Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

SPRAWOZDANIE
z działalności w roku 2016

Suwałki, maj 2017 r.

DANE OGÓLNE
Stowarzyszenie ‘Euroregion Niemen”
16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22
KRS 0000060828
REGON 790334982

WŁADZE STOWARZYSZENIA „EUROREGION NIEMEN”
I.

Konferencja Krajowa

Według stanu na koniec 2016 r. Stowarzyszenie skupiało 37 członków. Każdy z członków
reprezentowany jest na Konferencji Krajowej przez swojego przedstawiciela.

Konwent Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w składzie:

II.

1. Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Konwentu
2. Wacław Olszewski – Wiceprzewodniczący Konwentu
3. Marcin Bonisławski – Członek Konwentu
4. Witold Liszkowski – Członek Konwentu
5. Mieczysław Kazimierz Baszko – Członek Konwentu

III.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Kazimierz Urynowicz – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Locman – Sekretarz Komisji
3. Andrzej Szymulewski – Członek Komisji

Stan zatrudnienia na koniec roku – 3 osoby:
1. Małgorzata Dudzińska – Dyrektor ½ etatu
2. Valdemar Baranovskij – koordynator projektu 1 etat
3. Bożenna Klepacka – sprzątająca ½ etatu
Księgowość prowadzona przez Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” Spółka z o. o. w
Suwałkach
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE w 2016 roku
I.

Konferencja Krajowa
W roku 2016 odbyło się jedno posiedzenie Konferencji Krajowej Stowarzyszenia
„Euroregion Niemen” – w dniu 22 czerwca 2016 r.. Podczas posiedzenia zatwierdzono
sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku oraz
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Konferencja Krajowa udzieliła absolutorium
Konwentowi. Podczas posiedzenia przeprowadzono uzupełniające wybory – dokonano
wyboru członka Konwentu Stowarzyszenia. Konferencja Krajowa zatwierdziła plan
działań i plan finansowy na rok 2016.

II.

Konwent
W 2016 r. Konwent Stowarzyszenia obradował 2 razy.
W dniu 12 stycznia 2016 r.
Podczas posiedzenia Konwent zapoznał się z informacją na temat bieżącej sytuacji
finansowej oraz działań realizowanych przez Stowarzyszenie. Podjęto uchwały:
nr 1/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Stowarzyszenia „Euroregion
Niemen” do Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Terytorialnej
Litwa-Polska 2014-2020;
nr 2/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Stowarzyszenia „Euroregion
Niemen” do Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy
Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
W dniu 17 listopada 2016 r.
Podczas posiedzenia Konwent zapoznał się z informacją na temat bieżących inicjatyw
podejmowanych przez Stowarzyszenie. Omówiono realizację projektu Konkurs
Mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia” oraz wnioski o dofinansowanie
złożone lub planowane do złożenia w roku 2016. Konwent zarekomendował aby Komisja
Rewizyjna wyznaczyła spośród członków KR osobę upoważnioną do podpisywania
umów z członkami Konwentu. W trakcie posiedzenia omówiono także wprowadzenie
zmiany do Statutu Stowarzyszenia polegającej na uszczegółowieniu dziedzin działalności
Stowarzyszenia.

III.

Obsługa organów Związku Transgranicznego „Euroregion Niemen”
W roku 2016 nie odbyło się żadne posiedzenie Rady Euroregionu Niemen.
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IV.

