EUROREGION
SPREWA-NYSA-BÓBR

ZBIORCZY RAPORT KOŃCOWY EUROREGIONU DLA WWPWP
Z REALIZACJI CELÓW DO EDYCJI PHARE CBC 2000 (PL 0009)
Ze względu na fakt, iż edycja PL0009 była pierwszą, w której w fiszce
projektowej pojawiły się informacje dotyczące wskaźników, beneficjenci mieli sporo
problemów związanych z poprawnym ich formułowaniem. Wśród zatwierdzonych
projektów były i takie, gdzie beneficjenci albo w ogóle nie podali wskaźników, albo
były one niepoprawne. Należy podkreślić, iż ESNB zobligował do badania celów
wszystkich beneficjentów, nawet tych, którzy w projektach nie określili wskaźników
celu. W związku z tym do wszystkich 48 projektów przekazano do biura ESNB
raporty dotyczące osiągnięcia celów projektu.
Procedura naboru wniosków w ramach I edycji programu obejmowała okres
20.12.2001-19.02.2002, natomiast szkolenie dla euroregionów, w trakcie którego
omawiane były zagadnienia dotyczące celów i wskaźników odbyło się w dniach 0709.02.2002, w związku z czym nie mogliśmy w trakcie szkoleń udzielić
wnioskodawcom wyczerpujących informacji na ten temat.
Jednak już w trakcie trwania konsultacji (06-13.09.2002) do II edycji programu
przekazaliśmy wnioskodawcom więcej szczegółów.
Realizacja edycji PL0009 przyniosła następujące efekty:1
¾ nawiązanie 90 transgranicznych kontaktów interpersonalnych (16
projektów)
¾ 7 kolejnych edycji projektów (7 projektów)
¾ przyrost liczy turystów odwiedzających teren ESNB- 122.845 (3 projekty)
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Szczegółowe informacje nt. przedstawionych powyżej informacji oraz innych uzyskanych
wskaźników przedstawione są w załączniku nr 1.

¾ 64 wspólne projekty zrealizowane przy udziale partnera niemieckiegokoncerty, obozy, warsztaty, konferencje (24 projekty)
¾ 20.494 osoby uczestniczące w polsko- niemieckich spotkaniach (12
projektów)
¾ 11.010 sztuk materiałów promocyjnych- przewodniki, albumy, foldery,
książki, artykuły prasowe (4 projekty)
¾ organizacja 7 imprez promujących turystykę (1 projekt)
¾ powstanie 4 podmiotów gospodarczych (1 projekt)
¾ zawarcie 10 umów handlowych (1 projekt)
¾ organizacja 2 prezentacji plastycznych (1 projekt)
¾ zdobycie 5 nagród i wyróżnień (2 projekty)
Należy stwierdzić, iż tylko w przypadku 3 projektów (nr 52, 20, 6) zaplanowane
wskaźniki nie zostały w ogóle osiągnięte. 2
Wprowadzenie do wniosku aplikacyjnego informacji nt. wskaźników pozwoliło
stwierdzić, jakie są długofalowe efekty określonych w projekcie działań. Na
podstawie złożonych przez beneficjentów raportów mogliśmy określić, jakie były
trwałe efekty zrealizowanego funduszu.
Załącznik nr 1: Zestawienie celów oraz wskaźników zaplanowanych i uzyskanych PL0009
Załącznik nr 2: Zbiorczy pakiet raportów dot. osiągnięcia celów projektów PL0009 (48
projektów w j. polskim i angielskim)
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Wyjaśnienia znajdują się w raportach przedstawionych przez beneficjentów.

