Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Możliwość pozyskania wsparcia Unii Europejskiej
(do 85% kosztów kwalifikowanych)
na działania z zakresu edukacji transgranicznej
Głównym celem Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 jest Pogłębienie
współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Program
realizowany jest po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie
dolnośląskim (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki
zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra) oraz w powiecie żarskim w województwie lubuskim. Po
stronie niemieckiej obszar wsparcia obejmuje dwa powiaty Kraju Związkowego Saksonia: Görlitz oraz
Bautzen. Całkowity budżet Programu wynosi 70 mln EUR, a maksymalny poziom dofinansowania
projektów 85% wartości środków kwalifikowanych.
W Programie w dalszym ciągu dostępne są środki w ramach osi priorytetowej wspierającej działania
z zakresu edukacji. Do dyspozycji wnioskodawców jest ponad 5 mln EUR.
Oś priorytetowa Edukacja transgraniczna stanowi doskonałą okazję do wspierania i wzmacniania
istniejącej współpracy pomiędzy polskimi i saksońskimi szkołami, jak również zawiązywania nowych
partnerstw na tym terenie. Wnioski o dofinansowanie w kolejnym naborze w ramach tej osi będzie
można składać od 3 lipca do 29 września 2017 r. Pula środków w ramach naboru wynosi 3 mln EUR.
Do
przykładowych
działań,
które
mogą
otrzymać
dofinansowanie
należą m.in.:
 wspieranie edukacji językowej na każdym etapie kształcenia;
 tworzenie wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami
z Polski i Niemiec;
 organizacja wymian, staży, praktyk zawodowych i wizyt studyjnych między instytucjami
polskimi i niemieckimi;
 realizacja projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży – rozwój
i nawiązywanie współpracy międzyszkolnej (w tym na etapie wczesnoszkolnym), na przykład
nabywanie kompetencji językowych, wraz z wynikającymi z celu projektu, koniecznymi
działaniami infrastrukturalnymi;
 utworzenie kompleksowej i szerokiej oferty kształcenia z zakresu edukacji ekologicznej
i szkoleń w ramach obszarów środowisko i trwałość (np. ochrona środowiska, lasów, klimatu,
kontrola zanieczyszczę, efektywność energetyczna).

Wspólny Sekretariat we Wrocławiu oraz Regionalny Punkt Kontaktowy w Görlitz prowadzą bieżące
doradztwo w zakresie aplikowania o środki, istnieje możliwość indywidualnych konsultacji po
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wcześniejszych umówieniu terminu. Szczegółowe informacje o Programie, zasadach naborów oraz
aktualnych działaniach informacyjno-szkoleniowych dostępne są na stronie www.plsn.eu.
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