „Sprewa-
Nysa-Bóbr”  wzięli udział: Prezes Konwentu, Pan Czesław Fiedorowicz, Dyrektor biura, Pani Bożena 
Buchowicz oraz Pan Andrzej Adamczyk i Pan Mariusz Welman. Niemiecką stronę ESNB reprezentowali 
Prezydent Euroregionu, Pan Harald Altekrüger, Dyrektor biura, Pan Carsten Jacob oraz Pani Kathleen 
Markus. 
W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele Rządu Kraju Związkowego Brandenburgia, Instytucji 
Zarządzającej, Wspólnego Sekretariatu, Koordynatora Krajowego i Regionalnego Punktu 
Kontaktowego Programu. 
W trakcie uroczystości wręczono nagrody INTERREG 2016. Wyróżnieni zostali partnerzy, których 
projekty mogą służyć za wzór do naśladowania w aktualnym okresie programowania. 
Wśród laureatów znalazł się również Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”.  
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że we wszystkich wyróżnionych projektach partnerami są 
jednostki z terenu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. 
Lista wyróżnionych projektów: 
1. Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe 
Za wdrażanie Funduszu Małych Projektów i projektów sieciowych odpowiedzialne  były Euroregiony – 
reprezentujące 4 stowarzyszenia: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina; 
Stowarzyszenie Środkowa Odra, Euroregion Pro Europa Viadrina; Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion 
Sprewa -Nysa-Bóbr; Euroregion Spree – Neiße – Bober e.V. Łącznie zrealizowały one 8 projektów 
parasolowych o wartości dofinansowania: prawie 22,5 mln EUR. 
W ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych wspierane były projekty z zakresu m.in. 
kultury, sportu, turystyki, oświaty i kształcenia, opieki zdrowotnej, spraw socjalnych, ochrony 
środowiska, ekologii, dziedzictwa kulturowego. Projekty dofinansowane zostały ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 207-2013. 
2.Projekt: „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny 
Środkowej Odry – etap II" 
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Beneficjent Wiodący: Gmina Nowa Sól – Miasto 
Partnerzy Projektu: Gmina Bytom Odrzański, Gmina Sulechów, Gmina Krosno Odrzańskie, Gmina 
Słubice, Gmina Kostrzyn nad Odrą, Gmina Górzyca, Stowarzyszenie Marina Winterhafen Sporboot 
Frankfurt (Oder) e.V., Miasto Eisenhüttenstadt, Miasto Franfurt nad Odrą. 
Wartość dofinansowania z EFRR: 5 657 296,90 EUR 
Cel projektu: poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych lubusko-brandenburskiego obszaru wsparcia 
poprzez wyeliminowanie istniejących barier w zakresie rozwoju transgranicznej infrastruktury 
transportu, rozbudowa szlaków wodnych na rzece Odrze poprzez utworzenie przystani dla żeglugi 
obsługującej transgraniczny ruch turystyczny. 
3.Projekt: „Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i w 
Szprotawie” 
Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg 
Partner Projektu: Gmina Szprotawa 
Wartość dofinansowania z EFRR: 676 435,52 EUR 
Cel projektu: m.in. utworzenie ośrodków kształcenia i wymiany oraz przekazanie informacji studentom 
z Polski i Niemiec  zakresu socjologii w różnych placówkach: w damach dziecka, domach opieki, 
szkołach oraz podczas spotkań młodzieżowych. Ponadto, centra te oferowały szkolenia, warsztaty, 
spotkania służące wiedzy. 
Wydarzenie uświetnił występ grupy muzycznej Europa-Fanfaren (zespołu, który powstał w ramach 
Polsko-niemieckiego projektu INTERREG). 
 
Spotkanie z Prezydentem Landtagu Saksonii w Dreźnie 
09.03.2017r. w Dreźnie, Prezes Konwentu, Pan Czesław Fiedorowicz spotkał się z Prezydentem 
Landtagu Saksonii, Panem dr. Matthiasem Röβlerem. 
W trakcie dyskusji omówiono m.in. kwestie: wsparcia Prezydenta Landtagu Saksonii Rößlera 
problematyki Funduszu Małych Projektów na granicy lubusko-saksońskiej, warsztatów z udziałem 
kluczowych osób zaangażowanych we współpracę transgraniczną na styku 3 regionów i wspólnej 
wystawy Parku Mużakowskiego w Londynie w 2018. 
 
