Partnerzy

muszą współpra c ować

Wspólne przygotowanie

Wspólna realizacja

Wspólny personel

Wspólne finansowanie

ze

sobą

przynajmniej na dwa z

poniższych

sposobów:

regularne spotkania lub uzgodnienia dotyczące przy gotowania
projektu, wspólne opra co wanie treści proje ktu , jego celów i
halTnonogramu czasowego , wspólne opra cowanie dokumentacji
projektowej etc.
działa nia

wszystkich pa rtnerów uzgodnione czasowo i
merytorycznie : wspólne pro wadzenie/wy korzystanie , wspólne
kiero wanie projektem , każd y z partneró w przejmie przynajmniej
jedno zadanie cząstkowe itp.
Każd y z partnerów projektu angażuje personel na potrzeby
realizacji swoich zadań w projekcie. Pa rtnerzy projektu
zatrudniają personel dodatkowy lub oddelego w ują do prac w
projek cie personel własny i fina nsują go wspó lnie.
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*
*
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INTERREG IV A

Europejska Współpraca
Terytorialna

2007-2013

Program Operacyjny Celu 3
"Europejska Współpraca Terytorialna"-"Współpraca Transgraniczna"
krajów związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie I Brandenburgia i
Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie)

2007- 2013

wspólny plan kosztów i finanso wania partnerów projektu , w
którym każdy z partneró w przejmuje obow iązek wniesienia
części wkładu własnego , każd y z partnerów projektu
prefina nsuje SWJ je koszty w projekcie itp ..
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Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwo Gospodarki , Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Refe rat 250, Europejska Ws półp ra ca Te rytorialna I NTERR EG
Johannes-Stelling-Stra~e 14
0- 19053 Schwerin , Niemcy
Partnerzy programu:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej
Ministerstwo Gospodarki Brandenbu rgii
Doradztwo i informacja:
Wspólny Sekretariat Techniczny (WST )
Ernst-Tha Imann-Str. 4
0- 17321 L6c knitz , Niemcy
Tel.: 0049 39754 52920
Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK)
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WWRPO
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
Tel.: 0048 914411123, 124, 125

podregion
koszaliński

ZACHODNIOPOMORSKIE
Randow

•.police
Szczecin

•Stargard Szcz.
Uckermark
Schwedt.

podregion
szczeciński

•

Kernf Ordergebiet I
GI6wny obsza r ws p a rcia
F Ord e rgebiet n ach 2 0 % -Kl a u sel I
O bszar k la u z uli 20% wsparcia

www.interreg4a.info www.interreg4a.info

Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i
poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza
•
Poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe , drogi
wodne , ścieżki rowerowe)
•
Wspa rcie transgranicznej struktury gospodarczej
•
Działania na rzecz poprawy jakości wody , ochrony środowiska , krajobrazu ,
klimatu , ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz ryzyka
związa nego ze środowiskiem naturalnym

Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i zacieśnienie współpracy
gospodarczo-naukowej
•
Wspieranie polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci współpracy
gospodarczej
•
Działania na rzecz transg ranicznego marketingu turystycznego i pozyskiwania
inwestorów
•
Wspieranie transgranicznej współpracy i sieci ośrodków naukowych , badawczych i
technologicznych celem ułatwienia dostępu do wiedzy i transferu technologicznego

Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej
w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji
•
Wspólne projekty w zakresie pod noszen ia kwa lifikacji zawodowych , wydawania
świadectw i u prawnień zawodowych w po Isko-n iemieckim obszarze wsparcia ,
edukacji ekologicznej
•
Wspiera nie współp racy jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych
ośrodków kulturalnych , stowarzyszeń i innych instytucji działających na rzecz
rozwijania kontaktów transgranicznych i integracji społecznej
•
Fundusz Małych Projektów (FMP)

Pomoc techniczna
•
Przygotowanie, realizacja , monitoring i kontrola oraz ewaluacja i analizy; działania
informacyjne i promocyjne

26. stycznia 2010

•

jednostki samorządu terytorialnego (miasta , gminy, powiaty, kraje związkowe
Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia) oraz ich przedstawiciele

•
•
•

podmioty prawa publicznego
osoby prawne pożytku publicznego (stowarzyszenia , związki , fundacje)
zakłady budżetowe jednostek samorządowych nie prowadzące działalności
komercyjnej , komunalne związki celowe

•
•

towarzystwa wspierania gospoda rki
towarzystwa i organizacje wspierania gospoda rki , centra technologiczne , pla cówki
badawczo rozwojowe,

•
•
•

szkoły wyższe ,

•

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki , Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania
organy administracji rządowej
inne podmioty prawa publicznego
osoby prawne pożytku publicznego
jednostki sektora fin an sów publicznych
organizacje pozarządowe
organizacje samorządów gospodarczych, zawodowych i rolniczych
Lasy Państwowe (w Polsce).

•
•
•
•
•
•
•

Języki

placówki naukowo - dydaktyczne,
placówki kultury i sportu , placówki służby zdrowia i służb socjalnych ,
pozostałe orga nizacje pozarządowe (NGO)

programu:

polski i niemiecki

Poziom dofinansowania:

maksymalnie 85%

Środki własne:

przynajmniej 15% , zasadniczo w formie pieniężnej

Partnerzy projektu:

przynajmniej jeden partner z Polski i jeden partner z Niemiec, w tym
przynajmniej jeden z partnerów musi pochodzić z obsza ru wsparcia

Zasada partnerstwa:

Wszyscy partnerzy projektu za w ierają wspólne porozumienie partnerskie
do projektu określające m.in. , kto jest partnerem wiodącym (Iead partner).

Składanie

w niosek składa partner wiodący Oead partner) na formularzu w języku
polskim i niemieckim do WST

wniosków:

M iejsce realizacji:

projekt musi (zasadniczo)

P refina nsowan ie:

partnerzy

być

realizowa ny na obsza rze wspa rcia

muszą prefinanso wać

wydatki w projekcie
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