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Pierwszy konkurs: 09.09.2008-08.10.2008 
 
 

Numer pod-projektu  FMG/I/01/08 

Tytuł pod-projektu „Śladami Prusów i Mennonitów” 

Beneficjent (nazwa, adres) Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim  
82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego 21  

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

35250,00 28517,00 6733,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

28447,43 23013,97 5433,46 
Kwota całkowita w PLN 129 694,87 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
02.02.2009  – 01.08.2009 

Rzeczywisty 02.02.2009  – 01.08.2009  
 
 
Cel bezpośredni projektu: - nawiązanie stałej, wieloletniej współpracy instytucji i organizacji 
Żuław, Powiśla i Obwodu Kaliningradzkiego ukierunkowanej na działania propagujące i 
promujące dziedzictwo kulturowe tych regionów; - wymiana informacji, wiedzy i dobrych 
praktyk niezbędnych przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków, wspierających rozwój regionu; 
- zwiększenie liczby turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Żuławy i Powiśle 
Cel pośredni projektu: promocja rozwoju regionu Żuław, Powiśla i Obwodu Kaliningradzkiego 
w kraju i zagranicą. Grupa docelowa: potencjalni turyści / polscy i zagraniczni/, indywidualni i 
zbiorowi, wykorzystując modną ostatnio turystykę wiejską i kulturową oraz mieszkańców 
Żuław, Powiśla i Obwodu Kaliningradzkiego.  
Główne działania projektu: 1/ podpisanie porozumień o partnerskiej współpracy na rzecz 
realizacji działań propagujących; ekoturystykę opartą na zidentyfikowanych potencjałach  
i walorach elementów przyrodniczych i kulturowych Żuław i Powiśla i Obwodu 
Kaliningradzkiego; 2/ opracowanie kompleksowej oferty eko-turystycznej regionu Żuław  
i Powiela; 3/ prezentacja  i promocja oferty krajowym i zagranicznym biurom turystycznym 
 
 
 

 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/02/08 

Tytuł pod-projektu „TERAZ JUŻ WIEM!” 

Beneficjent (nazwa, adres) GMINA FROMBORK WE FROMBORKU 
14-530 FROMBORK UL. MŁYNARSKA 5A 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

30 256,75 25 718,23 4 538,52 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

19 644,34 16 697,69 2 946,65 
Kwota całkowita w PLN 87 615,16 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
19.01.2009 -18.09.2009 

Rzeczywisty 19.01.2009 -18.09.2009 
 
 
Cel projektu: praca nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego dla wspólnego projektu 
strukturalnego oraz aktualizacja i poprawienie dokumentów strategicznych, planistycznych i 
projektowych służących rozwojowi gospodarczemu i ekonomicznemu regionów.  
 
Grupa docelowa: 10 „ekspertów” wyłonionych w urzędach Fromborka i Kazlu Rudy. Pozostali 
odbiorcy – grupa około 150 - osobowa (pozostali pracownicy i radni samorządów) – podnieść mają 
swoje zdolności operacyjne, dzięki transferowi wiedzy i zmianie w mentalności w podejściu do 
swoich obowiązków. Działania: wizyty studyjne, konferencje i szkolenia oraz wynikające ze 
szkoleń zadania .  
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/03/08 

Tytuł pod-projektu Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel 

Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Wiejska Kętrzyn 
Ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11 – 400 Kętrzyn 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

18 172,00 15 446,20 2725,80 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

16 784,11 14 266,49 2 517,62 
Kwota całkowita w PLN 73 251,52 
Okres realizacji projektu 
planowany 

02.02.2009 – 01.10.2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

02.02.2009 – 01.10.2009 

 
Celem projektu jest rozwój współpracy międzyregionalnej poprzez przekazanie i poznanie dobrych 
rozwiązań w funkcjonowaniu administracji samorządowej w Polsce (w tym dostarczanie usług 
publicznych) dla samorządów na Łotwie i w Obwodzie Kaliningradzkim oraz aktualnej sytuacji i 
specyfiki funkcjonowania samorządów na Łotwie i w Obwodzie Kaliningradzkim dla samorządów 
lokalnych w województwie warmińsko – mazurskim.. Grupa docelowa projektu: przedstawiciele 
administracji samorządowej szczebla lokalnego i regionalnego (pracownicy urzędów, radni), 
przedstawiciele podmiotów prowadzonych przez jst oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z Polski (Gmina Kętrzyn i ościenne), Łotwy (Gmina Stradi) i Obwodu 
Kaliningradzkiego (Rejon Oziersk). Najważniejsze działania w projekcie to: wizyty studyjne 
delegacji łotewskiej i rosyjskiej w Kętrzynie, wizyty specjalistów przedstawicieli branż jednostek 
prowadzonych przez Gminę Kętrzyn, przedstawicieli organizacji pozarządowych i Gminy Kętrzyn 
na Łotwie (Stradi) i w Obwodzie Kaliningradzkim ( Oziersk ), Międzynarodowe Seminarium 
„Funkcjonowanie samorządów administracji w różnych częściach Europy” w Kętrzynie oraz 
wizyta delegacji samorządowej Gminy Kętrzyn w Oziersku (Obwód Kaliningradzki FR) celem 
podpisania porozumienia o współpracy; folder w kilku językach o Gminie Kętrzyn i partnerach 
biorących udział w projekcie. 
 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/06/08 

Tytuł pod-projektu Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez wzmacnianie potencjału 
administracyjnego samorządów i upowszechnianie instrumentów 
włączania mieszkańców i organizacji społecznych w realizację 
zadań publicznych 

Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

30 975,00 26 328,00 4 647,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 480,03 21 658,02 3 822,01 
Kwota całkowita w PLN 116 458,97 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
05.01.2009 – 04.09.2009 

Rzeczywisty 05.01.2009 – 04.09.2009 
 
Celem projektu jest rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Partnerstwa poprzez wdrożenie 
instrumentów współpracy, pobudzania aktywności i potencjału organizacji społecznych  
w realizacji zadań publicznych samorządów, poprzez program wymiany doświadczeń trzech 
Państw na płaszczyźnie SAMORZĄD – NGO, utworzenie katalogu organizacji społecznych  
i bazy dobrych praktyk obszaru realizacji oraz wdrożenie wzorcowych modeli funkcjonowania 
sektora pozarządowego na Ukrainie. Grupy docelowe: SAMORZĄDY GMIN: UKRAINY, 
POLSKI, NIEMIEC, Lokalne Organizacje Pozarządowe – z każdego Państwa udział  
w projekcie wezmą organizacje pozarządowe, które skalą swoich działań stały się liderami 
lokalnych organizacji pozarządowych. Główne działania: Faza przygotowawcza- dokonanie 
szczegółowej diagnozy podłoża formalno – prawnego współpracy administracji publicznej  
z organizacjami społecznymi, wymiana doświadczeń przez cykl konferencyjno – warsztatowy, 
wdrażanie projektu, obejmujące szkolenia i wsparcie eksperckie na Ukrainie, oraz ewaluacja  
w formie wydawnictwa informacyjnego. 
 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/08/08 

Tytuł pod-projektu Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych 

Beneficjent (nazwa, adres) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny 
w Olsztynie, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5,  

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

35 226,00 29 942,10 5 283,90 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

30 034,47 25 529,30 4 505,17 
Kwota całkowita w PLN 127 005,23 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/04/2009 – 30/11/2009 

Rzeczywisty 01/04/2009 – 30/11/2009 
 
Cel projektu: wzmocnienie współpracy międzyregionalnej poprzez transfer wiedzy  
z zakresu nowoczesnych usług w bibliotekach publicznych Danii do bibliotek publicznych 
województwa warmińsko-mazurskiego oraz wzrost kompetencji zawodowych ich pracowników.: 
Grupa docelowa: pracownicy i użytkownicy bibliotek publicznych z terenu województwa; 
Działania: cykl szkoleń podnoszących kompetencje oraz umiejętności interpersonalne 30 
bibliotekarzy. Cykl obejmuje warsztaty w Polsce poświęcone głównie rozwojowi umiejętności 
interpersonalnych oraz warsztaty w Danii, przygotowane przez duńskiego partnera, obejmujące 
tematykę z zakresu nowoczesnych usług bibliotecznych w Danii. Na podstawie zdobytej wiedzy 
i doświadczeń oraz przy pomocy Wnioskodawcy i Partnera bibliotekarze opracowali koncepcje 
nowych usług, które posłużą stworzeniu Katalogu nowych usług do wdrażania w publicznych 
bibliotekach gminnych. Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas konferencji. 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/09/08 
Tytuł pod-projektu Prabuty – Mamonowo – rozwój transgranicznej przedsiębiorczości 
Beneficjent (nazwa, adres) Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul. Kwidzyńska 2 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 190,00 21 411,50 3778,50 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

12 226,81 10 392,79 1 834,02 
Kwota całkowita w PLN 53 711,68 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
02/03/2009 – 01/09/2009 

Rzeczywisty 02/03/2009 – 01/09/2009 
 
Cel projektu: zainicjowanie współpracy transgranicznej pomiędzy przedsiębiorcami  
z Prabut oraz Mamonowa. Grupę docelową tworzyć będą przedstawiciele firm zlokalizowanych w 
Prabutach i działających na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz firm  
z Mamonowa działających na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Główne działania  
w projekcie to przeprowadzenie spotkań pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w tej samej 
branży, bądź korzystających z podobnych rozwiązań w prowadzeniu biznesu (np. korzystających z 
tej samej kategorii dostaw lub usług) umożliwiających nawiązanie kontaktów partnerskich. 
Spotkania mają też pomóc przedsiębiorcom w uzyskaniu informacji na temat  uwarunkowań 
prawnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze obu państw. 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/10/08 

Tytuł pod-projektu Dom Lepszy niż szpital 

Beneficjent (nazwa, adres) Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45, 10-125 
Olsztyn 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

25 086,29 16 105,40 8 980,89 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 045,78 16 079,39 8966,39 
Kwota całkowita w PLN 112 083,14 
Okres realizacji projektu 
planowany 

2.01.2009 do 30.06.2009r.  