Szkolenie w Zielonej Górze w ramach spotkania informacyjnego na temat wsparcia dla szkół z RPO - 
Lubuskie 2020 
28.02. 2017r. w Zielonej Górze odbyło się spotkania informacyjne na temat wsparcia dla szkół z RPO - 
Lubuskie 2020, z funduszy krajowych oraz z Euroregionu. Wszystko to w ramach programu dla 
młodzieży pod hasłem Młodzi On-Life. W spotkaniu wzięli udział  dyrektorzy szkół podstawowych i 
ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele miast i gmin. 
Pracownicy Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” poinformowali zebranych o możliwościach 
wykorzystania w swej działalności środków finansowych z Funduszu Małych Projektów w ramach 
Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. 
Wnioski do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które mają termin realizacji w 2017 r. i które 
wpłyną do Jednostki Centralnej PNWM w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” do 10 mają, będą miały 
zagwarantowane dofinansowanie. 
 
Spotkanie z Prezydentem Euroregionu Neisse, Starostą Powiatu Görlitz 

20.01.2017 Prezes Konwentu, Pan Czesław Fiedorowicz udał się z wizytą do Starosty Powiatu Görlitz, 
pana Berndta Lange. Starosta Lange od wielu lat pełni funkcję Prezydenta Euroregionu Neisse e.V. 
(niemieckiej części Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa).    
W trakcie narady dyskutowano m.in. na temat zaangażowania Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w 
programie polsko-saksońskim, również w kontekście niskobudżetowych inicjatyw w ramach Funduszu 
Małych Projektów. 
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Spotkanie Prezydentów Euroregionów Sprewa-Nysa-Bóbr i Spree-Neiße-Bober 
04.01.2017r. na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu niemieckiej strony Euroregionu "Sprewa-Nysa-
Bóbr" Haralda Altekrügera w Urzędzie Powiatu Spree-Neiße w Forst odbyło się spotkanie, w którym 
udział wziął Prezes Konwentu Czesław Fiedorowicz a także Dyrektorzy biur Bożena Buchowicz i Carsten 
Jacob. 
Spotkanie dotyczyło głównie rozwoju współpracy jak również przygotowania posiedzenia Prezydium w 
dniu 07.04.2017r. 
 
VI. Polsko-Niemieckie Posiedzenie Komisji ds. Euromiasta Guben-Gubin 
19.12.2016r. w Urzędzie Miejskim w Gubinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Euromiasta Guben-
Gubin. Na spotkaniu została przedstawiona prezentacja na temat działalności Euroregionu „Sprewa-
Nysa-Bóbr” oraz informacja o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Małych 
Projektów. 
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” ze strony polskiej reprezentowała pani dyrektor biura – Bożena 
Buchowicz, stronę niemiecką reprezentował dyrektor biura – pan Carsten Jacob. 
 
Konferencja pt. „Dobre praktyki tworzenia marek terytorialnych oraz transgranicznych produktów i usług 
turystycznych” w Warszawie 
Spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki odbyło się 15.12.2016r. w Warszawie. 
Uroczystego otwarcia Konferencji, w towarzystwie pana Dawida Laska, Podsekretarza Stanu w 
Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz pana dr Bartłomieja Walasa, Wiceprezesa Polskiej Organizacji 
Turystycznej dokonał Prezes Konwentu naszego stowarzyszenia i jednocześnie Przewodniczący 
Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Czesław Fiedorowicz. 
Pan Fiedorowicz w swoim wystąpieniu na początku konferencji mówił m.in. o potencjale turystycznym 
regionów nadgranicznych. 
Konferencja była doskonałą okazją do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie marketingu 
terytorialnego na przykładach krajowych i zagranicznych oraz do podsumowania mijającego roku w 
turystyce. 
W wydarzeniu wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, 
organizacji, środowisk naukowych i przedsiębiorców sektora turystyki. 
 