Realizacja projektów własnych i partnerskich

1. Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej
Projekt partnerski.
Partnerzy projektu:
Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach -Lider
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
Okres realizacji – 3 lata
Cel projektu: wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym
województwa podlaskiego poprzez działania wspierające podmioty ekonomii społecznej
oraz utworzenie 108 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie
subregionu suwalskiego.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 grudnia 2015 r. do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach
Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym
województwa podlaskiego. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania. W grudniu
2016 r. zakończyły się negocjacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2020.
Budżet projektu: 6 347 800,52 zł
Dofinansowanie: 6 298 541,00 zł
2. Konkurs Mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia”
Projekt własny.
Planowany okres realizacji projektu: 01.10.2015 – 30.09.2016 r.
Budżet projektu: 274 730,00 zł
Dofinansowanie projektu: 247 000,00 zł
Projekt realizowany na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Cel projektu: Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie ekologicznych
postaw społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju w ramach dofinansowanych projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe poprzez sfinansowanie 35 projektów w ramach Konkursu Mikrograntów do
30.09.2016 r.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
Ogłoszenie konkursu - ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
projektu, na stronie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, na stronach
samorządów województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w lokalnym
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portalu internetowym. Ogłoszenie zostało również e-mailingowo (z
wykorzystaniem bazy ngo.pl) rozesłane do organizacji pozarządowych
działających na terenie województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
Szkolenia dla wnioskodawców: na terenie województwa podlaskiego w
Suwałkach, w dniu 2 lutego 2016 r. i na terenie województwa warmińskomazurskiego w Olecku, w dniu 4 lutego 2016 r. Ponadto, w siedzibie
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” były na bieżąco prowadzone konsultacje dla
potencjalnych wnioskodawców.
Nabór projektów: ogółem wpłynęło 51 wniosków o dofinansowanie (36 z woj.
podlaskiego, 15 z woj. warmińsko-mazurskiego).
Wybór projektów do dofinansowania: oceny projektów dokonała Komisja Oceny
Wniosków złożona z przedstawicieli Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiej
Izby Rolniczo-Turystycznej oraz Gminy Kowale Oleckie.
Dofinansowanie projektów: udzielono dofinansowania na 36 mikroprojektów (26
z woj. podlaskiego, 10 z woj. warmińsko-mazurskiego), w tym 25 o charakterze
miękkim i 11 o charakterze inwestycyjnym, ogółem kwota dofinansowania –
200.000,00 zł.
W listopadzie 2016 roku złożono wniosek o płatność końcową do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.5
Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna. Do końca 2016 r. wniosek nie został
zweryfikowany.
3. Fabryka Młodego Pracownika
Projekt partnerski, dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój w ramach Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji. Projekt zatwierdzony do realizacji przez MPiPS. Umowa na realizację
podpisana w grudniu 2016 r.
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018 r.
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej- Lider
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych do 29 r. życia bez
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET) z województwa podlaskiego (od I 2017 do XII 2018).
Do zadań Stowarzyszenia należy organizacja szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz
organizacja staży dla osób, które ukończyły szkolenie w ramach projektu.
Budżet projektu: 1 979 015,52 zł
Dofinansowanie projektu: 1 879 415,52 zł
4. Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną
Projekt partnerski dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
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Partnerzy:
Stowarzyszenie dla Europy – Lider
Polska Agencja Rozwoju oddział Suwałki
Stowarzyszenie Euroregion Niemen
Powiat Sejneński
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
Cel projektu: do 28.02.2018 poprawi się sytuacja i wzmocni zdolność do zatrudnienia 30
kobiet i 20 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
mieszkańców powiatów sejneńskiego i suwalskiego województwa podlaskiego oraz
zwiększy się aktywność społeczna i zawodowa poprzez aktywną integrację społeczną oraz
zawodową, w tym wdrożenie innowacyjnego na skalę światową programu edukacji
społeczno-finansowej Aflatoun i osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznozatrudnieniowej w wymiarze społecznym u 60% i zawodowym u 25% uczestników
projektu.
Działania projektu:
Aktywna integracja społeczna – Aflatoun
Aktywna integracja zawodowa – pogłębiona diagnoza, doradztwo zawodowe,
wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, job coaching, kursy zawodowe
zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, staże zawodowe.
Budżet projektu: 879.021,25 zł
Dofinansowanie: 835.069,55 zł
5. Śladami Jaćwingów
Projekt złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
2014-2020.
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – Lider
Społeczna organizacja powiatu grodzieńskiego „Turystyczno-Sportowe Stowarzyszenie
Krajowe”
Departament Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego
Miasto Suwałki

Celem głównym projektu jest „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu
o dziedzictwo kulturowe Jaćwingów”. Cel szczegółowy - Rozwój transgranicznych
produktów turystyki kulturowej na pograniczu polsko-białoruskim. Jest to bezpośrednio
związanie z realizacją działania 3 – promocja lokalnej kultury i ochrona dziedzictwa
historycznego, priorytet 1.1. promocja lokalnej kultury i historii. Projekt przyczyni się do
ochrony oraz promocji kultury i dziedzictwa historycznego regionów przygranicznych,
pobudzenia powiązań kulturowych i współpracy, a także polepszy wizerunek i
atrakcyjność regionu oraz pogłębi wiedzę społeczności lokalnej.
Budżet: 2 621 129,00 EURO,
Dofinansowanie: 2 359 016,00 EURO (90%)

