Dec-16
Numer 4/2016

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Szanowni Czytelnicy,
przed Wami kolejny numer newslettera wydawanego przez Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina".
Zbliża się czas celebrowania Świąt Bożego Narodzenia i witania Nowego Roku
2017. Na ten wolny czas serwujemy Państwu najnowsze informacje m.in.
o Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA
Brandenburgia - Polska 2014-2020.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
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Spotkanie Zarządu Euroregionu
PRO EUROPA VIADRINA
02 grudnia 2016 roku w siedzibie Euroregionu
w

Gorzowie

Wielkopolskim

przedstawiciele
EUROPA
ich

Zarządu

VIADRINA.

rozmów

była

spotkali

Euroregionu
Głównym

współpraca

się
PRO

tematem

transgraniczna

w zakresie pozyskiwania pieniędzy z programu
unijnego INTERREG VA Brandenburgia – Polska
oraz uruchomienie naboru wniosków do Funduszu
Małych Projektów. Ponadto dyskutowano na
temat

dalszej

działalności

oraz

nowych

przedsięwzięć.
mg

Zatwierdzono projekty parasolowe w programie
Brandenburgia-Polska
20 października 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą
odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego
program Interreg Brandenburgia-Polska. Podczas
spotkania zatwierdzono pierwsze projekty oraz
przyjęto uproszczenia w procedurze składania
wniosków o dofinansowanie.
Komitet

składający

administracji
reprezentantów

rządowej

się

z
i

organizacji

przedstawicieli

regionalnej

oraz

pozarządowych

z Polski i Brandenburgii, zatwierdził:


projekty parasolowe realizowane przez
Euroregiony Pro Europa Viadrina i SprewaNysa-Bóbr (Fundusz Małych Projektów);




zmiany w Podręczniku Beneficjenta;
plan ewaluacji dla programu.
mg
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Nabór do Funduszu Małych Projektów rozpoczęty!!!
Stowarzyszenie

Gmin

Polskich

Euroregionu

"Pro Europa Viadrina", otwarło w dniu 12.12.2016
roku

nabór

wniosków do

Projektów w ramach

Funduszu

Małych

Programu Współpracy

INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Zachęcamy Państwa do konsultacji pomysłów na

finansowanego

polsko-niemieckie projekty z pracownikami Biura

ze

środków

Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na

Stowarzyszenia.

Udzielimy

wskazówek

pomocy

i

Państwu
przy

także

wypełnianiu

dokumentów aplikacyjnych.

stronie www.euroregion-viadrina.pl w zaproszeniu
do

składania

wniosków

oraz

w

zakładce

Nabór trwa do 3 lutego 2017 roku

FUNDUSZE/ FMP INTERREG VA.

mg

Kolejne projekty na polsko-niemieckim pograniczu
(Interreg Brandenburgia-Polska)
7-8 grudnia 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą

poprawę dostępności komunikacyjnej polsko-

oraz 14-15 grudnia 2016 roku w Poczdamie

niemieckiego pogranicza poprzez budowę lub

odbyło

modernizację ważnych odcinków dróg,

się

Monitorującego

piąte

posiedzenie

programu

Komitetu

Interreg

V-A

Brandenburgia-Polska.
Komitet

zatwierdził

rozwój współpracy przygranicznych miast,
doszkolenie służb policji i straży granicznej,

do

dofinansowania

nawiązywanie

partnerstw

na

terenie

3 projekty z zakresu infrastruktury drogowej

Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-

(11,31 mln euro EFRR) oraz 12 projektów

Nysa-Bóbr

dotyczących integracji i współpracy (łącznie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

około 8,00 mln euro EFRR).

Wspólnego Sekretariatu http://interregva-bb-

Wybrane projekty umożliwią:

pl.eu/
mg

I posiedzenie Komisji Oceniającej FUNDUSZ
MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG V A
20

grudnia

w

biurze

Euroregionu

Strona 4

we

Frankfurcie odbyło się pierwsze posiedzenie
Komisji Oceniającej. W trakcie posiedzenia
dyskutowano o regulaminie prac, regulaminie
procedur

odwoławczych

pierwsze

niemieckie

spodziewać,

że

oraz

wnioski.

w

omawiano
Można

trakcie

się

kolejnego

posiedzenie komisji jej członkowie pochylą się
już nad polskimi wnioskami. Nabór trwa do 3
lutego!
pb

Szkolenie w ramach FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW
INTERREG V A
21

grudnia

2016

roku

w

Wojewódzkiej

Informacyjnych

i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa

w

Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się

w

pierwsze

Lubuskiego.

szkolenie

województwie
Urzędzie

Funduszy
lubuskim,

Marszałkowskim

Europejskich
działającą
Województwa

dotyczące

procedury

zatwierdzania

wniosku

Na kolejne szkolenia zapraszamy w styczniu.

o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych

Szczegółowe informacje wkrótce na stronie

Projektów

internetowej www.euroregion-viadrina.pl oraz

składania

i
w

Euroregionie

PRO

EUROPA

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

VIADRINA.
Szkolenie

zapoczątkowało

cykl

spotkań

informacyjnych pod nazwą „Zasady realizacji
projektów za pośrednictwem Funduszu Małych
Projektów w ramach Programu Współpracy
INTERREG VA

Brandenburgia-Polska 2014 –

2020“.
Cykl

spotkań

organizowany

jest

przez

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina” wraz z Siecią Punktów

mg
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Ruszył nabór wniosków w programie Brandenburgia-Polska
(DUŻE PROJEKTY)
Ponad 25 mln euro wynosi pula konkursu na

instytucje

projekty dotyczące ochrony i rozwoju dziedzictwa

i edukacyjne oraz organizacje pozarządowe.

naturalnego oraz kulturowego, a także edukacji

Po polskiej stronie o dofinansowanie mogą

na polsko-niemieckim pograniczu. Wnioski można

ubiegać

składać do 13 stycznia 2017 r.

lubuskiego, a po niemieckiej – z obszaru

Dofinansowanie mogą otrzymać również projekty

Brandenburgii.

kultury,

się

instytucje

naukowe

z

województwa

z zakresu edukacji i kształcenia dorosłych, które

Wnioski należy wypełnić w dwóch językach

wzmocnią kompetencje zawodowe i językowe

(polskim i niemieckim) poprzez aplikację on-

mieszkańców przygranicznych regionów.

line,

Z unijnej dotacji mogą skorzystać m.in. organy

programu

dostępną

na

stronie

internetowej

administracji rządowej i samorządowej, jednostki
państwowe

bądź

samorządowe

zapewniające

usługi publiczne. Projekty mogą złożyć też

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”
Gorzów Wielkopolski
66-400
ul. Nowa 5
957358447
95 7358461

info@euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.pl
facebook.com/euroregionviadrina
Zdjęcia: Archiwum Euroregionu

źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