Uroczystość rozdania „Lubuskich Pereł Turystycznych” w Zielonej Górze 
5.12.2016r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt. "Turystyka dla wszystkich", w trakcie której  
ogłoszono wyniki lubuskiego regionalnego konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę 
Turystyczną 2016. Uroczystości odbyły się przy okazji lubuskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. 
W spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”- fundatora jednej ze 
statuetek. Udział w uroczystości wzięli: Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz oraz Dyrektor 
biura, pani Bożena Buchowicz. 
Lubuską Perłę Turystyczną 2016 otrzymali: Gmina Lubrza za produkt "Pętla Boryszyńska lubuski skarb- 
miejsce tylko dla odkrywców", Stowarzyszenie Odra dla Turystów za produkt " Rejsy statkami Zefir i 
Laguna po Odrze- oferta dla dzieci i młodzieży szkolnej" i Muzeum Twierdzy Kostrzyn za produkt 
"Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Laureaci zostali nominowani do edycji centralnej o Certyfikat POT. 
Jednocześnie przekazano certyfikat czytelników Gazety Lubuskiej dla Stowarzyszenia Odra dla 
Turystów. Produkt tego stowarzyszenia zarząd LOTUR nominował do plebiscytu POT i Wirtualnej Polski 
o Certyfikat Internautów.  
 
Miasto Cottbus po raz 21 wręcza medale dla zasłużonych. Wbrew regułom wyróżniony został 
Wiceprezydent Zielonej Góry, pan Krzysztof Kaliszuk 
03.12.2016r. miasto Cottbus przyznało dwóm osobom medale dla osób zasłużonych. Wybór padł na 
Karin Heym i Krzysztofa Kaliszuka. W tym roku, w ramach wyjątku od reguły, która mówi, że osoby 
zasłużone muszą pochodzić Cottbus, medale otrzymały osoby spoza miasta a nawet – w przypadku 
Prezydenta Kaliszuka - z innego kraju. 
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Powodem wyróżnienia było wyjątkowe zaangażowanie w ponadprzeciętną współpracę transgraniczną 
Cottbus i Zielonej góry, która obejmuje nie tylko aspekty komunalno-polityczne i komunalno-
gospodarcze ale również bliskie stosunki międzyludzkie pomiędzy Polakami i Niemcami. 
 
Konferencja naukowa „Polska–Niemcy–Europa” 
16.11.2016r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska–Niemcy–Europa. Pytania o wspólną przyszłość? ” 
Celem konferencji była diagnoza obecnych stosunków niemiecko-polskich oraz perspektywy ich 
rozwoju w płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej – zarówno w wymiarze 
dwustronnym, jak i europejskim. 
Z ramienia Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w konferencji wziął udział Prezes 
Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
 
Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z wizytą w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” 
04.11.2016r. gościliśmy w naszym biurze Dyrektora Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pana Zbyszka 
Zaborowskiego. Celem spotkania było omówienie szczegółów przyszłej współpracy oraz wymiana 
informacji i doświadczeń związanych z kontaktami z partnerami zagranicznymi i programami Interreg 
Polska-Saksonia 2014-2020 i Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej. 
Z ramienia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w spotkaniu uczestniczył Prezes Konwentu, pan Czesław 
Fiedorowicz oraz Dyrektora biura, pani Bożena Buchowicz. 
 
Rozwój współpracy partnerskiej gmin Żary i Neuhausen/Spree 
25.10.2016r. w siedzibie Gminy Żary odbyło się spotkanie władz gminy z delegacją z partnerskiej gminy 
Neuhausen/Spree oraz przedstawicielami obu biur Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”/Spree-Neisse-
Bober w tym Prezesa Konwentu, pana Czesława Fiedorowicza, Zastępcy Dyrektora biura, pani Izabeli 
Pantkowskiej oraz ze strony niemieckiej: Dyrektora biura niemieckiego, pana Carstena Jakoba oraz 
pana Zbigniewa Pantkowskiego. 
Gmina Neuhausen/Spree jest nowym członkiem Euroregionu Spree-Neisse-Bober e.V. Od pewnego 
czasu, m.in. dzięki staraniom Prezesa Konwentu, pana Czesława Fiedorowicza, gmina współpracuje z 
gminą Żary. Wspólnym celem partnerskich gmin jest ukazanie ich mieszkańcom atrakcji turystycznych 
oraz wypromowanie najciekawszych imprez partnera. 
Spotkanie miało na celu rozszerzenie współpracy obu gmin. Dzięki udziałowi przedstawicieli 
Euroregionu  uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami wykorzystania środków Funduszu Małych 
Projektów. W trakcie spotkania omówiono kilka konkretnych pomysłów na projekty w roku 2017. 
 
