Zielona Góra, 06.03.2013 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:

XIII polsko-niemieckie posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się zgodnie
z zasadą partnerstwa w Euromieście Gubin-Guben, po zachodniej stronie rzeki Nysa
Łużycka, tj. w mieście Guben w dniu 5 marca 2013 r.
XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego rozpoczęło
p.o. Burmistrza Miasta Guben - Pana Freda Mahro.

się

oficjalnym powitaniem przez

Na początku spotkania członkowie Komitetu Monitorującego omówili aktualny stan wdrażania
Programu, w tym postęp finansowy, kontraktację, realizację zasady n+3 w kontekście założeń
finansowych na 2013 r. oraz przedstawiono informację o projektach już zakończonych.
Następnie przedstawicielka niemieckiego biura Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr zaprezentował
najciekawsze projekty realizowane w ramach FMP i PS, w południowej części obszaru wsparcia po
niemieckiej stronie. Wspólny Sekretariat Techniczny szczegółowo zaprezentował swoje
poszczególne działania od ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz planowane
działania na 2013 rok. Komitet Monitorujący omówił również kwestię dotyczącą rozdysponowania
wolnych środków w ramach Priorytetów 1-3.
W związku z pojawieniem się wolnych środków w Priorytecie 2 Programu, decyzją Komitetu
Monitorującego wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał
projekt pn.: „Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez
działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej”. Jest to projekt z zakresu
wspierania powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki. Został on
wybrany z listy projektów rezerwowych Programu.
Beneficjentem wiodącym projektu jest Handwerkskammer Cottbus - Izba Rzemieślnicza Cottbus,
a partnerem Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Celem projektu jest wsparcie rozwoju
transgranicznych powiązań poprzez działania zmierzające do zabezpieczenia wykwalifikowanej
siły roboczej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr. W ramach projektu ma powstać trwała sieć
powiązań oraz rozwój efektów synergetycznych dla wspólnej przygranicznej przestrzeni
ekonomicznej. Dalszym efektem działań projektowych będzie wzmocnienie gospodarki w regionie,
jak i dalszy rozwój polsko-niemieckich kooperacji oraz transgranicznej aktywności.
Projekt będzie realizowany w ciągu dwóch lat w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Dofinansowanie dla
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ok. 450.000,00 euro.