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

2.01.2009 do 30.06.2009r. 

 
Cel projektu: promocja domowej opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Projekt 
„Dom lepszy niż szpital” związany jest z problematyką ludzi ciężko, obłożnie chorych, 
niepełnosprawnych i umierających oraz z aspektami zapewniania im opieki w warunkach 
domowych. 
Grupą docelową są pracownicy i wolontariusze Caritas w Polsce, Niemczech i Obwodzie 
Kaliningradzkim, pracownicy innych placówek medycznych i społecznych stykających się z takimi 
pacjentami. Do grupy docelowej zaliczamy również pacjentów obłożnie i nieuleczalnie chorych 
oraz ich rodziny pozostające z nimi w bezpośrednim kontakcie i wymagające edukacji i 
instruktarzu w zakresie nieprofesjonalnej opieki całodobowej. Działania: funkcjonowanie zespołu 
wyjazdowego, wypożyczalni sprzętu medycznego, warsztaty edukacyjne dla personelu oraz 
wydanie poradnika i broszury. 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/11/08 
Tytuł pod-projektu „ABC Przedsiębiorczości dzieci i młodzieży”  
Beneficjent (nazwa, adres) Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 

Pozarządowych; Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk  
www.rci.org.pl 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

35 400,00 30 000,00 5 400,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25216,49 21 370,97 3845,52 
Kwota całkowita w PLN 116825,20 
Okres realizacji projektu 
planowany 

02/01/2009 - 01/07/2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

02/01/2009 - 01/07/2009 

 
Cel projektu: kształtowanie postaw probiznesowych u młodzieży szkolnej przez przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, poprzez implementację autorskiego programu nauczania „podstaw 
przedsiębiorczości” na podstawie doświadczeń i metodologii brytyjskich dla promowania 
wyrównywania szans w edukacji. Poprzez przekazanie umiejętności i wiedzy polskim 
organizacjom pozarządowym przez trenerów z Wielkiej Brytanii oraz późniejsze prowadzenie 
zajęć z młodzieżą pragniemy wypracować nowy model nauczania przedsiębiorczości, dzięki 
któremu ma szansę nastąpić zmiana postaw młodych ludzi oraz wyrównanie ich szans na rynku 
pracy w późniejszym etapie ich życia.  
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/12/08 
Tytuł pod-projektu Rozwój współpracy polsko – rosyjsko na rzecz wspólnych 

inicjatyw w regionie Morza Bałtyckiego 
Beneficjent (nazwa, adres) Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”,                            

ul. Pieniężnego 10, 10 – 006 Olsztyn 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

10 870,00 9 239,50 1 630,50 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

7 607,29 6 466,20 1 141,09 
Kwota całkowita w PLN 34 736,55 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

01/03/2009 – 30/06/2009 

Rzeczywisty 01/03/2009 – 30/06/2009 
 
 
Cel projektu: partnerstwo 3 instytucji na rzecz stworzenia wspólnych projektów  
z dziedziny: kultury, turystyki i gospodarki, realizowanych na terenie województw pomorskiego i 
warmińsko – mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Partnerzy projektu reprezentują 
administrację lokalną oraz mieszkańców miejscowości na terenie którym działają ich organy. 
Głównymi działaniami projektu są spotkania (warsztaty) podczas których zostaną wypracowane 
wspólne inicjatywy (projekty) partnerów na wybranych przez nich płaszczyznach, realizowane po 
zakończeniu projektu.  
 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/14/08 
Tytuł pod-projektu „Poprawa jakości realizacji dużych projektów inwestycyjnych w 

miastach poprzez podniesienie kwalifikacji urzędników” 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk  
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

21 460,00  18 241,00  3 219,00  
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

21 377,27  18 170,68  3 206,59  
Kwota całkowita w PLN 92 355,97    
Okres realizacji projektu: 
Planowany 01/04/2009 – 31/10/2009 
Rzeczywisty 01/04/2009 – 31/10/2009 
 
Cel projektu: nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy zespołami realizującymi duże inwestycje z 
Gdańska oraz Le Havre we Francji i Pragi w Czechach. Działania: seminarium międzynarodowe w 
Gdańsku połączone z prezentacją kluczowych gdańskich inwestycji, dwie wizyty studyjne dla 
pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w Le Havre i Pradze oraz seminarium 
podsumowujące. Intensywny trening pracowników odpowiedzialnych za realizację dużych 
inwestycji miejskich w Gdańsku, w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów ds. inwestycji 
infrastrukturalnych z Le Havre i Pragi. Celem tych działań było podniesienie kwalifikacji 
zawodowych osób odpowiedzialnych za realizację dużych inwestycji w mieście Gdańsku oraz 
tworzenie partnerskiej sieci współpracy na szczeblu międzynarodowym.  
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/15/08 

Tytuł pod-projektu Samorządowy Marketing Terytorialny Szansą na Rozwój Regionu 
Warmii i Mazur 

Beneficjent (nazwa, adres) Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego  
S.A. w Olsztynie. 
Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

33 258,00 28 269,30 4 988,70 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 858,36 21 979,61 3 878,75 
Kwota całkowita w PLN 116 289,07 
Okres realizacji projektu 
planowany 

02/01/2009 - 31/08/2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

02/01/2009 - 31/08/2009 

 
Cel projektu: pogłębienie współpracy międzyregionalnej oraz transfer wiedzy z zakresu 
marketingu terytorialnego i w efekcie podniesienie aktywności samorządów terytorialnych w 
dziedzinie promocji terenów inwestycyjnych. Grupą docelową projektu są przedstawiciele 
najbardziej aktywnych gmin z terenu Warmii i Mazur, którzy odpowiadają za przygotowanie i 
promocję terenów inwestycyjnych gminy. Partnerami projektu są organizacje non-profit działające 
na rzecz promocji gospodarki regionów W-MARR S.A. w Olsztynie oraz Konsorcjum Umbria-
Export w Regionie Umbria z siedzibą w Perugii. Główne działania: wizyta studyjna 3 
konsultantów z dziedziny marketing terytorialnego z Regionu Umbrii (dwóch pracowników 
Konsorcjum Umbria Export oraz przedstawiciel instytucji lokalnej zajmującej się promocją 
regionu). W ramach wizyty spotkanie konsultacyjne dla gmin zainteresowanych podnoszeniem 
poziomu wiedzy, dotyczącej promocji terenów inwestycyjnych oraz indywidualne konsultacje 
udzielone bezpośrednio w gminach przez włoskich specjalistów. Seminarium  we Włoszech i 
wizyta studyjna dla grupy polskich samorządowców w Regionie Umbria (seminarium 
przygotowane przez włoskiego partnera, dotyczące możliwości i perspektyw jakie niesie ze sobą 
marketing terytorialny oraz szereg spotkań stanowiących przykłady dobrych praktyk 
wykorzystania marketingu terytorialnego w Regionie Umbria).  
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/16/08 
Tytuł pod-projektu Rozwój kadry zarządzającej w szpitalach Obwodu 

Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Beneficjent (nazwa, adres) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

30 960,00 26 024,98 4 935,02 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

24 874,68 20 909,66 3 965,02 
Kwota całkowita w PLN 112 744,19 
Okres realizacji projektu 
planowany 

Od 15.01.2009r. do 14.08.2009r.  

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

Od 15.01.2009r. do 14.08.2009r. 