Konferencja pt. „Kultura i edukacja regionalna na pograniczu polsko-czeskim” w Prudniku 
06.10.2016r. w Prudniku (Euroregion Pradziad) dyskutowano o kulturze i edukacji regionalnej na 
pograniczu polsko – czeskim. Odbyła się tam międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w 
ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego. 
Spotkanie to zainaugurowało cykl wydarzeń w różnych miastach. Ideą tej inicjatywy jest m.in. 
pobudzanie zainteresowania sprawami czeskimi oraz stworzenie płaszczyzny wymiany informacji 
związanych z tym krajem. 
- Czesi postrzegają Polaków bardzo pozytywnie - mówi Marta Kmet z Polskiego Centrum 
Pedagogicznego w Czeskim Cieszynie. – Wielką rolę odegrali tu polscy czechofile, jeżeli mogę tak 
nazwać osoby, które interesują się i promują kulturę i życie Czechów. To jest Mariusz Szczygieł, 
Aleksander Kaczorowski, Leszek Mazan. W Polsce ukazują Czechów, ale przez to otwiera się i pięknie 
barwi obraz Polaka w Czechach. 
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Prudnicka konferencja I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego odbyła się w tamtejszym ośrodku 
kultury. Z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” wzięła w niej udział Dyrektor biura, pani Bożena 
Buchowicz. 
Ostatnim akcentem tego spotkania było otwarciem wystawy Juliana Golaka „Szlak do Wolności”. 
Ekspozycja ta dokumentuje spotkania polskich i czeskich opozycjonistów na Snieżce. I Kongres 
Czechoznawstwa Polskiego rozpocznie się we Wrocławiu 24 października. 
 
70-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie 
24.09.2016r. w godzinach od 09.00 do 14.00 na zaproszenie dyrekcji i społecznośći Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Gubinie, Prezes Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, pan Czesław 
Fiedorowicz wziął udział w  spotkaniu absolwentów, byłych pracowników i przyjaciół Szkoły w związku 
z jubileuszem 70-lecia gubińskiej „Dwójki”. 
Po części oficjalnej obchodów, w ramach bloku artystycznego odbyły się występy uczniów oraz 
artystów zaproszonych z zewnątrz. 
 
9. Święto Winnicy w Grano 
24.09.2016r. w miejscowości Grano, oddalonej kilka kilometrów od Guben już po raz 9 świętowano 
powstanie miejscowej winnicy. Winnica nie ma charakteru zarobkowego, zarządzana jest przez 
istniejące od 13 lat stowarzyszenie „Gubener Weinbauverein” na czele z przewodniczącym Dietmarem 
Heinze. Aktualnie na powierzchni 1 hektara rośnie 11 odmian winorośli. Produkowane wina w 
półlitrowych butelkach od 2008 roku etykietowane są nazwą „Brandenburger Landwein“.  Do 
powstania winnicy w Grano w ogromnym stopniu przyczynił się nieżyjący już, bardzo bliski 
współpracownik Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, pan Helmut Mölle. 
Z ramienia Euroregionu w uroczystościach wziął udział Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
 
Delegacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju 
Związkowego Brandenburgia z wizytą w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” 
14.09.2016r. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony 
Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia odbyli studyjną wizytę w podwójnym mieście 
 Gubin/Guben. Odwiedzili również miejscowości Kerkwitz, Grano oraz Schenkendöbern. 
Pracowników ministerstwa, w osobach: ministra- pana Stefana Ludwiga oraz sekretarz stanu- panią 
Annę Quart powitali zastępca burmistrza miasta Guben- Fred Mahro, burmistrz miasta Gubina- 
Bartłomiej Bartczak, zastępca dyrektora biura Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr- pani Izabela 
Pantkowska i dyrektor biura Euroregionu Spree-Neiße-Bober- pan Carsten Jacob. 
 
Przyjęcie roczne IHK Cottbus  
W tradycyjnym już corocznym letnim przyjęciu Izby Przemysłowo-Handlowej (Industrie- und 
Handelskammer - IHK) w Cottbus w dniu 01.09.2016 wzięli udział liczni politycy, urzędnicy i 
przedstawiciele branży gospodarczej, w tym m.in. Premier Kraju Związkowego Brandenburgia, pan dr 
Dietmar Woidke. 
Z ramienia Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w przyjęciu rocznym IHK Cottbus 
wziął udział Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
 
