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Krótkie sprawozdanie na temat lat 2014 i 2015 
 

„Program transgraniczny przyczynia się do europejskiej stabilności gospodarczej w 

regionie przygranicznym Polski i Niemiec. Z powodzeniem zbliża on ludzi i jest 

doskonałym przykładem dla współczesnej Europy.“ 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza 

Przedniego, dr Stefan Rudolph, 30. września 2015 w Szczecinie 

 

Opracowanie programu uwzględniającego potrzeby, przyczyniającego się do Strategii 

Europa 2020 oraz do strategii narodowych, regionalnych i ponadregionalnych wymaga 

intensywnej współpracy na płaszczyznach od lokalnej aż po europejską. Takie podejście 

tworzyło również podstawę podczas przygotowania Programu Współpracy Interreg V A 

Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Etapy programowania opierają 

się nie tylko na ugruntowanej współpracy instytucji zaangażowanych krajów partnerskich, 

lecz są przede wszystkim wynikiem wspólnie pomyślnie wykreowanej polsko-niemieckiej 

przestrzeni programu. 

Na tej podstawie projekt Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze 

Przednie / Brandenburgia / Polska został poddany konsultacjom publicznym. Konsultacje 

zostały zrealizowane w następującej formie: 

• spotkania informacyjne 

• utworzenie grupy roboczej ds. programu, 

• konsultacje dokumentów programowych, 

• konferencja na temat wyników konsultacji. 

 

Polsko-niemiecka grupa robocza ds. programowania 
W celu równego uwzględnienia interesów zaangażowanych regionów, a także specyfik 

krajowych po obu stronach granicy w ramach przygotowań do nowego okresu 

programowego powołano do życia polsko-niemiecką grupę roboczą ds. programowania. 

Krąg jej uczestników objął przedstawicieli właściwych ministerstw Meklemburgii-Pomorza 

Przedniego, Brandenburgii i Rzeczpospolitej Polski, przedstawicieli Kancelarii Stanu, 

przedstawicieli samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawicieli polskiej i 

niemieckiej części Euroregionu Pomerania, ewaluatora ex-ante oraz firmy doradcze, które 

otrzymały zlecenie opracowania dokumentów programowych. Wraz z uczestnictwem 

Euroregionu i samorządu w grupie roboczej realizowane jest zobowiązanie, że interesy 

reprezentowanych przez te instytucje gmin, powiatów i jednostek regionalnych na pograniczu 

będą reprezentowane w stosownych ramach.    

W prace grupy roboczej byli również angażowani w miarę potrzeby inni eksperci, jak np. 

pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego, placówki kontroli pierwszego stopnia 

oraz instytucje realizujące w ramach programu zadania finansowe. We wszystkie działania 

programowania zostali również włączeni przedstawiciele Komisji Europejskiej. 

Rekomendacje właściwych urzędów Komisji są na bieżąco ujmowane w opracowywanych 

dokumentach programowych. 
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Publiczne konsultacje 
Publiczne konsultacje projektu Programu były skierowane do wszystkich zainteresowanych, 

w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów 

społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i szkół 

wyższych. Dokumenty programowe zostały przedstawione szerokiej opinii publicznej. W 

konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczestnicy z Polski i Niemiec. 

Projekt Programu Współpracy był udostępniony do wglądu od 24.06.2014 do 24.07.2014.  

Stanowiska dotyczące projektu Programu Współpracy mogły być przekazywane do 

Ministerstwa Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego 

Wydział 250, Europejska Współpraca Terytorialna Interreg do dnia 25.08.2014 drogą 

pocztową lub elektroniczną. 

W dniu 10.07.2014 polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje 

publiczne dotyczące Programu Współpracy Interreg V A i strategicznego raportu 

oddziaływania na środowisko. Opinie mogły być nadsyłane do dn. 13.08.2014 (projekt 

Programu) i do dn. 8.08.2014 (projekt raportu). W celu zgłoszenia komentarzy do projektu 

Programu i / lub raportu osoby zainteresowane mogły wypełnić odpowiedni formularz online, 

który był dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

(http://www.ewt.gov.pl/2014_2020 oraz http://bip.mir.gov.pl). 

Obok publikacji informację o rozpoczęciu procesu przesłano równolegle drogą elektroniczną 

do potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu po obu stronach granicy. 

Konferencja poświęcona wynikom konsultacji odbyła się w dniu 28.08.2014 r. w Szczecinie, 

a jej celem było przekazanie informacji o postępach w przygotowaniach nowego Programu 

Współpracy, a także zasięgnięcie opinii na temat kierunków wsparcia, które zostały 

zaproponowane w ramach Programu. Na konferencję zaproszono wszystkich 

zainteresowanych z Polski i Niemiec, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół wyższych i partnerów społeczno-

gospodarczych.  

W konferencji uczestniczyły 164 osoby (62 Niemców i 102 Polaków). Z tego 19 uczestników 

(8 niemieckich i 11 polskich) stanowili istotni partnerzy społeczno-gospodarczy, którzy 

reprezentowali polskie i niemieckie stowarzyszenia gospodarcze, izby, związki zawodowe i 

stowarzyszenia na rzecz środowiska naturalnego. 