 
Cel projektu: poprawa umiejętności zarządczych kadr zarządzających średniego szczebla: szpitala 
woj. warmińsko-mazurskiego oraz szpitala obwodu kaliningradzkiego poprzez rozwój ich 
kompetencji w obszarze zarządzania i przywództwa w opiece zdrowotnej oraz nawiązanie 
współpracy i wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów z dziedziny zarządzania Projekt 
realizowany poprzez cykl spotkań i szkoleń zorganizowanych dla ww. kadry. Szkolenia 
obejmowały szerokie spektrum zagadnień dotyczących zarządzania i przywództwa, realizowane w 
oparciu o zajęcia o charakterze warsztatowym, pozwalające na praktyczne opanowanie 
prezentowanych treści. 
 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/17/08 
Tytuł pod-projektu Współczesne metody kinezyterapii 
Beneficjent (nazwa, adres) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

31 400,00 26 690,00 4 710,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

24 240,01 20 604,01 3 636,00 
Kwota całkowita w PLN 108 507,14 
Okres realizacji projektu 
planowany 

Od 15.01.2009r. do 14.07.2009r.  

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

Od 15.01.2009r. do 14.07.2009r. 

 
Cel projektu: poprawa umiejętności zawodowych fizjoterapeutów z Obwodu Kaliningradzkiego i 
fizjoterapeutów i lekarzy województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany poprzez 
cykl szkoleń zorganizowanych dla wyżej wymienionej kadry. Szkolenia obejmowały siedem 
metod wykorzystywanych w fizjoterapii; realizowane w oparciu o zajęcia o charakterze 
warsztatowym, pozwalające na praktyczne opanowanie treści prezentowanych w trakcie szkolenia. 
Zadania uczestników: zaprezentowanie nabytych umiejętności w części praktycznej szkoleń. Jest 
to kontynuacja współpracy środowisk fizjoterapeutów Obwodu Kaliningradzkiego i Regionu 
Warmii i Mazur. Szkolenia przewidziano dla grupy fizjoterapeutów z Obwodu 
Kaliningradzkiego (Fizjoterapeuci z Sanatorium w Pioniersku) oraz fizjoterapeutów i lekarzy z 
regionu warmińsko-mazurskiego.  
  
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/19/08 
Tytuł pod-projektu „Transgraniczny Świat Turystyki –Uwarunkowania i Perspektywy 

Rozwoju Obszarów Przygranicznych” 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1  

11-200 Bartoszyce 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania Udział własny 

29 968,00 25 472,80 4 495,20 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania Udział własny 

28 993,27 24 644,28 4 348,99 
Kwota całkowita w PLN 130 551,74 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 05.01.2009 –  04.08.2009  

Rzeczywisty 05.01.2009 –  04.08.2009 
 
 
Cel projektu: wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju i promocji turystyki na obszarze 
przygranicznym, obejmującym Rejon Bartoszyc, Bagrationowska i Pionierska oraz wzmocnienie 
współpracy transgranicznej w obszarze turystyki. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są 
przedsiębiorcy- właściciele małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się turystyką oraz 
kadry urzędów samorządowych zarządzający turystyką, promocją i rozwojem lokalnym. Ostatnią, 
najważniejszą grupą docelową (beneficjenci pośredni), dla której w całości realizowano w trakcie 
projektu działania są turyści. W ramach projektu zrealizowano: seminarium otwierające projekt, 
szkolenia dla osób zajmujących się turystyką, kurs agroturystyczny, opracowanie Wspólnej 
Strategii Promocji i Rozwoju Turystyki Transgranicznej, publikację, utworzono stronę internetową 
projektu oraz wykonano tablice informacyjne. 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/20/08 
Tytuł pod-projektu „Ku zdrowiu przez sztukę i partnerstwo trans graniczne” 
Beneficjent (nazwa, adres) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)  

ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce 
  

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

37 257,00  30 000,00 7 257,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

37 117,00 29 886,61 7 230,39 
Kwota całkowita w PLN 169 059,09  
Okres realizacji projektu 
planowany 

02.03.2009-01.09.2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

02.03.2009-01.09.2009 

 
Główny cel projektu: aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych oraz pracowników 
środowiskowych placówek wsparcia w obszarze ochrony zdrowia. 
Projekt jest adresowany do pensjonariuszy środowiskowych placówek wsparcia (są to osoby 
niesamodzielne – inaczej niepełnosprawne, głównie z zaburzeniami psychicznymi oraz starsze), 
jak również do osób pracujących w owych placówkach.  
W ramach projektu zrealizowano następujące działania: prezentacja metod pracy terapeutycznej, 
integracyjne warsztaty rzeźbiarskie, staż zawodowy, konferencja ukierunkowana na wymianę 
doświadczeń, wernisaż kończący warsztaty.  
 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/23/08 
Tytuł pod-projektu Ekowędrowanie 
Beneficjent (nazwa, adres) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska 

ul. Kopernika 45, Olsztyn 10-512 
 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

25 606,8 21765,78 3 841,02 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

19 296,91 16 402,37 2 894,54 
Kwota całkowita w PLN 85 973,48 
Okres realizacji projektu 
planowany 

02/01/2009r - 31/07/2009r 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

02/01/2009r - 31/07/2009r 

 

 
Cel projektu: wykreowanie ekoturystyki jako nowego produktu turystycznego dotyczącego 3 
regionów w okolicach Elbląga. Działania: organizacja cyklu imprez ekoturystycznych 
realizowanych przy udziale partnera rosyjskiego oraz działania promująco-edukacyjne. W ramach 
działań promująco-edukacyjnych wchodzi wyprodukowanie biuletynu informacyjnego 
dotyczącego ekologicznej turystyki na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej, Mierzei Wiślanej i 
Zalewu Wiślanego, stworzenie strony internetowej w oparciu o informacje zawarte w biuletynie 
oraz przeszkolenie 40 liderów grup dziecięcych i młodzieżowych. Imprezy ekoturystyczne zostały 
zorganizowane w Polsce oraz na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.  
 



 
Numer pod-projektu  Nr FMG/I/27/08 
Tytuł pod-projektu Europejskie Okienko Przedsiębiorczości drogą do wzmocnienia 

operacyjnego samorządów 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Malbork,  82-200 Malbork, Plac Słowiański 5 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 062,00 28 102,70 4 959,30 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

30 007,49 25 506,37 4 501,12 
Kwota całkowita w PLN 133 751,98 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

02/02/2009 – 01/10/2009 

Rzeczywisty 02/02/2009 – 01/10/2009 
 
 
Cel projektu: wspieranie współpracy transgranicznej poprzez aktywizację społecznych inicjatyw w 
obszarze przedsiębiorczości w regionach Polski (Malbork) oraz Litwy (Skuodas). Grupy docelowe: 
przedsiębiorcy działający na terenie miasta Malborka i administracji w Skuodas, władze oraz 
merytoryczni pracownicy obu miast, osoby planujące założyć działalność gospodarczą, 
przedstawiciele instytucji okołobiznesowych, a pośrednio także mieszkańcy Malborka i Skuodas.  
Działania merytoryczne: 1. Stworzenie polsko-litewskiej sieci wymiany informacji gospodarczej, 
2. Utworzenie Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości, 3. Organizacja wizyty studyjnej, 4. 
Kampania informacyjno – promocyjna i jednego administracyjnego.  
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/29/08 

 
Tytuł pod-projektu Wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami Iława, Pagegiai i 

regionem przygranicznym Sovetsk poprzez trójstronną promocję 
ekoturystyki 

Beneficjent (nazwa, adres) Gmina (wiejska) Iława, ul. Andersa 2A, 14-200 Iława 
 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

34 994,94 29 745,69 5 249,25 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

26 347,17 22 395,09 3 952,08 
Kwota całkowita w PLN 118 150,96 
Okres realizacji projektu 
planowany 

15/01/2009-14/07/2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

15/01/2009-14/07/2009 

 
Cele projektu: zacieśnienie współpracy pomiędzy parterami projektu w zakresie ekoturystyki, 
wzrost świadomości partnerów projektu w zakresie ekoturystyki. Główne działania: opracowanie i 
wydanie wspólnego folderu promującego ekoturystykę, uczestnictwo w tragach, zorganizowanie i 
udział w dwudniowym seminarium na temat rozwoju ekoturystyki przy jednoczesnym zachowaniu 
równowagi w środowisku naturalnym. Grupa docelowa: przedstawiciele władz samorządowych, 
organizatorzy ruchu turystycznego oraz organizacje promujące turystykę. Pośrednimi odbiorcami 
projektu są turyści, którzy rokrocznie odwiedzają obszary, na których zrealizowano projekt. 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/36/08 
Tytuł pod-projektu „FOSa ludzi, idei, działań”  
Beneficjent (nazwa, adres) Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-

Mazurskiego FOSa , ul. Artyleryjska 34, 10-165 Olsztyn  
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

27 353,00  23 113,29  4 239,71  
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

24 136,00 20 394,92 3 741,08 
Kwota całkowita w PLN 104 798,88 
Okres realizacji projektu 
planowany 

02-02-2009 r. do 30 -09-2009 r.  