Spotkanie z Euroregionem Neisse e.V. dot. współpracy 
26.07.2016 r. w Zittau na zaproszenie Pana Gerharda Watterotta - Dyrektora biura Euroregionu Neisse 
e.V. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Thomas Mauermann – Dyrektor Urzędu w Zittau oraz 
ze strony Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Czesław Fiedorowicz – Prezes Konwentu i Bożena 
Buchowicz – Dyrektor biura. W trakcie potkania rozmawiano o projektach infrastrukturalnych, ale 
przede wszystkim o małych projektach i  możliwości aplikowania przez członków naszego Euroregionu 
do Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 
2020. 
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Posiedzenie Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Na posiedzeniu w dniu 12.07.2016r. informacje przedstawili reprezntanci Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju oraz 
euroregionów. 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Euroregionów: Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa Viadrina, 
Nysa, Śląsk Cieszyński, Silesia, Karpacki, Bug, Puszcza Białowieska, Niemen oraz Bałtyk. Nasz Euroregion 
reprezentowała Dyrektor Biura Bożena Buchowicz, która zajęła głos na temat Funduszu Małych 
Projektów i problemów związanych z wdrażaniem FMP w obecnej perspektywie finansowania. 
Po posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przekazały swoje 
stanowisko, które brzmi następująco: 
"Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i 
Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za ważne i konieczne uznają wspieranie 
współpracy transgranicznej, zainicjowanej w Euroregionie Nysa 25 lat temu, a dziś obejmującej 
wszystkie granice Polski. 
   Komisje pozytywnie oceniają podejmowane od 1991 r. działania prezydenta, parlamentu a także 
rządu Rzeczypospolitej Polskiej, które służą inicjatywom lokalnym w ramach priorytetów narodowych 
oraz współpracy transgranicznej. 
   Komisje pragną podkreślić, że 25 lat doświadczeń we współpracy transgranicznej szczególnie w 
dziedzinie kultury, turystyki, infrastruktury, ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz współpracy 
młodzieży, sprzyja bezpośredniej integracji przygranicznych społeczności lokalnych oraz budowie 
społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Polsce jak i w krajach sąsiednich. 
   Komisje wyrażają podziękowanie dla wszystkich instytucji i osób, w szczególności samorzadów, które 
przyczyniły się do wysokiego poziomu współpracy przygranicznej w Polsce, stawiając nasz kraj w 
pozycji prekursora i lidera tej dziedziny współpracy międzynarodowej w Europie Środkowej i 
Wschodniej." 
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Święto lata w Lindow 
11.07.2016r. w niemieckim Lindow (Kraj Związkowy Brandenburgia) już po raz piąty odbyło się Święto 
Lata. 
Uroczystości organizowało miejscowe centrum sportowo-edukacyjnego. Miały one charakter 
jubileuszowy. Z ramienia Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w spotkaniu wziął 
udział Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz. 
 
Święto Województwa Lubuskiego 
25.06.2016r. w Parku Mużakowskim w Łęknicy/Bad Muskau odbyło się Święto Województwa 
Lubuskiego w trakcie którego m.in. świętowano 25 rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy.  
Hasło imprezy brzmiało: Natura - Nauka – Kosmos.  
Goście z Polski i z Niemiec mieli możliwość uczestniczenia w pikniku naukowo-technologicznym, mogli 
skosztować potraw regionalnych i lokalnych oraz zwiedzić punkty informacyjne i promocyjne. Pośród 
stoisk promocyjnych nie zabrakło Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Pracownicy biura polskiego i 
niemieckiego tj. Katarzyna Hoffmann, Kathleen Markus, Andrzej Adamczyk chętnie rozdawali 
publikacje, broszury, foldery, mapy z informacjami o Euroregionie. Wśród najmłodszych zwiedzających 
dużą popularnością cieszyły się  promocyjne balony oraz drobne gadżety. 
Podczas Święta Województwa Lubuskiego odbyła się również uroczysta sesja Sejmiku Województwa 
Lubuskiego, w trakcie której m. in. premier Brandenburgii Dietmar Woidke uhonorowany został 
tytułem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Obradom przewodniczył pan Czesław Fiedorowicz – 
Przewodniczący Sejmiku i Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr.  W sesji wzięła udział 
również Dyrektor biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” - pani Bożena Buchowicz.  
 

25 lat dobrego sąsiedztwa - uroczystości w Berlinie z udziałem Prezydentów Polski i Niemiec. 
 

