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INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 3/BBPL/2019 

 

1 
Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” 

2 
Adres jednostki 

kontrolowanej 

ul. Piastowska 18, 66-620 Gubin 

3 
Nazwa i numer 

projektu 

DIALOG  

Projekt nr 85012989 

4 
Termin kontroli 11.09.2019r.  

 

5 

Podstawa prawna 

przeprowadzenia 

kontroli 

Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o zasadach realizacji programów 

operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z poźn. zm.), 

§7 umowy o dofinansowanie projektu DIALOG nr wniosku 85012989  

z dnia 24.11.2017r.  

6 

Członkowie 

zespołu 

kontrolującego 

Arleta Glądała - kierownik zespołu kontrolującego 

Joanna Nazwalska - członek zespołu kontrolującego   

na podstawie upoważnienia nr 181/2019 z 30 sierpnia 2019r.  

7 

Zakres kontroli Kontrola na miejscu realizacji projektu w zakresie prawidłowości 

wdrażania projektu.  

Celem kontroli był udział w organizowanych przez beneficjenta 

wydarzeniach, konferencjach lub szkoleniach. Zakres kontroli obejmuje 

działania beneficjenta dotyczące realizacji konferencji podsumowującej 

projekt.   

8 

USTALENIA Z KONTROLI 

Projekt pn. „DIALOG” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach 

Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia - Polska 2014-2020 w okresie od 

01.03.2017r. do 29.02.2020r.  

Partner Wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion Pro Europa Viadrina.  

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr”, 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina,  
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Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.  

 

Cel projektu: transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy 

polsko - niemieckiej na pograniczu brandenbursko - lubuskim, jak również kwalifikowanie 

oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich 

instytucjach na co dzień współpracą  i tematyką transgraniczną. 

Projekt składa się z 3 filarów merytorycznych, w ramach których działania realizowane są 

równolegle i w uzgodnieniu przez wszystkich partnerów projektu przez cały okres realizacji 

projektu:  Komunikacja bez granic, Działanie bez granic, Promocja bez granic. 

Partner projektu -  Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr” odpowiada 

za realizację filaru „Działanie bez granic”, w ramach którego zajmuje się tematem 

„transgraniczna opieka zdrowotna”.  

 

Wykonywanie działań przewidzianych w projekcie  

Opis przebiegu wydarzenia został oparty na ustaleniach zespołu kontrolnego biorącego udział 

w Konferencji podsumowującej temat Zdrowie w projekcie DIALOG, która odbyła się 11 

września 2019r. w Gubińskim Domu Kultury, ul. Westerplatte 14, Gubin. 

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele różnych instytucji zajmujących się zdrowiem na 

pograniczu polsko – niemieckim: 

- Urząd Miasta Gubin,  

- Urząd Miasta Guben,  

- Powiat Krośnieński, 

-  Powiat Spree – Neisse,  

- Szpital Naemi – Wilke- Stift w Guben,  

- Allgemeine Ortskrankenkasse,  

- Euro – Institut Kehl,  

- Diakonia St. Martin w Rotenburgu,  

- Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim, 

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,  

- Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze,  

- 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach. 

W pierwszym bloku konferencji przedstawione zostały działania związane z realizacją 

projektu oraz wypracowany opis sytuacji.  W efekcie finalnym powstało opracowanie 
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prezentujące opis sytuacji na temat: „Potencjały i przeszkody dla współpracy transgranicznej 

w zakresie służby zdrowia w przestrzeni programowej INTERREG VA Brandenburgia – 

Lubuskie na przykładzie Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr” w ramach projektu DIALOG.  

 

Kolejne wystąpienia dotyczyły przykładów najlepszych praktyk z innych regionów 

przygranicznych. Przedstawiono sytuację na pograniczu szwajcarsko – niemieckim oraz 

rozwiązania istniejące na pograniczu hiszpańsko – francuskim. 

W dalszej części konferencji koordynator projektu przedstawił plany na przyszłość w ramach 

kontynuacji projektu pn.  DIALOG 2.0. Poruszone zostały tematy dotyczące opieki osób 

starszych po obu stronach pogranicza. Ostatni blok konferencji poświęcony był wspieraniu 

zdrowego stylu życia. 

 

Wywiązywanie się z obowiązków informacji i promocji  

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w sali w której odbyła się konferencja zostały 

umieszczone roll-upy informujące o realizacji projektu. Prezentacje poszczególnych 

prelegentów oraz dostępne materiały promocyjne zawierały logo Programu Współpracy 

INTERREG Brandenburgia - Polska, flagę Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz tytuł projektu. Powyższe elementy znalazły się także 

na programie konferencji oraz na listach obecności.  

 

Podsumowanie ustaleń: 

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość realizacji działań projektowych.  

9 
Stwierdzone 

uchybienia/nieprawidłowości 

Nie stwierdzono  

10 
Zalecenia pokontrolne Brak  

 

11 

Załączniki do informacji 

pokontrolnej (w tym protokół z 

oględzin /jeśli dotyczy/) 

 - Program konferencji zamykającej do tematu 

fachowego ZDROWIE; 

- Opracowanie „Potencjały i przeszkody dla współpracy 

transgranicznej w zakresie służby zdrowia w przestrzeni 

programowej INTERREG VA Brandenburgia – 

Lubuskie na przykładzie Euroregionu Sprewa – Nysa – 

Bóbr”; 
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- ulotka informacyjna; 

12 

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: 

 

                   Arleta Glądała 

• /Imię i nazwisko, podpis/ 

    

    Joanna Nazwalska 

• /Imię i nazwisko, podpis/ 

 

13 

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania 

informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data 

 

Z up. Wojewody Lubuskiego  

Agnieszka Świątek 

Dyrektor Wydziału 

Programów Europejskich i Rządowych 

 

DATA: 18.09.2019 

14 

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz 

miejsce i data 

 

Dyrektor Biura 

mgr inż. Bożena Buchowicz 

 

DATA: 23.09.2019 

 

 

 

 

 


