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Edukacja transgraniczna 

 

1. Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX 

Partnerzy projektu:   

 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. (Beneficjent Wiodący), 

 Stowarzyszenie BFW Bau Sachsen e. V., ÜAZ Bautzen. 

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Wysokość dofinansowania: 370 649,71 EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Partnerzy projektu przeprowadzą warsztaty orientacji zawodowej dla polskich uczniów w Saksonii 

oraz wizyty dydaktyczne dla niemieckich uczniów w Polsce. Polska młodzież będzie poznawać 

specyfikę kilku wybranych zawodów w Niemczech. Z kolei niemiecka grupa odwiedzi polskie szkoły, 

zakłady pracy oraz weźmie udział w warsztatach związanych z rozwojem osobistym. Obie zespoły 

będą miały okazję skorzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego, uczyć się języka kraju 

partnerskiego oraz nawiązać nowe kontakty.  

 

2. Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców  

w regionie przygranicznym  

Partnerzy projektu:   

 Saksońska Fundacja Natura i Środowisko (Beneficjent Wiodący), 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie. 

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Wysokość dofinansowania: 392 437,97 EUR EFRR 

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie poprawa ochrony, pielęgnacji i zrównoważonego korzystania 

z zasobów tradycyjnych sadów. Partnerzy projektu będą poszukiwać i odnawiać kultywowanie 

historycznych odmian owoców. W projekcie będzie miała miejsce transgraniczna wymiana wiedzy. 

Powstaną modelowe sady tradycyjne i banki genów owocowych. Dodatkowo przedsięwzięcie oferuje 

szkolenia dla sadowników oraz ekspertów w tej dziedzinie.  

 

3.  Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości. Rozwój sieci edukacyjnych  

 i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym  

Partnerzy projektu:  

 Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura Polska (Beneficjent Wiodący), 

 Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen, 

 Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal, 

 miasto Görlitz, 

 Fundacja Synagoga w Görlitz, 

 gmina miejska Zgorzelec, 

 gmina Zgorzelec. 

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Wysokość dofinansowania: 550 397,17 EUR EFRR 

Celem projektu jest stworzenie transgranicznej sieci edukacyjnej w zakresie historii regionalnej, 

podniesienie kompetencji językowych i kulturowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich. 

Partnerzy przeprowadzą warsztaty o tematyce historycznej i kulturoznawczej dla uczniów  

i nauczycieli. Szczególny nacisk położony będzie na historię regionalną i wzajemne poznanie kultury 

mieszkańców po obu stronach granicy. Ponadto projekt promuje znaczące dla pogranicza miejsca 



związane z historią tych terenów - synagogę w Görlitz, centrum Meetingpoint Music Messiaen/Stalag 

VIII A oraz Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal. 

 

4. TRAILS + Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie  innowacyjności 

w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia 

Partnerzy projektu:   

 Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Beneficjent Wiodący), 

 województwo dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  

 Politechnika Wrocławska – Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej.  

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Wysokość dofinansowania: 1 108 246,59 EUR EFRR  

Partnerzy projektu utworzą sieć działań innowacyjnych, angażującą szkoły różnego stopnia 

i instytucje. Wśród młodzieży w szkołach polsko-saksońskiego pogranicza będą upowszechniać 

innowacyjne umiejętności oraz wiedzę o nowych technologiach. Celem jest włączenie do edukacji 

szkolnej i zawodowej przedsiębiorczego myślenia, przygotowanie do pracy zorientowanej 

na innowacje oraz zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów. Aby to osiągnąć, odbędą się 

warsztaty innowacyjności i przedsiębiorczości przy zastosowaniu mobilnych laboratoriów. Laboratoria 

te są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt typu lasery, drukarki i skanery 3D.  

 

5. Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa  

Partnerzy projektu:   

 Chrześcijańsko-Społeczna Organizacja Edukacyjna (Beneficjent Wiodący),  

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

Czas trwania projektu: 24 miesięcy  

Wysokość dofinansowania: 792 060,30 EUR EFRR 

Celem projektu jest uświadamianie mieszkańców pogranicza o społecznej szkodliwości 

wyrzucania żywności i promowanie zrównoważonego żywienia, które polega na niemarnowaniu 

produktów spożywczych. Partnerzy utworzą transgraniczne gremium, składające  się 

z przedstawicieli edukacji, nauki, gospodarki i polityki, w celu dalszej realizacji idei 

zrównoważonego żywienia. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy oferty edukacyjnej 

na temat zdrowego żywienia dla uczniów wybranych klas i typów szkół.   