16.06.2016r. Prezydent RP z Małżonką złożył pierwszą wizytę w Niemczech. W południe przed Pałacem 
Bellevue polska Para Prezydencka została oficjalnie powitana przez Prezydenta Niemiec Joachima 
Gaucka i panią Danielę Schadt. 
Polski Prezydent dziękował Prezydentowi Gauckowi nie tylko za miłe i życzliwe przyjęcie w Berlinie, nie 
tylko za bardzo dobre rozmowy, za wiele konstruktywnych wniosków i propozycji, ale też za postawę, 
"którą od lat prezentuje wobec Polski, wobec Polaków, postawę zrozumienia, szukania wspólnych 
wartości, postawę pogłębiania wzajemnych jak najlepszych relacji". 
Polski Prezydent zaznaczył też, że w polsko-niemieckich relacjach jest wiele kwestii, które należy 
kontynuować. Jedną nich - jak mówił - jest współpracy młodzieży, która przez wiele lat funkcjonowała 
doskonale. Poinformował, że Prezydent Niemiec podczas rozmowy zaproponował patronowanie nad 
programem współpracy młodzieży między naszymi krajami. 
W uroczystościach uczestniczył Ambasador Janusz Reiter, który od początku istnienia Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”  wspierał współpracę transgraniczną.  
W spotkaniu Prezydentów Polski i Niemiec z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” ze strony 
niemieckiej uczestniczył Przewodniczący Zarządu - pan Harald Altekrüger, Dyrektor Biura - pan Carsten 
Jacob oraz ze strony polskiej Dyrektor Biura - pani Bożena Buchowicz. 
 
Spotkanie muzealników z Polski i Niemiec w siedzibie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie dot. 
wystawy prac Carla Blechena. 
7.06. 2016r. w budynku Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie odbyło się polsko-niemieckie 
spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (Leszek Kania i 
Longin Dzieżyc), Uniwersytetu Zielonogórskiego (Barbara Krzeszewska-Zmyślony) i Fundacji Fürst-
Pückler-Museum w Branitz (Gert Streidt, Simone Neuhäuser, Beate Schneider). 
Przedmiotem spotkania była organizacja w Zielonej Górze wystawy prac urodzonego 29 lipca 1798 w 
Chociebużu (Cottbus) niemieckiego malarz romantycznego i pejzażysty.     
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Spotkanie współorganizowało biuro Euroregionu w Gubinie. Aktywnie uczestniczyli w nim 
przedstawiciele władz ESNB w osobach: Czesław Fiedorowicz – Prezes Konwentu i Bożena Buchowicz – 
Dyrektor biura. 
 
Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w Euroregionie “Sprewa-Nysa-Bóbr” 
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" w ramach akcji promocyjnej Ministerstwa 
Rozwoju pn.: "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" zaprosiło do swojej siedziby w dniach 12-
13.05.2016r.  Odwiedzili nas mieszkańcy Gubina, uczniowie i przedszkolaki m.in. 3 latki z PM nr 3 i I 
klasa z SP nr 2. Przeprowadziliśmy dla najmłodszych bardzo prosty konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, 
opowiedzieliśmy o naszej pracy i o bardzo bogatej historii naszego budynku. Dzieci dowiedziały się jak 
się nazywa i jak wygląda maskotka UE. Dla odwiedzających przygotowaliśmy baloniki i słodki 
poczęstunek. Najmłodsi dostali do pomalowania kolorowanki związane tematycznie z obchodzonymi 
Dniami. 
Zabytkowy budynek z XIX wieku, będący od ponad 22 lat siedzibą Stowarzyszenia Gmin 
Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" został wyremontowany przy znacznym 
udziale funduszy unijnych. Obiekt jest niezwykle reprezentacyjny. Zabytkowa willa stanowi centrum 
współpracy polsko-niemieckiej, punkt spotkań m.in. przedstawicieli władz samorządowych, 
stowarzyszeń, instytucji państwowych, szkół, głównie z południowej części Województwa Lubuskiego 
oraz przygranicznych obszarów Krajów Związkowych Brandenburgia i Saksonia. 
 
 
Polsko-Niemiecka konferencja nt. turystyki wodnej, 125-lecie Kanału Odra-Sprewa: znaczenie i 
perspektywy 
10.05.2016r. w „Małej scenie“ Teatru im. Friedricha  Wolfa w  Eisenhüttenstadt  (Lindenallee 23, 
15890 Eisenhüttenstadt) odbyła się „Polsko-Niemiecka konferencja nt. turystyki wodnej, 125-lecie 
Kanału Odra-Sprewa: znaczenie i perspektywy”. 
Kanał od momentu uruchomienia stanowi ważną drogę wodną o dużym znaczeniu gospodarczym a w 
ostatnich latach również turystycznym. 
Głównymi tematami konferencji były: 

 historyczne znaczenie kanału Odra-Sprewa,  
 szanse i perspektywy tej drogi wodnej, 
  rola dla turystyki i jej transgraniczny charakter. 

