
 

 

 1 

 

 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 6/BBPL/2019 

 

1 
Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 

2 
Adres jednostki 

kontrolowanej 

ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.  

3 
Nazwa i numer 

projektu 

DIALOG  

Projekt nr 85012989 

4 
Termin kontroli 27.11.2019r.  

 

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 264/2019 z 18 listopada 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 warsztatów pn.: „Przedszkole i 

szkoła”.    

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: Euroregion Pro Europa Viadrina Mittlere Oder e.V.  

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr”,  
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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 Polskich Euroregion “Pro Europa Viadrina” 

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

„Kształcenie + Kształcenie ustawiczne”.  

 

Wykonywanie działań przewidzianych w projekcie  

Opis przebiegu wydarzenia został oparty na ustaleniach zespołu kontrolnego biorącego udział 

w  warsztatach nr 3 pn.: „Przedszkole i szkoła” w projekcie DIALOG, zorganizowanych 27 

listopada 2019r. w siedzibie Euroregionu Pro Europa Viadrina. 

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele różnych instytucji zajmujących się edukacją i 

oświatą  na pograniczu polsko – niemieckim: 

- Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  

- Zespół Szkół w Słońsku, 

- Przedszkole nr 23 Gorzów Wlkp., 

- Mitglied des Landtag Brandenburg Potsdam, 

- Gmina Pszczew,  

- Oberschule Heinrich von Kleist, Frankfurt, 

- Miasto Gorzów Wlkp.,  

- Uniwersytet Viadrina, Frankfurt, 

- Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 

oraz partnerzy projektowi: 

- Euroregion Pro Europa VIADRINA Mittlere Oder e.V.,  

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina Gorzów Wlkp.,  

- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr. 

 

W pierwszej części warsztatów  koordynator projektu wprowadził uczestników spotkania w 



 

 

 3 

treści  realizowanego projektu. Wskazano na zasięg terytorialny projektu, okres jego 

realizacji, udział poszczególnych partnerów w działaniach projektowych oraz czym zajmuje 

się w ramach tematu Kształcenie – kształcenie ustawiczne.   

Następnie omówiono przeprowadzone działania w ramach tematu m.in.  wywiady z 

ekspertami, warsztaty eksperckie. Wskazano na słabe i mocne strony pogranicza polsko – 

niemieckiego.  

Prelegenci wskazywali na korzyści życia w regionie przygranicznym, przedstawili pierwsze 

rezultaty analizy. Zaprezentowano dobre praktyki funkcjonujące na pograniczu polsko – 

niemieckim, poprzez współpracę  przykładowych przedszkoli i szkół po obu stronach 

granicy. 

Podjęta została dyskusja dotycząca transgranicznych założeń w ramach realizowanego 

działania.  Uczestnicy warsztatów  mieli możliwość wypowiedzenia się na  pytania stawiane 

przez prowadzących warsztaty, które mają posłużyć przy opracowaniu analizy prezentującej 

rezultaty pracy w ramach grupy tematycznej Kształcenie.  

 

W efekcie finalnym planowane jest  przygotowanie dokumentu analizy  oraz wypracowania 

założeń postępowania w obszarze tematycznym „Kształcenie + kształcenie ustawiczne” na 

przykładzie obszaru Euroregionu Pro Europa Viadrina. 

 

Wywiązywanie się z obowiązków informacji i promocji  

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w sali w której odbywały się warsztaty zostały 

umieszczone roll-upy informujące o realizacji projektu. Prezentacja prelegentów oraz 

dostępne materiały promocyjne zawierały logo Programu Współpracy INTERREG 

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

Rozwoju Regionalnego oraz tytuł/logo projektu. Powyższe elementy znalazły się także na 

listach obecności.  

 

Podsumowanie ustaleń: 

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość realizacji działań projektowych.  

9 
Stwierdzone 

uchybienia/nieprawidłowości 

Nie stwierdzono  

10 
Zalecenia pokontrolne Brak  
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11 

Załączniki do informacji 

pokontrolnej (w tym protokół z 

oględzin /jeśli dotyczy/) 

 Prezentacja : Polsko – Niemieckie Warsztaty 

Eksperckie  

Lista obecności uczestników  

12 

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: 

 

                   Arleta Glądała  

             starszy inspektor wojewódzki  

w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej  

w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych  

• /Imię i nazwisko, podpis/ 

    

    Joanna Nazwalska  

starszy inspektor wojewódzki  

w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej  

w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych  

• /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 

           Monika Lehmann 

Kierownik Oddziału Programów Rządowych 

w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

DATA: 09.12.2019 

14 

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz 

miejsce i data 

 

Członek Zarządu                                        Wiceprzewodniczący Zarządu                            

Krystyna Pławska                                           Tomasz Jaskóła 

 

DATA:  Gorzów Wlkp., 12.12.2019r.  
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