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

02-02-2009 r. do 02-10-2009 r.  

 
Cel projektu: wzmocnienie i rozwój inicjatyw społecznych podejmowanych przez socjalne 
organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko - mazurskiego na rzecz grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w oparciu o doświadczenia partnera 
niemieckiego. Grupa docelowa: 75 przedstawicieli ok. 50 socjalnych organizacji pozarządowych 
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Odbiorcy pośredni to odbiorcy działań 
organizacji członkowskich i partnerskich Federacji FOSa, społeczności lokalne województwa 
warmińsko-mazurskiego, co najmniej 20 000 osób. Główne działania: wypracowanie Strategii 
rozwoju Federacji oraz planu współpracy z partnerem niemieckim; budowa Sieci Organizacji 
Seniorskich oraz wzmocnienie trzech kolejnych Sieci; „towarzyszenie w rozwoju” organizacjom 
socjalnym, czyli szkolenia i doradztwo; promocja i integracja, w tym prowadzenie strony www, 
spis organizacji socjalnych i in. 

 



 
Numer pod-projektu  FMG/I/38/08 
Tytuł pod-projektu „Poznanie – Partnerska Przyszłość Heringsdorfu i Tolkmicka” 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Tolkmicko ul. Portowa 2 82-340 Tolkmicko  
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

29 545,81 25 113,94 4 431,87 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

28 443,08 24 176,62 4 266,46 
Kwota całkowita w PLN 122 536,30 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

12.01.2009 – 11.09.2009 

Rzeczywisty 02.02.2009 – 01.10.2009 
 
 
Cel projektu: rozszerzenie współpracy polsko-niemieckiej (miedzy gminami Tolkmicko a 
Ostseebad Heringsdorf), promocja gminy. W projekcie zaangażowano 2 grupy beneficjentów: 
- bezpośredni, czyli wybrani pracownicy UMiG w Tolkmicku i członkowie Rady Gminy, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji i organizacji edukacyjnych 
oraz pedagogiczno-wychowawczych, 
- pośredni, czyli mieszkańcy obu gmin. 
Dzięki bezpośredniej wymianie doświadczeń, przekazywaniu wiedzy i informacji zwiększona 
zostanie aktywność mieszkańców naszej gminy, z naciskiem na sektor usług turystyczno – 
gastronomicznych. Projekt przełamywał stereotypy relacji polsko-niemieckich przede wszystkim 
w sferze finansowej.  
 
 
 
 
 
 



 
II konkurs 16.01.2009 – 06.03.2009 
 
 

Numer pod-projektu  FMG/II/44/09 
Tytuł pod-projektu „Rozwój współpracy transgranicznej” 
Beneficjent (nazwa, adres) Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku 

Ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

29 904,00 25 418,40 4 485,60 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 803,18 21 932,70 3 870,48 
Kwota całkowita w PLN 110 824,94 
Okres realizacji projektu 
planowany 

22.05.2009 – 21.10.2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

22.05.2009 – 21.10.2009 

 
Cel projektu: stworzenie możliwości i płaszczyzny podniesienia wiedzy, umiejętności oraz 
wzmocnienie lokalnych samorządów, instytucji i organizacji współdziałających z nimi po obu 
stronach granicy jak również przenoszenie dobrych praktyk i podnoszenie kwalifikacji 
pracowników samorządowych. 
Obejmuje sześć grup docelowych: administracja samorządowa, kultura, oświata, sport, pomoc 
społeczna i organizacje pozarządowe. 
Działania: w ramach projektu zrealizowano następujące działania: działania promocyjne dotyczące 
m.in.: - wykonania gadżetów na potrzeby całego projektu tj. baner reklamowy, teczki, papier 
korespondencyjny z nadrukiem, długopisy, smycze; - wizyty u partnera w Zielonogradsku, 
Obwód Kaliningradzki; - Konferencja w Bisztynku oraz dwudniowe „Targi wiedzy i 
umiejętności”; - wizyta studyjna partnerów w Bisztynku; - folder promocyjno-informacyjny; - 
Seminarium podsumowujące projekt w Zielonogradsku 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/45/09 
Tytuł pod-projektu Powielajmy to co dobre, naprawiajmy to co złe. 
Beneficjent (nazwa, adres) Powiat Elbląski ul. Saperów 14 A 82-300 Elbląg 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

34 050,00 28 942,00 5 108,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

30 183,06 25 655,60 4 527,46 
Kwota całkowita w PLN 131 065,12 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

25/05/2009-24/10/2009 

Rzeczywisty 25/05/2009-24/10/2009 
 
Cel projektu: wzmocnienie operacyjne samorządów poprzez wymianę doświadczeń podczas 
wspólnie zorganizowanych spotkań i warsztatów na terenie Polski i Niemiec; poznanie zakresu 
zadań własnych samorządu, sposobu i metod ich realizacji przez jednostki organizacyjne obu 
powiatów; wymiana praktyk i doświadczeń obu powiatów z zadań z zakresu oświaty, turystyki i 
promocji, bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej i zdrowia. Grupa docelowa: ze 
strony polskiej : radni z Komisji Powiatowych, pracownicy Starostwa Powiatowego w Elblągu 
oraz dyrektorzy placówek organizacyjnych powiatu. Łącznie 60 osób (30 ze strony polskiej  
i 30 ze strony niemieckiej). Główne działania: przyjazd studyjny grupy niemieckiej do Polski 
(warsztaty w grupach tematycznych, zwiedzanie wybranych placówek powiatowych, rejs statkiem 
po Kanale Elbląskim), wyjazd studyjny grupy z Polski do Niemiec (warsztaty, zwiedzanie 
wybranych placówek, konferencja podsumowująca). 
 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/50/09 
Tytuł pod-projektu „Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS, ang. 

Geographic Information System) w administracji samorządowej w 
dziedzinie planowania przestrzennego i ochrony środowiska” 

Beneficjent (nazwa, adres) Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez 
Zarząd Województwa 10-562 Olsztyn; ul. Emilii Plater 1                                                

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

35 200,00 29 920,00 5 280,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

29 131,37 24 761,66 4 369,71 
Kwota całkowita w PLN 124 170,02 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

25/05/2009 - 24/10/2009 

Rzeczywisty 25/05/2009 - 24/10/2009 
 
Projekt związany jest z obszarem infrastruktury informacji przestrzennej oraz rozwojem 
związanych z nią systemów informacyjnych.  
Cel projektu: popularyzacja wiedzy na temat Geograficznych Systemów Informacyjnych (ang. 
GIS), jako narzędzia służącego do gromadzenia, integrowania i przetwarzania danych. Dzięki 
tym systemom jest możliwy, szybki i ciągły - 24 godz./dobę, dostęp do danych 
geoinformacyjnych niezależnie od miejsca pobytu. Cel pośredni: transfer wiedzy oraz wymianę 
doświadczeń na temat GIS, aktywizując tym samym sektor wysokich technologii. Grupą docelową 
projektu są decydenci regionów partnerskich projektu oraz kadra zarządzająca jednostek 
samorządowych i sektora prywatnego. Merytoryczne działania projektu zakładają zorganizowanie 
konferencji, szkolenia oraz wizyty studyjnej.  
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/51/09 
Tytuł pod-projektu Know-how 
Beneficjent (nazwa, adres) Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST 83-110 

Tczew ul. Wyszyńskiego 10,  
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

51 493,38 30 000,00 21 493,38 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

51 270,05 29 869,93 21 400,12 
Kwota całkowita w PLN 215 622,96 

Okres realizacji projektu: 
Planowany 

01/06/2009 - 30/11/2009 

Rzeczywisty 01/06/2009 - 30/11/2009 
 
 
Główne cele projektu: wzmocnienie międzynarodowej, transgranicznej współpracy w dziedzinie 
edukacji nieformalnej w zakresie zdrowia społecznego, w obszarze transferu wiedzy z regionów 
bardziej rozwiniętych do mniej rozwiniętych.  
Grupa docelowa:  
-/ 75 - osobowa grupa młodych animatorów społecznych i pedagogów alternatywnych z regionu 
– beneficjenci bezpośredni;  
-/  750 osób - członkowie grup nieformalnych, uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez 
animatorów i pedagogów biorących udział w projekcie – beneficjenci pośredni. 
 
 Know – how to projekt warsztatowy w ramach którego uczestnicy w 11 grupach zdobędą nowe 
umiejętności w zakresie nieformalnej edukacji młodzieży. Warsztaty będą prowadzone przez 
doświadczonych instruktorów arteterapii, dramy i pracy z maską z Francji, Niemiec, Szwajcarii, 
Włoch i Polski, a wezmą w nich udział młodzi animatorzy społeczni i pedagodzy alternatywni. 
Zakładamy, że doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie warsztatów, dotyczące m.in. pracy z 
ciałem, ekspresji emocji, technik komunikacji, posłużą w dalszej pracy uczestników z grupami 
młodzieży niedostosowanej społecznie i pochodzącej ze środowisk patologicznych, a 
zaprezentowane techniki wspomogą rozwój młodych ludzi w trudnym okresie dojrzewania.   



