01.12.2016

Dotacje na wspólne polsko saksońskie projekty edukacyjne - Finanse - rp.pl

Michał Kołtuniak

Dotacje na wspólne polsko saksońskie projekty
edukacyjne
publikacja: 20.11.2016

aktualizacja: 20.11.2016, 12:22

Od 23 listopada do 23 stycznia samorządy, ich jednostki organizacyjne,
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, które znajdą
odpowiedniego partnera po stronie niemieckiej, będą mogły składać
wnioski o unijne dofinansowanie. Chodzi o projekty realizowane w
ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Na dofinansowanie wspólnych polsko-niemieckich projektów przeznaczono pięć mln euro
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O pieniądze te mają prawo
ubiegać się:
- jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek
i instytucje im podległe,
- podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego
celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru
przemysłowego lub handlowego),
- organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa
społecznego i gospodarczego,
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile ich działania w projekcie są realizowane w
zakresie pożytku publicznego (MSP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego).
Ponieważ mowa tutaj o realizacji i dofinansowaniu projektów w ramach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej, warunkiem koniecznym, przy ubieganiu się o pomoc, jest
posiadanie odpowiedniego partnera zagranicznego. W tym wypadku, ponieważ chodzi o
program Polska-Saksonia, z tego właśnie landu. Innymi słowy, przyjmowane będą
wyłącznie ponadgraniczne projekty partnerskie.
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Dofinansowanie będzie można pozyskać na projekty dotyczące edukacji językowej,
rozbudowy oferty kształcenia na każdym etapie, ukierunkowanej na wzmocnienie
potencjału innowacyjnego oraz potrzeby transgranicznego rynku pracy, organizacji
dwujęzycznych systemów informacyjnych, programów edukacyjnych, targów pracy i
innych inicjatyw na przygranicznym rynku pracy w celu wzmocnienia mobilności
transgranicznej, organizacji wymian, staży i praktyk zawodowych, tworzenia wspólnych
programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami, realizacji projektów
edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej, rozwoju sieci
innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w ramach programów kształcenia
ustawicznego przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców.
Jak już zostało podkreślone, wnioski o dofinansowanie będzie można składać w okresie od
23 listopada b.r. do 23 stycznia 2017r. Aplikacje przyjmuje Wspólny Sekretariat Programu
Interreg Polska-Saksonia, ul. Św. Mikołaja 81, p. 4, 50-126 Wrocław. Więcej szczegółowych
informacji, w tym regulamin naboru, opis programu (w szczególności jego III osi – tej
dotyczy aktualny konkurs), wykaz kryteriów oceny projektów można znaleźć na stronie
https://pl.plsn.eu (https://pl.plsn.eu).
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