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ZBIORCZY RAPORT KOŃCOWY Z OSIĄGNIECIA CELÓW PROJEKTÓW –
FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW - EDYCJA PHARE CBC 2000

Zgodnie z materiałami pomocniczymi stanowiącymi załącznik do Regulaminu
Euroregionu „Pro Europa Viadrina” dotyczącym rozliczenia projektów finansowanych ze
środków Funduszu Małych Projektów Phare 2000 wszyscy beneficjenci wywiązali się
z obowiązku złożenia raportu dotyczącego osiągnięcia celów projektu, jednak w kilku
przypadkach zmuszeni byliśmy do wysłania pisma ponaglającego. W sumie zostało
złożonych 47 raportów.
W związku z tym, iż Edycja PL 0009 była pierwszą, gdzie w fiszce projektu pojawił
się punkt dotyczący wskaźników, beneficjenci mieli spore kłopoty z poprawnym ich
formułowaniem. Informację o konieczności określania wskaźników przekazywaliśmy na
szkoleniach w dniach 19.02.2002, 21.02.2002, 25.02.2002, 27.02.2002, 01.03.2002,
05.03.2002 oraz 12.04.2002 zorganizowanych w ramach pierwszej edycji FMP 2000, oraz
w dniach 17.09.2002, 19.09.2002, 20.09.2002 w ramach drugiej Edycji. W trakcie szkoleń
dotyczących rozliczania projektów informowano również o konieczności sporządzenia
raportu, który należy przedłożyć rok po zakończeniu realizacji projektu. Pomimo tego
w wielu przypadkach w zatwierdzonych wnioskach brakowało wskaźników bazowych przez
co trudne było sprecyzowanie sytuacji wyjściowej a w związku z tym sprawdzenie czy
wskaźnik został osiągnięty. Zdarzały się również sytuacje w których beneficjenci pominęli
ten punkt i nie określili wskaźników dla celów. W jednym i drugim przypadku beneficjenci
korygowali to w raportach z realizacji projektu sporządzanym bezpośrednio po zakończeniu
realizacji projektu, na tym etapie określając wskaźniki.
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np.: w projekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie pt.: „Integracyjny
Dzień Dziecka w Powiecie Sulęcińskim” jako wskaźnik osiągnięcia celów projektu wskazano
„ograniczenie skutków uzależnień po obu stronach granicy” – jest to wskaźnik, który jest
trudny, a nawet niemożliwy do zmierzenia.
Problemem było też gdy wskaźnikiem była wielkość, której określenie nie było
zależne od beneficjenta np.: „zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska spalinami”, wyniki
bazowe, które podał beneficjent określone były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze, a w momencie złożenia raportu ww. instytucja
nie przeprowadziła jeszcze powtórnych badań w wyniku czego nie było możliwości
konfrontacji wyników, a przez to sprawdzenie czy wskaźnik został osiągnięty.
W dwóch przypadkach część z zaplanowanych wskaźników nie została osiągnięta
(nr P-14 Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu pn.: „Człowiek XXI wieku –

era

ekologiczna”, oraz P-33 pn.: „Sport, przyjaźń, integracja – Międzynarodowy turniej minipiłki
siatkowej chłopców” tego samego beneficjenta)
W specyfikę Funduszu Małych Projektów najlepiej wpisały się cele dotyczące
projektów z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu. Najczęściej były to cele dotyczące
spotkań, zawodów, rozwijania i kontynuowania współpracy transgranicznej, wymiana
doświadczeń, nawiązania i rozwoju nowych kontaktów interpersonalnych, integracja
społeczności lokalnych. Największa liczba projektów dotyczyła wymiany kulturalnej.

Realizacja edycji Phare CBC 2000 (PL0009) przyniosła m.in. następujące efekty:

-

nawiązano 103 nowe kontakty polsko-niemieckie,

-

pozyskano 4 nowych partnerów,

-

zrealizowano 205 wspólnych projektów (imprezy, spotkania, koncerty, warsztaty),

-

odbyło się 8 prezentacji na stoiskach targowych,

-

8 kolejnych edycji projektu,

-

ponad 181 tyś. osób uczestniczyło w polsko – niemieckich spotkaniach,

-

wydano ponad 132 tyś materiałów promocyjnych (map, publikacji, artykułów
prasowych, katalogów),
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-

odnowiono (oznakowano) 320 km szlaków rowerowych,

-

liczba turystów odwiedzających teren Euroregionu to ponad 3,2 mln,

-

liczba osób przeszkolonych, bądź takich, które uzyskały certyfikaty wyniosła 61,

-

powstała 1 wspólna strategia marketingowa,

-

wzrosła liczba członków Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych o 56 osób,

-

powstały dwie strony internetowe, które odwiedziło w sumie 1781osoby.

W załączeniu:
- raporty w wersji polskiej i angielskiej
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