5

6. Transgraniczna marka i produkt turystyczny “Kanał Augustowski” – etap I
Projekt złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
2014-2020.
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – Lider
Społeczna organizacja powiatu grodzieńskiego „Turystyczno-Sportowe
Stowarzyszenie Krajowe”
Departament Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Regionalnego Komitetu
Wykonawczego
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwo Podlaskie.
Cel: głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej polskobiałoruskiego obszaru Kanału Augustowskiego. Osiągnięcie celu będzie miało
pozytywny wpływ na poprawę wizerunku i atrakcyjności regionu oraz wzmocnienie
współpracy różnych podmiotów w dziedzinie turystyki, jest to bezpośrednio związanie z
realizacją działania 3 – promocja lokalnej kultury i ochrona dziedzictwa historycznego,
priorytet 1.1. promocja lokalnej kultury i historii.
Budżet: 2 520 418,00 EURO
Dofinansowanie: 2 268 376,00 EURO (90%)

7. Międzynarodowy Leśny Obszar Promocyjny „Puszcza Augustowska”. Transgraniczny
Produkt Turystyczny „Kanał Augustowski” cz. III
Projekt złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
2014-2020.
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – Lider
Nadleśnictwo Grodno,
Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Mińsku,
Nadleśnictwa Augustów, Płaska, Pomorze, Szczebra
Celem głównym projektu jest wzrost ruchu turystycznego na pograniczu poprzez lepsze
wykorzystanie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego w obszarze Kanału
Augustowskiego, Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna. Miarą celu będzie wzrost
liczby turystów odwiedzających obszar objęty projektem.
Budżet projektu: 2 614 945,00 Euro
Dofinansowanie: 2 353 450,00 Euro
8. Współpraca straży pożarnych w przygranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i
basenu rzeki Niemen
Projekt złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
2014-2020.
Partnerzy projektu:

6

Gmina Suwałki - Lider
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
Komenda Wojewódzka PSP w Grodnie
Komenda Miejska PSP w Suwałkach
Gmina Augustów
Gmina Szypliszki
Gmina Raczki
Cel projektu: Poprawa jakości życia poprzez poprawę bezpieczeństwa ludzi mienia I
środowiska w przygranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej I basenu rzeki Niemen.
Miarą będzie skrócenie czasu interwencji straży pożarnych.
Budżet: 2 685 070,00 EUR
Dofinansowanie: 2 416 563,00 EUR
9. Akademia cyfrowego nauczyciela
Projekt partnerski. Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – Lider
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach
Wniosek o dofinansowanie planowany do złożenia w styczniu 2017 r. do Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli klas 1-3 publicznych szkół
podstawowych oraz uruchomienie praktycznego nauczania programowania w formie zajęć
pozalekcyjnych w wybranych szkołach wskazanych przez wiejskie samorządy gminne i
gminny miejsko – wiejskie leżące na obszarze projektu. Dodatkowo nauczyciele, którzy
ukończą szkolenie otrzymają wsparcie w postaci mentoringu, forum wymiany
doświadczeń oraz laptopów/tabletów wspomagających prowadzenie zajęć z zakresu
programowania, a szkoły najsłabiej wyposażone w sprzęt komputerowy zostaną
doposażone w ramach projektu. Obszarem projektu jest obszar NUTS 3 PL345 Suwalski
obejmujący swoim zasięgiem powiaty: augustowski, grajewski, moniecki, sejneński i
suwalski.
Planowany okres realizacji: 24 miesiące (w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019).
Planowany budżet projektu: 1.757.616,00 zł
Planowane dofinansowanie: 1.667.616,00 zł.

V.

Uczestnictwo w pracach komitetów sterujących programami UE

Przedstawiciele Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w pracach następujących komitetów:
1) Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020
2) Wspólny Komitet Monitorujący Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
3) Komitet Monitorujący Programu Rozwój Polski Wschodniej
4) Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej PolskaRosja 2014-2020
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VI.