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” od początku swojej działalności wspiera działania mające na celu 
pomyślność i rozkwit regionu z uwzględnieniem specyfiki położenia. Dlatego też rozwój turystyki 
 wodnej i stworzenie dogodnych warunków dla jej rozwój jest jednym z priorytetów w Euroregionie 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”. 
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8. Podsumowanie   

 
Minione miesiące były dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność na rzecz naszego 

stowarzyszenia okresem niezwykle trudnym, złożonym i pełnym intensywnej pracy. 
 Realizacja zadań w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), intensywne prace 
związane z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz pozostała działalność 
powiązana pośrednio z tymi zadaniami nie należały do prostych. Tylko dzięki nieocenionemu wkładowi 
władz naszej instytucji oraz wszystkich pracowników biura, jak również aktywności Beneficjentów w 
związku z  realizacją projektów, aktualny stan realizacji EWT na poziomie euroregionu ocenić można 
bardzo pozytywnie.   

W okresie sprawozdawczym Członkowie Konwentu i inni przedstawiciele Stowarzyszenia oraz 
pracownicy biura aktywnie uczestniczyli m.in. w posiedzeniach Komitetów i Komisji Międzyrządowej, w 
posiedzeniach Komitetów Monitorujących programy EWT, oraz innych licznych spotkaniach i 
konferencjach. Prowadzona była również ścisła współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Urzędem 
Marszałkowskim, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Instytucjami Zarządzającymi, Wspólnymi 
Sekretariatami i innymi euroregionami. 

W okresie od 22.04.2016r. do 08.05.2017r. pracownicy biura Euroregionu poprzez swoje 
codzienne działania dążyli do realizacji jednego z ważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia, tj. 
kształtowania dobrosąsiedzkich stosunków na polsko-niemieckim pograniczu jak również  realizacji 
współpracy transgranicznej jako priorytetowego zadania Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 
Działania te przejawiały się  m.in. w codziennej pomocy w nawiązywaniu i wspieraniu współpracy 
polskich gmin, instytucji, organizacji, szkół i firm z partnerami niemieckimi, co miało swoje 
odzwierciedlenie głównie w liczbie złozonych projektów. 

Jesteśmy niekwestionowanym liderem spośród wszystkich Euroregionów w kwestii ilości 
złożonych projektów w perspektywie 2014-2020. 

Biuro Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr“ za pośrednictwem strony internetowej na bieżąco 
informowało o podejmowanych inicjatywach, realizowanych przedsięwzięciach i ważnych 
wydarzeniach.  
 Euroregion utrzymywał na bieżąco kontakty z mediami, takimi jak radio, telewizja czy prasa 
regionalna i ogólnopolska.  
  

Ostatecznie działalność naszego euroregionu w okresie sprawozdawczym ocenić można 
bardzo pozytywnie, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wszystkich członków Stowarzyszenia: 
Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, członków Komisji Rewizyjnej, członków Konwentu 
Euroregionu oraz zespołu pracowników biura. 



 
 
 
 
 
Załącznik 1a:  Tabela z projektami (oś II) zatwierdzonymi podczas V posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 
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Załącznik 1b:  Tabela z projektami (oś IV) zatwierdzonymi podczas V posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 
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Załącznik 1c:  Tabela z projektami (oś IV) zatwierdzonymi podczas VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 
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         Załącznik 2:  Lista projektów zatwierdzonych w ramach pierwszego naboru w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia –         
Polska 2014-2020
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Załącznik 3:  Tabele z zatwierdzonymi w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy 
Interreg Polska-Saksonia 2014-2020  projektami, włącznie z projektami beneficjentów z terenu 
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”  
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              Załącznik 4:  Tabela z projektami zatwierdzonymi podczas IV posiedzenia Komitetu Monitorujacego Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 
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Załącznik 5:  Tabela z projektami zatwierdzonymi podczas V posiedzenia Komitetu Monitorujacego Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020  
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    Załącznik 6:  Informacja dot. wyników VI posiedzenia Komitetu Monitorujacego Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020  
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  Załącznik 7:  Lista projektów Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
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