 

Numer pod-projektu  FMG/52/09 
Tytuł pod-projektu „Ekoturystyka – nowa gałąź współpracy miast partnerskich Ustki i 

Pionierska” 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miasto Ustka 

Ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 
76-270 Ustka 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

21 212,66 18 030,76 3 181,90 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

9 953,20 8 460,22 1 492,98 
Kwota całkowita w PLN 10767,28 
Okres realizacji projektu 
planowany 

14 VII-13 XI 2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

14 VII-13 XI 2009 

 
Cel projektu: nawiązanie współpracy przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych 
miast partnerskich: Ustki (Polska) oraz Pionierska (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) 
w zakresie rozwoju przygranicznej ekoturystki. 
Cel pośredni: edukacja ukierunkowana na kształtowanie postawy proekologicznej wśród 
młodzieży obu miast. 
Grupy docelowe: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu z miast 
partnerskich (grupa docelowa bezpośrednia), a także młodzież szkół usteckich oraz z miasta 
Pioniersk (grupa docelowa pośrednia). 
Działania: 
Konferencja w Ustce (z udziałem delegacji z miasta Pioniersk, składającej się z przedstawicieli 
Urzędu Miasta Pioniersk oraz tamtejszych organizacji pozarządowych (zainteresowanych 
tematyką rozwinięcia ekoturystyki), spotkanie przedstawicieli obu miast, na temat m.in. 
zagadnienia rozwoju ekoturystyki w obu regionach, wymiana poglądów oraz pomysłów na rzecz 
wspólnych przedsięwzięć w celu rozwoju ekoturystyki w ramach współpracy obu miast; 
warsztaty edukacyjne, szerzące postawę proekologiczną, w ramach których zorganizowano: rejs 
edukacyjny, (przedstawienie wpływu człowieka na środowisko morskie) oraz lekcja terenowa 
(na leśnej ścieżce dydaktycznej Orzechowska wydma i w Kąciku edukacji przyrodniczo-leśnej). 
Wydanie folderów dwujęzycznych ukazujących ekoturystyczne walory obu miast. 
 



 
Numer pod-projektu  FMGTM/II/53/09 
Tytuł pod-projektu Nadzalewowa Ekoturystyka Wspólną Sprawą 
Beneficjent (nazwa, adres) Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, ul. Portowa 2, 82-

300 Elbląg 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

            35 299,00            30 000,00           5 299,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

           34 875,81            29 640,95         5 234,86 
Kwota całkowita w PLN                                               144 650,56 
Okres realizacji projektu 
planowany 

                                 01.06.2009r – 31.01.2010r 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

                                01.06.2009r – 31.01.2010r 

 
Cele projektu:  

– wzmocnienie współdziałania transgranicznego władz lokalnych Polski i Federacji 
Rosyjskiej; 

– wzrost liczby eko-turystów i godzenie eko-turystyki z ochroną środowiska; 
– transfer wiedzy i dobrych praktyk z lepiej zagospodarowanych terenów litewskich na 

obszary przyzalewowe polskie i rosyjskie. 
Osiągnięte cele przełożą się na wzrost poziomu życia społeczności lokalnych i pogłębienie więzi 
międzyludzkich trans granicznych; projekt tworzy warunki do pełniejszego wykorzystania dla 
rozwoju lokalnego i regionalnego obszarów przyzalewowych 
Grupy docelowe: eko-turyści, samorządy lokalne, miejscowa ludność, usługodawcy i drobni 
wytwórcy. 
Główne działania: 

– konferencje, seminarium, prace studialne z pobytem na terenach lepiej zorganizowanych; 
– publikacje służące eko-turystyce powszechnej i wyspecjalizowanej; 
– transfer wiedzy i dobrych praktyk z przyzalewowych obszarów Zalewu Kurońskiego 

(Litwa) na obszary przyzalewowe Polski i Federacji Rosyjskiej; 
– wypracowanie i podpisanie wieloletniej umowy o współpracy związku gmin i związku 

okręgów; 
– wypracowanie i przyjęcie programu współpracy związków na najbliższy rok i kierunkowo 

na lata przyszłe; 
– promocja obszaru cennego dla eko-turystyki we wszystkich formach. 

 



 
Numer pod-projektu  FMG / II / 54 / 09 
Tytuł pod-projektu „Międzynarodowa wymiana doświadczeń w pracy  

z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i jego rodzicami” 
 

Beneficjent (nazwa, adres) Specjalny  Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
Szymanowo 2   14-300 Morąg 
 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

12 030,00 10 225,00 1 805,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

10 454,29 8 886,15  1 568,14  
Kwota całkowita w PLN 43 598,14 
Okres realizacji projektu 
planowany 

1 X 2009 – 31 XII 2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

1 X 2009 – 31 XII 2009 

 
   Cel projektu: rozwój transgranicznej wielostronnej współpracy oraz podniesienie poziomu 
kompetencji zawodowych i wychowawczych nauczycieli i rodziców w pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym intelektualnie, a także wzrost znaczenia współpracy transgranicznej rejonu 
Warmii i Mazur i Obwodu Kaliningradzkiego w rozwoju społecznym, rozszerzenie zasięgu 
współpracy w dziedzinie edukacji o jeden z krajów regionu Morza Bałtyckiego – Szwecję.  
Grupy docelowe: nauczyciele, dzieci niepełnosprawne intelektualnie i ich rodzice. 
Główne działania polegają na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 – dniowego 
międzynarodowego seminarium o charakterze szkoleniowym oraz upowszechnieniu materiałów 
poseminaryjnych. 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/55/09 
Tytuł pod-projektu „Szkoła Profilaktyki” – cykl warsztatów dla profesjonalistów 

pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki 
zachowań ryzykownych. 

Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13 
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie w Iławie ul.14-202 Iława, ul. Chełmińska 1 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

27 862,00 23 682,70 4 179,30 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

27 321,63 23 223,39 4 098,24 
Kwota całkowita w PLN 115 888,32 
Okres realizacji projektu 
planowany 

25.05.2009 – 24.12.2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

25.05.2009 – 24.12.2009 

 
Cel projektu: zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy samorządami, placówkami i 
organizacjami oraz nauka nowych metod i form pracy profilaktycznej, terapeutycznej i pomocy 
psychologicznej; wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną 
wykluczeniem społecznym w miastach partnerskich.  
Grupa docelowa: profesjonaliści z miast partnerskich pracujący z dziećmi i młodzieżą. Działania 
w ramach projektu: 4 – dniowe warsztaty uczące nowych metod i form pracy profilaktycznej, 
terapeutycznej w każdym ze współpracujących miast; 2 – dniowa konferencja międzynarodowa 
w Iławie n/t  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Określone obszary 
dalszej współpracy oraz opracowane projekty partnerskie na kolejne lata. Wspólna publikacja 
opisująca efekty projektu oraz jego realizatorów - efekt spotkań warsztatowych i seminaryjnych 
 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/56/09 
Tytuł pod-projektu Tworzenie i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i 

Kwidzyna z wykorzystaniem doświadczeń europejskich. 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Tczew 83-110 Tczew Pl. M. J. Piłsudskiego 1 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

21814,14 18542,02 3272,12 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

21070,69 17 910,09 3 160,60 
Kwota całkowita w PLN 88 149,35 
Okres realizacji projektu: Planowany 01.06.2009-30.01.2010 
Rzeczywisty 01.06.2009-30.01.2010 

 
 
Cel projektu: wzmocnienie współpracy na lokalnym poziomie administracji publicznej poprzez 
transfer wiedzy z regionów bardziej rozwiniętych obszarze tworzenia  
i wdrażania modeli strategii rozwoju lokalnego przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia 
samorządu szwedzkiego miasta Olofström (budowanie wzajemnych relacji faktycznej wymiany 
doświadczeń w obszarze kreowania rozwoju lokalnego i bazy współpracy kulturalnej i 
gospodarczej). Grupy docelowe: urzędnicy miast Tczewa i Kwidzyna i przedstawiciele 
Olofström. Ostateczni odbiorcy rezultatów projektu: społeczności miast Tczewa i Kwidzyna, a 
także miasta Olofström. Główne działania w projekcie to analiza, zbieranie i opracowywanie 
danych, wizyty studyjne, dyskusje warsztatowe partnerów na rzecz sporządzenia założeń do 
nowoczesnego dokumentu strategicznego Kwidzyna i innowacyjnego modelu pomiaru celów 
wdrażanej strategii Tczewa. Obok doświadczeń szwedzkich uwzględniono wytyczne 
europejskiej polityki spójności i strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i pracy.  
 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/57/09 
Tytuł pod-projektu Fabryka umiejętności 
Beneficjent (nazwa, adres) Wejherowskie Centrum Kultury 

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 255 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 860,97 29 631,82 5 229,15 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

31 730,81 26 971,19 4  759,62 
Kwota całkowita w PLN 133 726,14 
Okres realizacji projektu 
planowany 

15 czerwca 2009r. – 30 listopada 2009r. 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

15 czerwca 2009r. – 30 listopada 2009r. 

