Sprawozdanie z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug za 2015 rok
W okresie sprawozdawczym Zarząd SS ERB zbierał się pięć razy. W trakcie
posiedzeń Zarząd podjął 15 uchwał, trzy uchwały podjęto w trybie obiegowym.
Działalność statutową w 2015 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
przeprowadzało

poprzez

współpracę

z

samorządami

członkowskimi,

partnerami

zagranicznymi stowarzyszenia oraz realizację projektów z zakresu szeroko rozumianej
współpracy transgranicznej.
Najbardziej znaczące dla Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug projekty były
realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
2007-2013, ponieważ program ten wspiera rozwój współpracy regionów granicznych Polski,
Ukrainy i Białorusi.
W

okresie

sprawozdawczym

euroregion

realizował

dwa

istotne

projekty

współfinansowane z tego programu.
W projekcie pt. „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych
Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” euroregion Bug pełnił rolę polskiego
partnera projektu. Liderem projektu jest Brzeski Obwodowy Związek Rolniczo Przemysłowy z Brześcia, partnerem ukraińskim - Instytucja Komunalna Wołyńskiej Rady
Obwodowej „Agencja rozwoju Euroregionu Bug”. Projekt miał na celu wzmocnienie
współpracy informacyjnej pomiędzy gospodarstwami rolnymi obszarów przygranicznych
Polski, Ukrainy i Białorusi.
W projekcie została stworzona baza gospodarstw rolnych z obszaru Związku
Transgranicznego „Euroregion Bug”. Zebrane przez partnerów dane gospodarstw rolnych
regionów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi zostały opracowane przez partnerów
projektu i umieszczone jako baza gospodarstw rolnych na stronie internetowej projektu
w językach polskim, ukraińskim i rosyjskim (www.fermerbug.by). Ta baza ukazała się też
w postaci informatora w wersji papierowej oraz na płytach CD.
W czerwcu 2015 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zorganizowało
międzynarodową konferencję „Rozwój rolnictwa na terenie Związku Transgranicznego
„Euroregion Bug” – szanse i zagrożenia”. Uczestnikami konferencji byli rolnicy z Białorusi,
Ukrainy i Polski. Eksperci z zakresu rolnictwa analizowali możliwości rozwoju współpracy
pomiędzy rolnikami trzech regionów w zakresie wspólnej produkcji i zbytu. W drugim dniu
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pobytu odbyła się wizyta studyjna w gospodarstwach rolnych powiatu krasnostawskiego i
chełmskiego.
Konferencja podsumowująca projektu odbyła się w Szacku na Ukrainie. W składzie
polskiej delegacji byli rolnicy, producenci warzyw, przedstawiciele grupy producenckiej
„SAD-POL”. Zainteresowani kontynuacją współpracy transgranicznej rolnicy podpisali
umowy o współpracy.
Przy realizacji projektu napotkaliśmy szereg problemów wynikających z braku
doświadczenia projektowego ze strony białoruskiego lidera projektu, który nie wywiązywał
się z zobowiązań wynikających z umowy partnerskiej, nie przestrzegał terminów realizacji
działań i sprawozdawczości oraz nie stosował zasad dobrej współpracy. Niezbędna była
interwencja władz obwodu brzeskiego, oficjalnego partnera stowarzyszenia w ramach
Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.
W chwili obecnej białoruski lider projektu przekazał na rzecz Stowarzyszenia
Samorządów Euroregionu Bug wszystkie niezbędne srodki finansowe, wynikające z umowy
partnerskiej.
Z końcem 2015 roku zrealizowano wszystkie małe projekty w ramach projektu
parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w
Euroregionie Bug”. Celem głównym projektu było wsparcie inicjatyw społeczności
lokalnych Związku Transgranicznego Euroregionu Bug w zakresie podtrzymywania
wspólnych tradycji kulturalnych. Stowarzyszenie „Euroregion Bug” jest liderem projektu,
partnerami

wiodącymi

mikroprojektów

jest

jedenaście

samorządów

i organizacji

pozarządowych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Ogólna wartość dofinansowania wynosi
439 419, 67 EUR, z czego na dofinansowanie 11 mikroprojektów przekazano 443 858,96
EUR. W grudniu 2015 roku miała miejsce konferencja podsumowująca z udziałem partnerów
z Ukrainy i Białorusi. Były przedstawione wszystkie mikroprojekty, omówione osiągnięte
cele „parasola”, beneficjenci wymienili się własnym doświadczeniem.
Działalność Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug wychodzi poza ramy
geograficzne Związku Transgranicznego, bowiem doświadczenie stowarzyszenia pozwala
nam na współpracę w szerokim zakresie z krajami Partnerstwa Wschodniego. Są one żywo
zainteresowane pozyskaniem polskiego doświadczenia z zakresu przemian ustrojowych,
dlatego że na Wschodzie Polska jest postrzegana jako państwo, które osiągnęło sukces w
transformacji ustroju politycznego.
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Kontynuowana jest wcześniej rozpoczętą współpraca z białoruskim partnerem
Instytucją Nowaja Eurasia, który w projekcie „Zwiększenie możliwości gospodarczych na
terenach wiejskich Białorusi” zlecił nam organizację wizyty studyjnej 13-osobowej grupy
przedstawicieli władz lokalnych i organizacji pozarządowych w Polsce. W przeciągu pięciu
dni białoruska grupa poznała kompetencje władz samorządowych wszystkich szczebli,
możliwości funkcjonowania oraz pracę organizacji pozarządowych na terenach wiejskich w
Polsce, programy pomocowe skierowane na rozwój biznesu na wsi. Delegacja zwiedziła
gminy Chełm, Wojsławice, Ruda Huta, Hańsk, Włodawa, Hrubieszów, w których spotkała
się z przedstawicielami samorządów oraz zwiedziła zakłady produkcyjne i gospodarstwa
agroturystyczne