 

Konferencja otwierająca 
30 września 2015 w Szczecinie nastąpiło oficjalne otwarcie Programu Współpracy 

Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. 

Na Konferencji otwierającej przekazano informację Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu 

Programu. Pan dr Walter Deffaa - Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w 

Komisji Europejskiej – gratulował naszemu Programowi oficjalnego zatwierdzenia oraz 

rozpoczęcia Programu. 
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Zdjęcie 1: Dr Walter Deffaa, Dyrektor generalny Generalnej Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Rozwoju 

Miast w Komisji Europejskiej, przekazuje Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie ds. Gospodarki, 

Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego, dr. Stefanowi Rudolphowi, 

zatwierdzenie Programu. Konfernecja Inauguracyjna Programu Współpracy Interreg V A, 

30.11.2015 Szczecin.  

Dr Walter Deffaa stwierdził: „W ciągu ostatnich 25 lat w ramach Interregu osiągnięto wiele w 

europejskich regionach przygranicznych: ludzie po obu stronach granicy lepiej się rozumieją, 

powstały transgraniczne połączenia drogowe oraz osiągnięto dużo w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wiele projektów przyczyniło się do zwiększenia wzrostu 

oraz poprawy jakości życia. Pomimo tego w regionach przygranicznych wciąż funkcjonują 

różnorodne utrudnienia i przeszkody, których nie można przezwyciężyć tylko za pomocą 

środków unijnych. Właśnie dlatego Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, za 

pomocą których chce dowiedzieć się od mieszkańców, firm oraz organizacji 

zaangażowanych we współpracę ponad granicami, jakie to przeszkody i w jaki sposób 

należałoby je usunąć. Konsultacje potrwają do 21. grudnia 2015 r.”  

 

Dzieo Współpracy Europejskiej 2015 
Każdego roku nasz Program świętuje Dzień Współpracy Europejskiej (EC-Day). 

W 2015 roku musieliśmy jednak szczególnie się wysilić: 3 października 2015 wzięliśmy 

udział w 42 Biegu Transgranicznym „Doliną Dolnej Odry” Gryfino-Gartz. 

Partnerzy Programu, nasz Wspólny Sekretariat, Urząd Marszałkowski oraz pracownicy 

polskiej i niemieckiej Pomeranii biegli jako "zespół Interregu" wspólnie z 400 uczestnikami na 
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odcinku 10,9 km pomiędzy sąsiadującymi gminami Gryfino i Gartz. Dla wszystkich 

uczestników była to wielka przygoda sportowa. 

Polsko-niemiecki Bieg Transgraniczny odbywa się regularnie na trasie przepięknego Parku 

Narodowego i jest symbolem naszej udanej współpracy. Przepiękna pogoda i przekroczenie 

Odry zachęcały do docenienia wspólnych wysiłków we współpracy transgranicznej. 

  

Zdjęcie 2: Reprezentacja Programu Współpracy Interreg V A „zespół Interregu” podczas 42 Polsko-

Niemieckiego Biegu Transgranicznego „Doliną Dolnej Odry”. 03.10.2015 Gryfino-Gartz 

 

Posiedzenie inauguracyjne Komitetu Monitorującego 
W dniach 08. - 09.12.2015 w Szczecinie odbyło się posiedzenie inauguracyjne Komitetu 

Monitorującego.  

Członkowie Komitetu Monitorującego podjęli następujące uchwały: 

 Omówiono i przyjęto regulamin wspólnego Komitetu Monitorującego. Komitet 

Monitorujący Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / 

Brandenburgia / Polska został powołany (Regulamin Komitetu Monitorującego). 

 Terminy pierwszych naborów (calls) 2015/2016 oraz posiedzeń Komitetu 

Monitorującego, podczas których odbędzie się wybór projektów zostały uchwalone w 

formie harmonogramu indykatywnego, co oznacza, że terminy zostały podane z 

zastrzeżeniem zatwierdzenia brakujących jeszcze decyzji dotyczących procedury 

oceny i wyboru projektów, wytycznych kwalifikowalności oraz funkcjonalności 

elektronicznego Systemu Monitorowania / eMS – internetowy portal projektów 

(Uchwała o terminach pierwszych konkursów (calls) 2015/2016). 

 Członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili uchwałę dotyczącą możliwości 

rozpoczęcia projektu na własne ryzyko (Uchwała o rozpoczęciu projektu na własne 

ryzyko). 

 Członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli regulacje ramowe dla Funduszu Małych 

Projektów /FMP (Uchwała o Funduszu Małych Projektów). 

Pozostałe ustalenia: 

Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru projektów zostały szczegółowo omówione. 
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Strona internetowa Programu Współpracy 

Od września 2015 Program Współpracy jest dostępny na nowoczesnej i przyjaznej dla 

użytkownika stronie internetowej www.interreg5a.info. 

Na tej stronie osoby zainteresowane otrzymają aktualne informacje o Programie Współpracy, 

np. o dokumentach, terminach bądź ofercie szkoleń. Do końca 2015 roku strona Programu 

była odwiedzana już ponad 9600 razy. 

 

Zdjęcie 3: Strona internetowa Programu Współpracy Interreg V A, www.interreg5a.info 

 

 

 

 

Ursula Brautferger 

Kierownik Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy 
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