Sprawozdanie z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w 2016 roku.
W 2016 roku praca Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug koncentrowała się
na

przygotowaniu

projektów

do

konkursu

w

ramach

Programu

Współpracy

Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 oraz na pomocy polskim
beneficjentom w poszukiwaniu partnerów w celu złożenia wspólnych projektów.
Opracowane projekty:
Sekretariat stowarzyszenia opracował i złożył trzy propozycje projektowe do
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Każda
z propozycji przewiduje aktywny udział w projekcie gmin członkowskich stowarzyszenia.
Projekt pt. Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach
województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego, przygotowany wspólnie z Zakładem
Komunalnym Wołyńskiej Rady Obwodowej „Euroregion Bug” zakłada szkolenia
przedstawicieli OSP po stronie polskiej i ukraińskiej z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz ratownictwa technicznego, zakup sprzętu (torby medyczne, nożyce
hydrauliczne, rozpieracz hydrauliczny, zestaw pneumatyczny do podnoszenia samochodu),
wspólne ćwiczenia. Uczestnikami projektu będą 30 OSP gmin członkowskich SS ERB
oraz 15 ukraińskich nowopowstałych samorządów (gromad) z terenu obwodu
Wołyńskiego. Budżet projektu wynosi 770 tys. euro.
Wspólnie z Brzeskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym opracowaliśmy concept
note projektu Poprawa jakości infrastruktury drogowej terenów przygranicznych
województwa lubelskiego i rejonu brzeskiego poprzez zastosowanie energooszczędnych
technologii. Projekt zakłada wyposażenie terenów 15 gmin członkowskich Stowarzyszenia
Samorządów Euroregionu Bug, usytuowanych w strefie nadgranicznej oraz miejscowości
Muchawiec, Czernawczyce oraz Stradiecz w system oświetleniowy w celu poprawy
infrastruktury drogowej terenów przygranicznych (312 lamp z polskiej strony oraz 230
lamp z białoruskiej strony). Szacowana wartość dofinansowania wynosi 1mln 500 tys.
euro.
Trzecia propozycja projektowa Stowarzyszenia pt. Kreowanie marek turystycznych
w oparciu o potencjał kulturowy i historyczny polskiego i ukraińskiego pogranicza
zakłada szerokie partnerstwo z samorządami członkowskimi oraz partnerem ukraińskim.
W przedsięwzięciu uczestniczą gminy członkowskie Wojsławice, Leśniowice, Kamień,
Żmudź, Białopole, Dubienka, Horodło, LGD Ziemi Chełmskiej oraz ze strony ukraińskiej
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Związek Transgraniczny „Euroregion Bug”. Projekt zakłada rewitalizację parków
podworskich na terenie ww. gmin, przygotowanie i realizację inwestycji w uzupełniającą
infrastrukturę turystyczną służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego i historycznego
(stojaki rowerowe, wytyczenie ścieżek rowerowych, remonty izb regionalnych itd.),
promocję marek turystycznych, organizację międzynarodowego rajdu rowerowego oraz
przekazanie polskiego doświadczenia partnerowi ukraińskiemu.
Wspólnie z samorządami członkowskimi gminami Jabłoń, Leśna Podlaska, Tuczna,
Wisznice, Milanów oraz miastem Terespol opracowaliśmy projekt pt. Wzrost
efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug, który
obejmuje zakresem budowę, rozbudowę lub zakup systemów teleinformatycznych
zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę
funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
w zakresie m.in. e-administracji. Projekt został złożony do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie
Opracowaliśmy także w 2016 roku następujące projekty: ”Grigore Urechte i Mikołaj
Rej – propagatorzy języków narodowych, jako elementu tożsamości Mołdawii i Polski”,
„Transformacja samorządowa w Polsce źródłem doświadczeń zmian systemowych dla
Ukrainy”,

„Wsparcie

rozwoju

przedsiębiorczości

w

małych

miejscowościach

mołdawskiego regionu Centrum poprzez przekazanie polskiego doświadczenia”(projekty
złożone do Programu RITA – Przemiany w regionie), „Wdrażanie działań ochronnych na
rzecz zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarach Natura 2000 w województwie
lubelskim” (projekt złożony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, Priorytet II, Działanie 2.4), „Wzmacnianie partnerstwa na rzecz wdrażania Strategii
Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020” (projekt złożony do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Wsparcie wymiaru samorządowego
i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”
***
Dzięki współpracy z Brzeskim Obwodowym Komitetem Wykonawczym pomogliśmy
w organizacji spotkania przedstawicieli miasta Chełm oraz miasta Brześć. Z delegacją
z Chełma spotkał się mer miasta Brześć. W trakcie spotkania zostały omówione
możliwości realizacji wspólnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Uczestnicy delegacji zapoznali się z pracą brzeskich zakładów komunalnych, zwiedzili
turystyczną infrastrukturę miasta. Podczas rewizyty delegacji z Brześcia w Chełmie strona
przyjmująca zaprezentowała swoje doświadczenie z zakresu usług komunalnych. Dzięki
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nawiązanemu partnerstwu powstały cztery propozycje projektowe z zakresu promocji
lokalnej kultury i historii oraz zachowania dziedzictwa naturalnego.
Na wniosek gminy Żmudź pomogliśmy w nawiązaniu partnerstwa z rejonem Berioza,
celem partnerstwa było opracowanie koncepcji wspólnego projektu. Porozumienia
o współpracy na rzecz wspólnych projektów zawarli gmina Uchanie oraz gmina Gorochiw
z Wołynia na Ukrainie, gmina Urszulin oraz gmina Trościaniec z Wołynia, Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Chełmie oraz Wojewódzki Szpital w Łucku.
Mając na uwadze duże zainteresowanie Programem Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 zorganizowaliśmy spotkania informacyjne dla
samorządów członkowskich w Białej Podlaskiej oraz Chełmie. Tematem spotkań było
przedstawienie zasad programu, skierowane do samorządów członkowskich inicjatywy
Stowarzyszenia z zakresu realizacji wspólnych projektów oraz propozycje nawiązania
współpracy z partnerami z Białorusi oraz Ukrainy. W spotkaniach uczestniczyło około 100
osób.
W ubiegłym roku również trwały prace związane z rozliczeniem zrealizowanych
w poprzednim okresie programowym projektów. Każdy projekt został poddany audytowi,
przeprowadzono również ewaluację projektów.
Warto też powiedzieć o problemach, które napotyka nasze stowarzyszenie w swojej
działalności: brak struktur euroregionalnych po stronie białoruskiej, słaba aktywność
partnerów z Ukrainy prowadzi do dużej asymetrii w pracy transgranicznej, ponieważ
inicjatorem większości przedsięwzięć jest polska strona euroregionu.
***


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”.



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, oraz projekty sieciowe realizowane
w partnerstwie

i

na

rzecz

samorządów

członkowskich,

współfinansowane

z dostępnych źródeł zewnętrznych.
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