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                                                                                              Gorzów Wlkp., 30 kwietnia 2013 r. 

 

 

NOTATKA INFORMUJĄCA O USTALENIACH 

  

Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ  

 

1 Numer kontroli 3/2013/PL-SN 

2 Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Fundacja Bory Dolnośląskie   

 

3 Adres jednostki 

kontrolowanej 

ul. Żagańska 80 

68-120 Iłowa 

 

4 Miejsce wizyty 

monitorującej 

Budynek  Marstall w Parku Mużakowskim w Bad Muskau 

5 Nazwa i nr Projektu Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie 

ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach Szlaku 

parków i ogrodów po obu stronach Nysy,  nr 100092753 

6 Podstawa prawna 

przeprowadzenia 

wizyty monitorującej 

Na podstawie § 17 umowy o dofinansowanie   

na realizację projektu  w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 , 

nr  100092753 

7 Termin wizyty 

monitorującej 

25 kwietnia 2013 r. 

 

8 Osoby uczestniczące 

w wizycie 

monitorującej ze strony 

Kontrolera 

Dagmara Chmielewska- kierownik zespołu kontrolującego; 

Jacek Włodarczak - członek zespołu kontrolującego. 

 

9 Zakres wizyty 

monitorującej 

Potwierdzenie faktu i sposobu wykonywania  przez Partnera 

współpracy zadań zaplanowanych w ramach projektu,  

 w momencie faktycznej realizacji. 
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10 USTALENIA Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ PRZEPROWADZONEJ PODCZAS 

TRWANIA PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI. 

W dniach 25 i 26 kwietnia br. w Parku Mużakowskim w Bad Muskau odbyła się 

konferencja „Zachować i wypromować – region ogrodowy w Polsce” zrealizowana  

w ramach projektów: „Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie 

ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach Szlaku parków i ogrodów po obu 

stronach Nysy“ oraz „Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki 

na szlaku Parków i ogrodów po obu stronach Nysy“. 

Konferencja miała na celu poszerzenie wiedzy z zakresu założeń parkowych i ich 

pielęgnacji oraz turystyki ogrodowej. Ponadto konferencja dała możliwość wymiany 

doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów z właścicielami parków i specjalistami 

z branży z Polski i Niemiec.  

Uczestnikami konferencji byli: przedstawiciele władzy samorządowej, właściciele 

parków oraz partnerzy projektów. 

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął prof. Gerald Svarovsky prezes Towarzystwa 

Rozwoju Struktur i Rynku Pracy, który pełnił jednocześnie funkcję gospodarza oraz 

moderatora podczas trwania pierwszego dnia konferencji. 

Następnie wykład zaprezentował Friedmann Dreβler z Urzędu Planistycznego Miasta 

Görlitz na temat „Zachowania i rozwoju dziedzictwa kultury ogrodowej  

w regionie”.  

Jako drugi wygłosił referat Christoph Pilz  na temat „Ponadgranicznej turystki  

w regionie”. 

Po części wstępnej konferencji została zaprezentowana część dotycząca KONCEPCJI 

TURYSTYCZNEJ. Zapoczątkował ją wykład p. Dr Heike Glatzel pn. „Obiekty 

szlaku parków i koncepcji turystyki ogrodowej” oraz prezentacja członkini zarządu 

stowarzyszenia „Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy” pod nazwą „Sieć 

współpracy jako szansa – region ogrodowy aktywuje swój potencjał”   

Część pierwsza konferencji zakończyła się warsztatami pt. „Czy znasz swoich 

sąsiadów? Speed-Dating założeń parkowych dla uczestników konferencji”. Warsztaty 

polegały na zaprezentowaniu, przy własnym stoisku, walorów zarówno regionu  

i obiektów reprezentowanych przez ich przedstawicieli. 

Podczas drugiej części konferencji SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI wystąpili 
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Dagmara Chmielewska – starszy inspektor 

Jacek Włodarczak – inspektor wojewódzki 

.............................................................................................. 

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)  

 
Z up. Wojewody Lubuskiego 

Sabina Ren 

Dyrektor Wydziału 

Zarządzania Funduszami Europejskimi 

 

 
przedstawiciele Fundacji. Pierwszy referat pt. „Zielone perły Borów dolnośląskich – 

szlak parkowy w fazie rozwoju” zaprezentowali  Krzysztof Szustka - fundator 

Fundacji Bory Dolnośląskie oraz Mariusz Leszczyński - Vice Prezes Fundacji. 

Następnie referat wygłosił Dyrektor Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny 

Jeleniogórskiej pan Krzysztof Korzeń na temat „Śląskich Elizjum – w drodze do 

tytułu dziedzictwa UNESCO”. Ponadto można było wysłuchać wystąpień  

kierownika Stowarzyszenia Marzenia Ogrodowe Saksonii-Anhalt oraz Dyrektora 

Fundacji Parku Księcia Pücklera. Pierwszy dzień konferencji zakończył się 

oprowadzeniem uczestników po Parku Mużakowskim. 

Podczas spotkania uczestnicy zostali poinformowani o źródłach finansowania 

projektu poprzez oznakowane tablice informacyjne o konferencji przed wejściem do 

budynku, logo Programu umieszczone w  punkcie rejestracji uczestników oraz tablice 

informacyjne o Partnerach projektu  w holu budynku.  Ponadto podczas wykładów 

uczestnicy zostali poinformowani o źródłach finasowania. Na prezentacjach widniały 

loga UE, loga Programu oraz flagi Polski, Niemiec oraz UE. 

Wnioski ogólne:  

Wizyta monitorująca potwierdza cel realizacji zadań zaplanowanych  

w projekcie. 

 

11 

STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Podczas wizyty monitorującej nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. 

12 KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW 

1. Program szkolenia 

2. Lista  obecności uczestników warsztatów. 
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.............................................................................................. 

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej 

 

       PREZES  

 

       Jerzy Ludwin 

.............................................................................................. 

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej) 

 

Miejsce, data Iłowa, 15 maja 2013 r. 

 

 

 
 