z

terenu

samorządów.

Miało

miejsce

też

spotkanie

delegacji

w Departamencie Polityki Regionalnej Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, na którym
uczestnicy delegacji zapoznali się z nowym dla nich zagadnieniem planowania
strategicznego.
Pobyt uczestników został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Fundacji
Eurasia.
Rozwija się rozpoczęta w 2013 roku współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem
Samorządów Euroregionu Bug oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Centrum w Mołdawii.
W 2015 roku mołdawska strona sfinansowała zorganizowaną przez Stowarzyszenie
Samorządów Euroregionu Bug wizytę mołdawskich samorządowców na Lubelszczyźnie.
Celem wizyty było przekazanie polskiego doświadczenia z zakresu funkcjonowania polskich
samorządów, wsparcia przez władze lokalne lokalnej przedsiębiorczości, funkcjonowania
inkubatorów przedsiębiorczości, wsparcia rozwoju turystyki oraz wykorzystania funduszy
unijnych. Uczestnicy wizyty studyjnej wykazali także duże zainteresowanie tematem szeroko
rozumianych usług komunalnych.
Mołdawscy samorządowcy zwiedzili gminy członkowskie Euroregionu Bug, spotkali
się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
W listopadzie 2015 roku miała miejsce rewizyta przedstawicieli samorządów
członkowskich w Mołdawii. Wzięli w niej udział samorządowcy z gminy Chełm, Hańsk,
Werbkowice, Wisznice, Siennica Różana, Włodawa, miasta Zamość, powiatów bialskiego i
krasnostawskiego. Polska delegacja uczestniczyła w seminarium zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Mołdawii CALM. Delegacja została przyjęta przez
Ambasadora Polski w Mołdawii pana Artura Michalskiego. Wizyta została sfinansowana
ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej Solidarity Fund PL.
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Pokłosiem zaangażowania SS ERB we współpracę z partnerem mołdawskim jest
nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i mołdawskimi samorządami. W styczniu 2016
roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy gminą Siennica Różana oraz
samorządem Carpineni.
Partner mołdawski wykazuje duże zainteresowanie kontynuacją współpracy oraz
poszerzeniem jej o nowe płaszczyzny tematyczne.
W 2015 roku zmniejszyła się ilość samorządów członkowskich stowarzyszenia.
Aktualnie do „Euroregionu Bug” należało 74 samorządy. Z szeregów stowarzyszenia
wystąpiły

miasta Krasnystaw i Krasnobród, gmina Kraśniczyn. Powody rezygnacji

z członkowstwa upatrujemy w braku tak zwanego „Funduszu mikroprojektów”, którymi
euroregiony zarządzały w poprzednich edycjach programu Polska- Białoruś- Ukraina.
Ważnym powodem jest również słaba aktywność rezygnujących z członkowstwa
samorządów.
***
•

Działalność Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug charakteryzuje się trwałą
stabilnością.

•

Pozyskiwane przez Stowarzyszenie środki zewnętrzne na współpracę transgraniczną
wspierają nowe i istniejące wcześniej polsko – białorusko-ukraińskie partnerstwa
w ramach Związku Transgranicznego ‘Euroregion Bug”.

•

Stowarzyszenie określa nowe kierunki współpracy oraz odnajduje swoje miejsce
w regionie poprzez stałe podejmowanie działań na rzecz utrwalenia jego pozycji wśród
przedstawicieli państw Partnerstwa Wschodniego poprzez przekazanie doświadczeń
polskich samorządów.

•

Współpraca stowarzyszenia z samorządami członkowskimi aktualnie wymaga nowych
form. Szansą jest realizacja transgranicznych sieciowych projektów inwestycyjnych
i infrastrukturalnych na rzecz członków SS ERB, w których Euroregion Bug będzie
pełnił rolę partnera wiodącego.

•

Szansą dla rozwoju Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug są również projekty
o zasięgu lokalnym i regionalnym, realizowane w partnerstwie i na rzecz samorządów
członkowskich, współfinansowane z dostępnych źródeł zewnętrznych.
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