UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU
REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
„SPF Sub – priorytet 2.2“ dla projektu parasolowego

BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3
Budżet projektu SPF zostaje zmniejszony o 56 139 euro, a
umowa pomiędzy Radą Samorządu Łapy (Rzeczpospolita
Polska) zostaje rozwiązana.

Głównym partnerem w projekcie parasolowym „SPF subpriorytet 2.2“ jest Instytucja Publiczna Biuro Euroregionu
Niemen w Mariampolu. W ramach tego projektu
realizowanych jest siedem małych projektów (MP) – cztery
na Litwie i trzy w Polsce. W Biuletynie Informacyjnym Nr
3 przedstawiamy najważniejsze wydarzenia związane z
realizacją projektu, bardziej szczegółowo zapoznamy z
projektami realizowanymi przez obie strony.
Aktualności
związane
z
realizacją
parasolowego „SPF Sub-priorytet 2.2“

Przedstawiamy szerzej MP w ramach projektu
parasolowego “SPF Sub-priorytet 2.2“ realizowane na
Litwie i w Polsce:
SPF/2.2/LT/05,
projekt
realizowany
przez
Administrację Samorządu Kazlų Rūda pn. „Poprawa
jakości życia w Kazlų Rūda“, budżet – 102 121,20 euro

projektu

30 września minął termin, do którego należało zrealizować
małe projekty w ramach SPF LT-PL/198 „Sub-priorytet
2.2“. Beneficjenci do wskazanej daty pomyślnie
zakończyli realizację małych projektów i obecnie
sporządzają sprawozdania za okres od dn. 1 lipca do dn. 30
września 2014 r.

Budżet niniejszego projektu – 352.604,08 LTL, w tym
299.713,47 LTL to środki Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i 52.890,61 LTL stanowią środki z
budżetu samorządowego. Projekt został zrealizowany w
miesiącach kwiecień – wrzesień 2014 r.

Jest już sporządzone i przekazane Wspólnemu
Sekretariatowi Technicznemu drugie skonsolidowane
sprawozdanie w ramach projektu SPF LT-PL/198 „Subpriorytet 2.2“ (za okres od 01.04-30.06.2014 r.)

Cel projektu – poprawa jakości życia, jak również
polepszanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi turystyki
w Samorządzie Kazlų Rūda poprzez polepszanie jakości
wody oraz rozwijanie możliwości współpracy z
samorządami przygranicznymi Litwy i Polski.
Jakość wody dostarczanej dla mieszkańców Kazlų Rūda
przez długie lata była zła ze względu na duże ilości żelaza.
Sprzęt do odżelaziania wody był stary, zużyty,
zamontowany jeszcze w 1986 roku. W celu polepszenia
warunków życiowych i sprzyjających rozwojowi turystyki
w Kazlų Rūda, w trakcie projektu zainwestowano w
polepszanie jakości wody i zakupiono sprzęt do poprawy
jakości wody, t.j. do odżelaziania wody dostarczanej
mieszkańcom miasta.
W trakcie realizacji projektu rozwiązano aktualne
problemy mieszkańców: polepszono jakość dostaraczanej
wody, zmniejszono prawdopodobieństwo awarii sprzętu
wodociągowego oraz ograniczono zanieczyszczenie wód
gruntowych i powierzchniowych.

W
drugim
numerze
Biuletynu
Informacyjnego
informowaliśmy, że otrzymaliśmy pismo od realizatora
małego projektu nr SPF/2.2/PL/06, t.j. Samorządu Łapy w
Polsce, iż w związku z trudnościami finansowymi wnosi
się o rezygnację z realizacji w/w małego projektu.
W trybie procedury pisemnej członkowie Komisji ds.
Nadzoru postanowili zaspokoić wniosek Rady Samorządu
Łapy dotyczący rezygnacji z realizacji projektu nr
SPF/2.2/PL/06. Mając na uwadze zasady, jakimi kierują się
instytucje programowe w kwestii nie wyrażania zgody na
przeniesienie środków na realizację innych małych
projektów będących na liście rezerwowych, postanowiono
zwrócić się do instytucji programowych w sprawie
zmniejszenia budżetu na realizację projektu SPF LTPL/198 „Sub-priorytet 2.2“ w celu stworzenia warunków
do wykorzystania niniejszych środków w innych
projektach polsko-litewskich w ramach programu.

W trakcie realizacji projektu zorganizowano 2 imprezy zw.
z wymianą doświadczeń w zakresie metod uzdatniania
wody w Gminie Szypliszki (Rzeczpospolita Polska), w
Samorządach Rejonowych Šakiai i Kazlų Rūda. Niniejsze
imprezy dają możliwość mieszkańcom pogranicza do
aktywnego uczestnictwa w spotkaniach promujących,
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dzielenia się doświadczeniami oraz jej pozyskania z
instytucji zarządzajacych projektami. Projekt został
uwieńczony konferencją podsumowującą, na której
przedstawiono osiągnięte wyniki, omówiono sytuację
ekologiczną w Samorządach Kazlų Rūda, Rejonu Šakiai
oraz Gminy Szypliszki.
Po zrealizowaniu działań przewidzianych w projekcie
poprawie uległo środowisko i jakość życia mieszkańców
Kazlų Rūda, warunki do świadczenia usług hotelarskich.
To ma pozytywne bezpośrednie oddziaływanie w
promowaniu spójności społecznej.