 
Cel projektu: współpraca samorządowych instytucji kultury (Partnerów) z Polski (województwo 
pomorskie), Litwy i Białorusi w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie sztuk 
teatralnych i wizualnych na poziomie nabycia i rozwoju umiejętności prowadzenia działań 
edukacyjnych w sferze kultury. Grupa docelowa: animatorzy kultury, studenci, pedagodzy 
pragnący nabyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i instruktorskie. Projekt pośrednio ma 
na celu propagowanie teatru i sztuk wizualnych, jako narzędzia pracy z młodzieżą i dziećmi, 
wykorzystywania wychowawczych możliwości teatru, jego wpływu na rozwój osobowości 
młodego człowieka, odczuć estetycznych, rozładowanie napięć, ekspresji twórczej. Działania: 
warsztaty, m.in.: teatru lalki, rysunku ruchu, pantomimy, animacji filmowej, szczudlarstwa, sztuk 
multimedialnych. Konferencja nt. „Roli teatru w procesie edukacji”, prowadzona przez  ekspertów 
z Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka.  
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/58/09 
Tytuł pod-projektu Ekoturystyka edukacyjna szansą rozwoju społeczno- gospodarczego 
Beneficjent (nazwa, adres) Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 82-500 Kwidzyn ul. Miłosna 1  
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 946,00 29 704,10 5 241,90 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

28 626, 06 24 332, 15 4 293, 91 
Kwota całkowita w PLN 114 300,54 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/08/2009- 31/03/2010 

Rzeczywisty 01/08/2009- 31/03/2010 
 
Projekt polega na przeniesieniu doświadczeń w dziedzinie turystyki przyrodniczej z kraju EOG 
(z Niemczech) do Polski i do Obwodu Kaliningradzkiego.  
Cele projektu:  
- stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego obszarów 
cennych przyrodniczo poprzez zwiększenie liczby przewodników – edukatorów ekoturystycznych.   
- wykreowanie produktów turystycznych opierających się o walory przyrodnicze powiatu 
kwidzyńskiego. 
Grupy docelowe: Przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji zajmujących się rozwojem 
turystyki w powiecie kwidzyńskim i w Parku Narodowym Mierzei Kurońskiej- uczestniczący  
w szkoleniach oraz pracujący nad kreowaniem produktów turystycznych. – łącznie 62 osoby, oraz 
200 osób odbiorców pośrednich projektu.  
Główne działania: cykl szkoleniowy „Kurs trenerski dla kadry ekoturystyki ” dla Polaków oraz 
skrócona wersja dla Rosjan, wizyta studyjna w Niemczech, wydawnictwa, stworzenie 
oryginalnych produktów ekoturystycznych dla powiatu kwidzyńskiego i Mierzei Kurońskiej.  
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/61/09 
Tytuł pod-projektu Przyroda – eksperyment o nieograniczonych możliwościach 
Beneficjent (nazwa, adres) Gdyńskie Centrum Innowacji 81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 

96/98 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

16 776,00 14 259,60 2 516,40 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

15 489,95 13 166,46 2 323,49 
Kwota całkowita w PLN 62 247,36 
Okres realizacji projektu 
planowany 

X.2009 – V.2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

X.2009 – V.2010 

 
Celem projektu jest transfer wiedzy z regionu bardziej do mniej rozwiniętego, nawiązanie i 
rozwinięcie długofalowej współpracy opartej na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie 
aktywnej edukacji, a także promocja eko-turystyki między partnerami - dwoma interaktywnymi 
centrami edukacyjnymi - Centrum Nauki EXPERYMENT z Gdyni oraz NaturBornholm z 
Aakirkeby Projekt stawia sobie za cel również podniesienie profesjonalnych umiejętności 
pracowników partnerów. Grupy docelowe to przedstawiciele zaangażowanych instytucji oraz 
członkowie lokalnych społeczności – nauczyciele, młodzież szkolna, a także turyści. Główne 
działania projektu obejmują wizyty studyjne oraz wspólne wypracowanie podręcznika „Przepis na 
Naturę”, promującego metody aktywnej edukacji w naukach przyrodniczych. 
 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/62/09 
Tytuł pod-projektu U zbiegu pięciu kultur 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Malbork,  82-200 Malbork, Plac Słowiański 5 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 658,00 29 459,00 5 199,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 556,15 28 522,73 5 033,42 
Kwota całkowita w PLN 145 259,61 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/06/2009 – 30/09/2009 

Rzeczywisty 01/06/2009 – 30/09/2009 
 
Cel projektu: wspieranie współpracy międzyregionalnej poprzez zdobywanie umiejętności, 
doświadczeń oraz transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych w zakresie 
promocji miast. Grupy docelowe, do których adresowany jest projekt to przedstawiciele władz 
lokalnych, pracownicy samorządów zaangażowani we współpracę z zagranicą i promocję miasta, 
przedstawiciele miejskich instytucji kulturalnych, sportowych, oświatowych, gospodarczych, 
lokalni przedsiębiorcy związani z turystyką oraz mieszkańcy miast. Działania: Wizyta studyjna 
przedstawicieli miast parterów projektu, Międzynarodowe warsztaty „Marketing regionalny a 
produkt turystyczny” oraz kampania promocyjna. 
 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/64/09 
Tytuł pod-projektu Lokalna Grupa Działania sposobem na efektywny rozwój 

obszarów wiejskich – promocja dobrych praktyk 
Beneficjent (nazwa, adres) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” 

ul. Mickiewicza 40; 11-010 Barczewo 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 525,00 28 475,00 5 050,00 

Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

17 081,25 14 508,81 2 572,44 

Kwota całkowita w PLN 70 856,89 

Okres realizacji projektu: 
Planowany 1.06.2009 – 31.08.2009 

Rzeczywisty 4.05.2009 – 31.08.2009 

 
Cel projektu: rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego projektem (rozwój obszarów 
wiejskich) w oparciu o oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych typu Lokalnych Grup 
Działania (LGD), które skupiają w sobie przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, 
gospodarczego i społecznego.  

Projekt zakładał prezentację dobrych praktyk z zakresu aktywizacji oraz realizacji inicjatyw 
społecznych, a także stworzenie wspólnej platformy współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami 
Działania z Danii, Szwecji, Polski i Litwy oraz transfer wiedzy i doświadczeń na obszar Ukrainy. 
Grupy docelowe to przedstawiciele LGD z Danii, Szwecji, Litwy, Polski (województwo 
pomorskie i warmińsko-mazurskie) oraz przedstawicieli Ukrainy – potencjalnych twórców LGD 
na Ukrainie. Główne działania to konferencja międzynarodowa dla przedstawicieli LGD, 
szkolenia oraz warsztaty dla przedstawicieli Ukrainy. 



 

Numer pod-projektu  FMG/II/65/09 
Tytuł pod-projektu Rozwój ekoturystyki płaszczyzną współpracy polsko-niemiecko-

litewskiej 
Beneficjent (nazwa, adres) Powiat Nowomiejski 13- 300 Nowe Miasto Lubawskie ul.Rynek 1  
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

28 590,00 24 301,50 4 288,50 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

20 415,01 17 352,76 3 062,25 
Kwota całkowita w PLN 84 758,47 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

01.08.2009- 30.11.2009 

Rzeczywisty 01.08.2009- 30.11.2009 
 
Cel projektu: zwiększenie wiedzy lokalnej społeczności oraz pracowników samorządowych, w 
zakresie odnawialnych źródeł energii i turystyki ekologicznej. Grupa docelowa: pracownicy 
samorządowi, podmioty sektora turystyki ekologicznej, potencjalni inwestorzy oraz 
przedsiębiorcy.  
Główne działania: organizacja konferencji poświęconej energii odnawialnej oraz rozwoju i 
promocji ekologicznej turystyki, a także na dokonaniu oceny funkcjonowania miejsc 
wypoczynkowych (różny standard usług) o takim charakterze na naszym terenie;  wydanie 
folderu promującego ,  strona internetowa reklamująca okoliczne ekologiczne gospodarstwa oraz 
zachęcająca do wykorzystywania energii odnawialnej. 



 
Numer pod-projektu  FMG/II/66/09 

 
Tytuł pod-projektu Community worker 

 
Beneficjent (nazwa, adres) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu 

ul. Winna 9, 82-300 Elbląg 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

36 977,00 30 000,00            6 977,00             
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 536,60  27 208,24          6 328,36        
Kwota całkowita w PLN 132 543,12  
Okres realizacji projektu 
planowany 

01.08.2009r. do 31.12.2009r.  