 

Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny 

 

1. DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego 

obszaru gospodarczego  

Partnerzy projektu:   

 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. (Beneficjent Wiodący),  

 Szkoła Wyższa Zittau/Görlitz, 

 Centrum Technologii i Przedsiębiorczości Bautzen.  

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Wysokość dofinansowania: 502 457,14 EUR EFRR 

Partnerzy projektu podejmą działania na rzecz poprawy konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) obszaru wsparcia oraz ich unowocześnienia. Projekt daje okazję 

do zacieśnienia współpracy MŚP z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami wspierania 

biznesu. Dzięki temu mogą one skorzystać ze specjalistycznej wiedzy. Projekt koncentruje się 

na wyzwaniach płynących z tzw. cyfrowej rewolucji przemysłowej. Dzięki licznym spotkaniom 



z ww. instytucjami przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się i w przyszłości zastosować najnowsze 

technologie cyfrowe.  

2. Partnerzy z kulturą II 

Partnerzy projektu:   

 Jeleniogórskie Centrum Kultury (Beneficjent Wiodący),  

 Stowarzyszenie Steinhaus Bautzen. 

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Wysokość dofinansowania: 628 448,11 EUR EFRR 

Projekt zakłada intensywną wymianę kulturalną poprzez szereg wydarzeń artystycznych  

i animacyjnych, warsztatów, koncertów oraz spotkań ludzi kultury i sztuki. Partnerzy projektu 

zorganizują m.in. konkurs młodych muzyków jazzowych, warsztaty jazzowe w szkołach, 

transgraniczne spotkania środowisk muzycznych, warsztaty tanga argentyńskiego, pokazy taneczne 

oraz animacje kulturalne dla dzieci i rodzin.  

 

3. Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania pszczół i dzikich 

owadów zapylających  

Partnerzy projektu:   

 Fundacja EkoRozwoju (Beneficjent Wiodący),  

 Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal, 

 Stowarzyszenie Życie i Marzenia,  

 Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja.  

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Wysokość dofinansowania: 317 513,98 EUR EFRR  

Projekt koncentruje się na rozwiązaniu ważnego problemu ekologicznego jakim jest wymieranie 

dzikich pszczół i innych owadów zapylających. Niebezpieczną dla środowiska naturalnego 

konsekwencją wymierania tych gatunków jest zmniejszenie się ilości i bioróżnorodności płodów 

rolnych i sadowniczych. Partnerzy projektu będą temu przeciwdziałać poprzez odtworzenie  

i pielęgnację siedlisk dla owadów zapylających – sadów, łąk, stref nektarodajnych oraz miejsc ich 

rozrodu. Ponadto odbędą się szkolenia dla mieszkańców, pszczelarzy i samorządów na temat 

współczesnych zagrożeń i przyczyn znacznego zmniejszania się populacji owadów zapylających oraz 

sposobów ich ochrony.  

 

4. Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, 

edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez 

wolontariat  

Partnerzy projektu: 

 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. (Beneficjent Wiodący),  

 Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal. 

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Wysokość dofinansowania: 407 598,65 EUR EFRR  

Zadaniem projektu jest poszerzenie kompetencji seniorów w obszarze kultury, turystyki, edukacji 

i opieki zdrowotnej państwa sąsiedniego. Następnie seniorzy będą rozpowszechniać zdobytą wiedzę 

o ofercie instytucji działających ww. zakresie w swoim kraju. Aby to było możliwe, powstanie Polsko-

Saksońska Akademia Aktywności Seniorów działająca w Jeleniej Górze i Ostritz. W Akademii seniorzy 

będą mogli uczestniczyć w warsztatach poszerzających kompetencje interkulturowe i cyfrowe. Dzięki 

temu będą mogli skutecznej zaangażować się społecznie. Ponadto seniorzy odbędą wizyty studyjne 

w kraju partnerskim. Pozwolą one zapoznać się z tamtejszą ofertą instytucji kultury, turystyki, edukacji 

i opieki zdrowotnej. Seniorzy będą promować tę ofertę w swoim kraju jako tzw. „ambasadorzy” 

instytucji kraju sąsiedniego.  