W dn. 17-18 września odbyło się ostatnie spotkanie
partnerskie, tj. konferencja na temat dzielenia się dobrą
praktyką w zakresie umiejętności rodzicielskich. W
konferencji
udział
wzięło
kierownictwo
Szkół
Podstawowych Nr 4, Nr 6 i Nr 7 w Giżycku, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2,
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku,
Filii Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku oraz
przedstawiciele Szkół Ogólnokształcących Rejonu Varėna,
partnerów projektu. Partnerzy z Giżycka i Rejonu Varėna
przedstawili zasady partnerstwa między rodziną i szkołą,
problemy w zakresie współpracy z rodzicami, osiągnięcia i
doświadczenie. Omówiono problemy ogólne w zakresie
partnerstwa rodziny i szkoły w obu państwach.

SPF/2.2/LT/07, Projekt pn. „Rozwijanie umiejetności
rodzicielskich: poszukiwanie dobrych praktyk na
Litwie i w Polsce“ realizowany przez Centrum
Edukacji w Varėna, budżet - 25 142,74 euro

Na konferencji przedstawiono
podczas trwania projektu, jest
www.pozityvitevyste-projektas.lt.
internetowa została utworzona w
przez obydwu partnerów oraz
własnego doświadczenia.

Realizatorem niniejszego projektu jest Centrum Edukacji
w Varėna, partnerzy – Administracja Samorządu
Rejonowego w Varėna, Progimnazjum im. „Ryto“ w
Varėna, Szkoła Średnia im. A. Ryliškio w Senoji Varėna,
Gimnazjum im. Vinco Krėvės w Merkinė, Szkoły
Podstawowe w Vydeniai i Marcinkonys, Miejski Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku (Polska) oraz
placówki
oświatowe
miasta
Giżycka,
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna i Biblioteka Publiczna.

produkt wytworzony
to strona internetowa
Niniejsza
strona
celu korzystania z niej
w celu umieszczania

Uczestniczy cieszyli się korzyścią wynikającą z projektu
oraz szkoleń pn. „Kształcenie pozytywnych umiejętności
rodzicielskich“ przeznaczonych dla pedagogów instytucji
partnerskich. Główny cel szkolenia - przygotowanie
pedagogów nie tylko do pracy z dziećmi, ale także z ich
rodzicami
poprzez
przekazywanie
im
wiedzy
wspomagajacej kształtowanie postaw pozytywnego
rodzicielstwa oraz poprzez praktyczne konsultacje, w jaki
sposób niniejsze postanowienia urzeczywistniać w życiu;
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przygotowanie pedagogów do tworzenia konstruktywnego
dialogu z rodzicami dzieci.

małych przedsiębiorstwach przedstawił dr hab. Mariusz
Adamski.

Pod koniec konferencji wszyscy partnerzy postanowili
współpracować i w dalszym ciągu dzielić się własnymi
doświadczeniami oraz wyrazili nadzieję, że projekt będzie
kontynuowany.

Oceny projektu dokonał i jego realizacją stale interesował
się dr hab. Sławomir Poskrobko. Podczas dyskusji
zwrócono uwagę na problemy związane z odnawialnymi
źródłami energii, różnorodność, aspekty prawne,
organizacyjne, ekonomiczne i finansowe, omawiano
znaczenie edukacji społecznej. Podsumowując wyniki
konferencji stwierdzono, że konferencja pomogła pokonać
bariery organizacyjne, pogłębiła i zaktualizowała wiedzę o
omawianych odnawialnych źródłach energii. Zwrócono
uwagę na ich znaczenie i konieczność wykorzystywania
niniejszych źródeł wszędzie tam, gdzie nie jest to
sprzeczne z prawem.

SPF/2.2/PL/05,
Projekt
pn.
„Wsparcie
dla
odnawialnych
źródeł
energii
w
regionie
przygranicznym“ realizowany przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko Augustowskie“, budżet – 49 384,00 euro

W czwartym numerze biuletynu informacyjnego w ramach
„Projektu parasolowego SPF Sub-priorytet 2.2“
zapoznamy z najnowszą informacją nt. postępu w realizacji
projektu, omówimy szerzej wszystkie osiągnięte wyniki
podczas realizacji wszystkich małych projektów.
Więcej o realizowanym projekcie parasolowym i małych
projektach na stronie www.spf-info.eu .
Niniejszy projekt jest realizowany zgodnie z celem
Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska,
którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju
regionu przygranicznego w celu zwiększenia spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Program jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Podczas kończenia realizacji niniejszego małego projektu
zorganizowano Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o
Odnawialnych Źródłach Energii i Ekologii. Organizatorzy
konkursu cieszyli się, że poziom wiedzy gimnazjalistów
jest bardzo wysoki. Prezes Stowarzyszenia Cezary
Cieślukowski i Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski
zwycięzcom wręczył dyplomy oraz nagrody – ebooki,
telefony komórkowe i inne nagrody.

Biuletyn Informacyjny Nr 3 w 2014 r. przygotowali:
Instytucja Publiczna Biuro Euroregionu Niemen w
Mariampolu
ul. Vytauto 28, Marijampolė, LT-68296
Tel./fax. (+370 343) 91538
www.nemunas.info

Dn. 24 września w pomieszczeniach Stowarzyszenia
zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.
Podczas
konferencji
przedstawiono
dokumenty
opracowane w trakcie realizacji projektu. Bogdan
Kościuch przedstawił informacje o strategii rozwoju
odnawialnych źródeł energii w regionach przygranicznych
(Suwałki i Vilkaviškis), natomiast podręczniki o
oszczędzaniu energii w gospodarstwach domowych i

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen“
ul. Wesoła 22, Suwałki, PL-16400
Tel./fax. (+48 87) 5653671
www.niemen.org.pl
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