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01.02.2010r. do 30.06.2010r. 

 
Celem projektu było wypracowanie nowej formy pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym w Elblągu przez pracowników socjalnych(community worker)   
Dla osiągnięcia założonego celu przeszkolono 36-ciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Elblągu i 10 specjalistów pracujących z osobami chorymi (pielęgniarki 
środowiskowe, terapeutów, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.) Szkolenia obejmowały 
następujące obszary tematyczne: praca ze społecznością zagrożoną wykluczeniem społecznym 
zgodnie z metodą Centrum Aktywności Lokalnej, praca poprzez projekty, praca socjalna z osobą 
zaburzoną psychicznie. Zrealizowano także wizyty studyjne do Szwecji i Włoch zakładające 
pokazanie dobrych praktyk w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie. Dzięki programowi 
szkoleń, a przede wszystkim skorzystaniu z doświadczenia specjalistów zagranicznych pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w E-gu oraz jego partnerzy w codziennej pracy z osobami 
chorymi zostatali teoretycznie i praktycznie przygotowani do planowania i wykonywania nowych 
zadań w środowisku lokalnym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Numer pod-projektu  FMG/II/67/09 

Tytuł pod-projektu „Zabytkom na ratunek” 

Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 987,00 28 888,95 5 098,05 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

31 647,78 26 900,61 4 747,17 
Kwota całkowita w PLN 131 599,41 
Okres realizacji projektu 
planowany 

01.06.2009 - 31.01.2010 
 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01.06.2009 - 31.01.2010 
 

 
Celem projektu było wypracowanie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony zabytków w oparciu o 
transfer wiedzy partnera zagranicznego poprzez wyłonienie interdyscyplinarnego zespołu 
ekspertów wspierającego ochronę zabytków na Żuławach. Cel zrealizowany poprzez 
upowszechnienie i promocję wiedzy na temat możliwości ochrony zabytków wykorzystujących 
nowe technologie, fundusze pomocowe, wsparcie eksperckie, w oparciu o współpracę z 
Politechniką Gdańską oraz niemieckim stowarzyszeniem Verein für Europäische Städte-
Partnerschaften Hennef e.V. Działania: konferencja, akcja ankietowa, terenowe konsultacje, 
wizyta studyjna oraz funkcjonowanie zespołu doradców - Konsultacyjne Pogotowie 
Konserwatorskie, strona internetowa, książka i poradnik „Jak ratować żuławskie zabytki”. Grupa 
docelowa projektu to: samorządowcy z regionu zajmujący się ochroną zabytków, regionalni 
muzealnicy, liderzy stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, 
nauczyciele historii, odwiedzający tereny Żuław oraz właściciele obiektów zabytkowych. 
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Numer pod-projektu  FMG/II/69/09 

Tytuł pod-projektu Bioblitz na Tudze. Zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki. 
Wyzwanie dla Europy – jak zachować bioróżnorodność? 

Beneficjent (nazwa, adres) Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub 
Nowodworski 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

30 435,00 25 869,75 4 565,25 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

30 433,62 25 868,58 4 565,04 
Kwota całkowita w PLN 133 921,29 
Okres realizacji projektu 
planowany 

01/06/2009 do 30/11/2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01/06/2009 do 30/11/2009 

 
Cel projektu: zwiększenie wiedzy o roli zachowania bioróżnorodności w zrównoważonym rozwoju 
lokalnym poprzez wypracowanie nowych innowacyjnych narzędzi promocji. 
Cel główny realizowany był poprzez dwa cele szczegółowe:  
– wypracowanie sposobu przeprowadzenia BioBlitza, rodzaj zawodów, pikniku naukowego, w 
badaniu różnorodności organizmów żywych w środowisku rzecznym; 
– transfer wiedzy o BioBlitzu z kraju stosujących tą metodę do Polski, na Żuławy, i dalej do innych 
miejsc i krajów w Europie. 
Działania: Bioblitz na rzece Tudze w samym centrum Żuław, jako innowacyjna metoda 
propagowania zrównoważonego rozwoju lokalnego,  
konferencja nt wyzwań dla Europy w zakresie bioróżnorodności,  
podstrona internetowa i film telewizyjny nt. metody BioBlitz. 
 Efektem projektu jest przewodnik po bioróżonorodności rzeki Tugi. 
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Numer pod-projektu  FMG/II/71/09 
Tytuł pod-projektu „Ekoedukacja w Gminie Lubomino – transfer wiedzy i 

doświadczeń z zakresu edukacji ekologicznej i stosowania 
wspierania technologii przyjaznych środowisku. ” 

Beneficjent (nazwa, adres) GMINA LUBOMINO 11-135 Lubomino ul. Kopernika 7 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

21 000,00 17 850,00 3 150,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

18 933,80 16 093,73 2 840,07 
Kwota całkowita w PLN 83 194,40 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
18/05/2009 – 17/11/2009 

Rzeczywisty 18/05/2009 – 17/11/2009 
 
Cel ogólny: wzmocnienie współpracy na lokalnym poziomie administracji publicznej poprzez 
transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych w zakresie ekologii, przez stosowanie i 
wspieranie wdrażania technologii przyjaznych środowisku, wdrażanie instrumentów rozwoju 
edukacji ekologicznej, turystyki ekologicznej i dziedzin gospodarki przyjaznych środowisku. 
Cele szczegółowe projektu: 
1) wzmocnienie współpracy administracji publicznej na poziomie regionalnym poprzez transfer  
    wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych, 
2) rozwój społeczno – gospodarczy Warmii przy zachowaniu niepowtarzalnych walorów 
dziedzictwa przyrodniczego, poprzez: edukację ekologiczną, wdrażanie instrumentów rozwoju 
turystyki ekologicznej, stosowanie i wspieranie wdrażania technologii przyjaznych środowisku, 
wspieranie rozwoju gałęzi gospodarki przyjaznych środowisku, w tym rolnictwa ekologicznego, 
wytwarzania energii odnawialnej etc. 
3) promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami  
przyrodniczymi, gospodarczymi i społecznymi, 
4) aktywizacja społeczności lokalnej i inicjatyw społecznych w sferze edukacji ekologicznej  
i wdrażania technologii przyjaznych środowisku (energia odnawialna, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, żywność ekologiczna etc.) , 
5) rozwój zasobów ludzkich poprzez wzmacnianie potencjału samorządów w zakresie  
administracji publicznej i wspierających go procesów demokratycznych. 
Grupy docelowe: samorządy gmin: polski, niemiec – 2 samorządy lokalne biorące udział w 
projekcie, 1 samorząd regionalny; Instytucja publiczna działająca w sferze ochrony przyrody: 
Nadleśnictwo Lorneta; Lokalne Organizacje Pozarządowe – z każdego Państwa udział w 
projekcie wezmą organizacje pozarządowe, które realizują zadania z zakresu edukacji 
ekologicznej, promowania i wspierania technik i technologii przyjaznych 
środowisku;Gimnazjum Publiczne w Lubominie – placówka oświatowa, która będzie poznawała 
i wdrażała modelowy program edukacji ekologicznej w Gminie Lubomino. 
Działania: wizyty studyjne, spotkania robocze, konferencja, szkolenie.  
 
 



41 
 

 
Numer pod-projektu  FMG/II/72/09 
Tytuł pod-projektu Warsztaty tradycji - kreowanie produktu turystyki kulturowej 
Beneficjent (nazwa, adres) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego 11 – 400 Kętrzyn 

Plac Zamkowy1 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

22776,00 19 359,60 3 416,40 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

20 708,80 17 602,48 3 106,32 
Kwota całkowita w PLN 91 281,82 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01.06.2009 - 30.09.2009 

Rzeczywisty 01.06.2009 - 30.09.2009 
 
Cel projektu: wymiana doświadczeń pomiędzy 3 partnerami i grupami docelowymi biorącymi 
udział w projekcie w zakresie budowy lokalnych produktów turystycznych  
w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historii regionu, jak również ich promocji na 
rynku turystycznym. Ważnym elementem projektu jest zacieśnienie współpracy między partnerami 
oraz wzrost aktywności lokalnych społeczności. Wymiana doświadczeń partnerów  
i grup docelowych ma posłużyć w stworzeniu wzorców dla lokalnych inicjatyw bazujących na 
turystyce kulturowej.  
Grupy docelowe: 3 partnerów projektu, uczestnicy warsztatów i konferencji, mieszkańcy miasta 
Kętrzyna i regionu oraz turyści odwiedzający miasto Kętrzyn i Zamek w czasie trwania projektu  
Główne działania: wizyta studyjna u czeskiego partnera, konferencja i warsztaty u Wnioskodawcy 
oraz wydawnictwa wspierające działania i efekty projektu.  
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Numer pod-projektu  FMG/II/73/09 