Inne działania

1. Udział w pracach Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej
Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
Przedstawiciele Stowarzyszenia biorą czynny udział w pracach Podkomisji
ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji
Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. W dniu 15 września 2016 r. odbyło
się posiedzenie Podkomisji w Białowieży. Podczas posiedzenia omówiono między
innymi sprawę aktywizacji współpracy i maksymalnie efektywnego wykorzystania
możliwości jakie daje Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2014-2020. Podkreślono potrzebę rozwoju potencjału turystycznego terenów
przygranicznych i wzmocnienia starań na rzecz realizacji wspólnych projektów w tym
zakresie, między innymi utworzenie polsko-białoruskich centrów promocji produktu
turystycznego. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” zgłosiło potrzebę utworzenia
Funduszu Mikro Projektów wdrażanego przez Euroregiony na pograniczu polskobiałoruskim finansowanego ze źródeł innych niż Program Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina np. budżet państwa, Norweski Mechanizm
Finansowy itp. Podkomisja zobligowała przedstawicieli regionów zasiadających w jej
składzie oraz przedstawicieli Euroregionów do podjęcia starań w tym kierunku.
2. Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki
W roku 2016 Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” podjęło współpracę w zakresie
budowy transgranicznych marek terytorialnych z Departamentem Turystyki
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Współpraca regionalna oraz turystyka transgraniczna
ma duże znaczenie dla promocji oraz rozwoju gospodarczego terenów
przygranicznych. W dniu 6 grudnia 2016 r. uczestniczyliśmy w konferencji
dotyczącej transgranicznej współpracy polsko-białoruskiej w obszarze turystyki.
Podczas konferencji przedstawiono koncepcje trzech projektów Stowarzyszenia
związanych z utworzeniem na pograniczu polsko-białoruskim transgranicznej marki
„Kanał Augustowski”:
Transgraniczny Produkt i Marka Turystyczna „Kanał Augustowski” część I
Śladami Jaćwingów – transgraniczny produkt i marka turystyczna „Kanał
Augustowski” część II
Międzynarodowy Leśny Obszar Promocyjny Puszcza Augustowska –
transgraniczny produkt i marka turystyczna „Kanał Augustowski” część III.
Z punktu widzenia Euroregionu ważne jest włączenie się Stowarzyszenia w koncepcję
projektu MSiT „Budowa Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych”.
Według MSiT istnieje potrzeba dostosowania oferty do reguł współczesnego rynku
usług turystycznych. Temu właśnie ma służyć między innymi stworzenie
integrującego Domu Marek Terytorialnych, które umożliwią pokazanie Polski z całym
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bogactwem kulturowym i przyrodniczym w połączeniu z wysokim standardem usług.
Na obecnym etapie rozwój turystyki zależy nie tylko od działalności hoteli, restauracji,
lecz przede wszystkim zaangażowania ludzi. Dom marek turystycznych będzie
zachęcał, by wykorzystywać potencjał lokalny i angażować we współdziałanie lokalną
społeczność. Budowa systemu zarządzania marką miejsca wpływa pozytywnie na
lokalne procesy gospodarcze tworząc powiązania pomiędzy przedsiębiorcami,
władzami lokalnymi a sektorem organizacji pozarządowych. Komercjalizacja
markowych produktów turystycznych podniesie rentowność przedsiębiorstw
turystycznych, zapewni wpływy do budżetów samorządów i budżetu państwa, stworzy
podstawy szerokiej oferty wysokiej jakości usług, budującej w odbiorze zagranicznych
turystów, renomę Polski. Tak definiowana turystyka zaliczona została przez rząd do
branż, które wyróżnia zdolność dynamizowania rozwoju Polski, a projekt Domu
Marek Terytorialnych znalazł miejsce w rządowym planie wicepremiera
Morawieckiego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

VII. Członkostwo w innych organizacjach
Według stanu na koniec roku 2015 Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” było członkiem
następujących organizacji:
1. Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski”
2. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
3. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
4. Konfederacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej
5. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej
6. Klaster Obróbki Metali – partner strategiczny
7. Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych.

Opracowała Małgorzata Dudzińska
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