Tytuł pod-projektu „Stymulowanie Przedsiębiorczości w dobie kryzysu 
gospodarczego” 

Beneficjent (nazwa, adres) Gdański Związek Pracodawców ul. Uphagena 23 80-237 Gdańsk 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

8 275,00 7 033,75 1 241,25 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

4 703,55 3 998,02 705,53 
Kwota całkowita w PLN 19 560,13 
Okres realizacji projektu 
planowany 

01.10.2009-31.12.2009 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01.10.2009-31.12.2009 

 
Cel projektu: wymiana doświadczeń i budowanie długotrwałej współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami z regionów województwa pomorskiego i Obwodu Kaliningradzkiego ( jest to 
szczególnie ważne w dobie kryzysu gospodarczego). 
 Grupy docelowe: przedsiębiorstwa obu regionów, przedstawiciele władz lokalnych, 
przedstawiciele sektora bankowego. Projekt składa się z dwóch głównych działań: dwudniowego 
seminarium w Gdańsku z udziałem przedstawicieli GZP, partnera, władz lokalnych, sektora 
bankowego, a następnie podobnego seminarium u naszego partnera w Kaliningradzie.  
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Numer pod-projektu  FMG/II/74/09 

Tytuł pod-projektu Współpraca kluczem do sukcesu  

Beneficjent (nazwa, adres) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 144,30 28 000,30 5 144,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

31 399,76 26 526,52 4 873,24 
Kwota całkowita w PLN 128 402,25 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

01.09.2009 – 30.04.2010 

Rzeczywisty 01.09.2009 – 30.04.2010 
 
Cel główny projektu: podniesienie kwalifikacji 20-osobowej grupy pracowników samorządowych 
instytucji kultury poprzez uczestnictwo w warsztatach i wizytach studyjnych. Projekt adresowany 
jest do pracowników samorządowych instytucji kultury, którzy z własnej inicjatywy, świadomie i 
dobrowolnie, nauczą się i zdobędą nowe umiejętności, które następnie wykorzystają w swojej 
działalności środowiskowej.  
Działania: comiesięczne serie szkoleń, warsztatów i konferencji, dzięki którym uczestnicy 
zdobywali umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania przedsięwzięć kulturalnych 
oraz praktyczną wiedzę z różnych dziedzin sztuki poprzez wymianę doświadczeń z partnerami 
projektu.  
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III konkurs 
03.08.2009-12.01.2010 
 

Numer pod-projektu  FMG/III/77/09 
Tytuł pod-projektu Mamo, tato zapisz mnie do biblioteki 
Beneficjent (nazwa, adres) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 

Lębork 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35650,00 30000,00 5650,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35649,97 29999,45 5650,52 
Kwota całkowita w PLN 140617,55 
Okres realizacji projektu 
planowany 

01.12.2009-31.07.2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01.12.2009-31.07.2010 

 
Celem projektu jest uzyskanie przez bibliotekarzy bibliotek publicznych Polski i Litwy nowych 
kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie i 
podniesienie jakości usług świadczonych w bibliotekach poprzez wdrażanie sprawdzonych 
praktyk w zakresie promocji książki i czytelnictwa. Projekt adresowany jest do bibliotekarzy 
polskich i litewskich zainteresowanych kreowaniem nowoczesnego modelu biblioteki publicznej 
w zakresie pracy z najmłodszym klientem bibliotek – dziećmi w wieku 0-7 lat - który jest drugim 
beneficjentem działań. Projekt zakładał organizację warsztatów metodycznych i wyjazdów 
studyjnych do bibliotek w Polsce i na Litwie oraz organizację pilotażowych akcji promujących 
czytelnictwo i książkę wśród dzieci młodszych.   
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Numer pod-projektu  FMG/III/79/09 

Tytuł pod-projektu Laboratorium Tradycji – Warsztaty muzyczne i teatralne 
europejskiego dziedzictwa kulturowego dla animatorów kultury 

Beneficjent (nazwa, adres) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych; 10-233 Olsztyn, ul. 
Parkowa 1 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

36 003,00 29 990,00 6 013,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35 987,28 29 977,40 6 009,88 
Kwota całkowita w PLN 146 013,52  
Okres realizacji projektu 
planowany 

01/12/2009 – 31/07/2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01/12/2009 – 31/07/2010 

 
Cel projekty: skorzystanie z wiedzy, doświadczenia i umiejętności partnerów z Europy 
(działaczy kultury, grup artystycznych, badaczy) działających w obszarze dziedzictwa 
kulturowego – zwłaszcza tradycji muzycznych, teatralnych, obrzędowych – w celu zastosowania 
tych metod w pracy lokalnej oraz wykształcenia własnych form działania w tym obszarze w 
oparciu o własny potencjał. Wzbogacenie przestrzeni kulturowej wpłynie na uatrakcyjnienie 
regionu i stworzy istotną i konkurencyjną ofertę turystyki kulturalnej, będzie ważnym 
czynnikiem zrównoważonego rozwoju regionu.  
Grupa docelowa: lokalni animatorzy i instytucje kultury, środowiska artystyczne, nauczyciele, 
młodzież artystyczna, przedstawiciele mniejszości narodowych i wyznaniowych. Głównymi 
działaniami są spotkania, warsztaty i seminaria z udziałem partnerów zagranicznych 
wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/82/09 

Tytuł pod-projektu Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego 

Beneficjent (nazwa, adres) Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 500,00 29 325,00 5 175,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 046,99 28 089,94 4 957,05 
Kwota całkowita w PLN 129 683,80  
Okres realizacji projektu 
planowany 

04/01/2010 – 30/06/2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

04/01/2010 – 30/06/2010 

 
 
Cel projektu: rozwój międzyregionalnej współpracy polskich i niemieckich mediów 
obywatelskich, ożywienie tematyki trzeciego sektora wśród regionalnych mediów oraz rozwój 
działającej już od trzech lat Telewizji Obywatelskiej przy ESWIP-ie.  
Grupa docelowa: dziennikarze Telewizji Obywatelskiej, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych tworzących, osoby współtworzące media obywatelskie – reprezentacje sektor 
pozarządowego, przedstawiciele samorządów lokalnych, mediów lokalnych województwa 
warmińsko-mazurskiego, społeczność lokalna Elbląga oraz społeczność województwa 
warmińsko-mazurskiego.  
Główne działania to: wizyta studyjna do Niemiec połączona z częścią wykładowo-warsztatową; 
film dokumentujący działania w ramach wizyty studyjnej; materiały filmowe i dziennikarskie 
wykorzystujące doświadczenia niemieckie; Wojewódzka Konferencja Mediów Obywatelskich 
połączona z warsztatami, będąca doskonałą przestrzenią do konfrontacji poglądów i 
doświadczeń; Taki transfer wiedzy i umiejętności podwyższy stopień świadomości i 
zaangażowania regionalnych mediów w sprawy społeczne i wpłynie na rozwój dziennikarstwa 
obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/83/09 
Tytuł pod-projektu KULTURA PODAJ DALEJ – rozwój edukacji kulturalnej w woj. 

pomorskim 
Beneficjent (nazwa, adres) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 

80-851 Gdańsk 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

30 498,01  18 077,96  12 420,05  
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

26 500,58  15 709,54  10 791,04  
Kwota całkowita w PLN 111 490,41 
Okres realizacji projektu 
planowany 

1 października 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

1 października 2009 r. do 30 maja 2010 r. 

 
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się edukacją kulturalną 
poprzez transfer wiedzy z regionów bardziej rozwiniętych pod względem społeczno-
gospodarczym (dobre praktyki). NCK wraz z Gdyńskim Centrum Innowacji (Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny) – podkreślając wagę projektów innowacyjnych i stosowania nowych 
technologii w edukacji kulturalnej – zaprosiło do długofalowej współpracy ekspertów ze 
Skandynawii, państw bałtyckich, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Ukrainy, którzy z sukcesem 
realizują te zadania i pragną podzielić się swoim doświadczeniem. Zaproszono także 
przedstawicieli dynamicznie rozwijających się placówek edukacyjnych z Polski. Bezpośredni 
odbiorcy: pracownicy władz samorządowych, instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych, 
gminnych domów kultury, kuratoriów, uczelni artystycznych, a także artyści oraz inne osoby 
zainteresowane problematyką, pośrednio – mieszkańcy regionu. Główne działania to m.in. 
konferencja, targi wiedzy, strona internetowa z bazą edukacyjną.  
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Numer pod-projektu  FMG/III/88/09 
Tytuł pod-projektu „Vademecum menedżera kultury – cykl szkoleń pracowników 

samorządowych instytucji kultury z Polski i Rosji” 
Beneficjent (nazwa, adres) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” ,  

Elbląg, Pl. K. Jagiellończyka 1  
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35 822,72  30 000,00  5 822,72  
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

31 948,91  26 757,21  5 191,70  
Kwota całkowita w PLN 128 250,26 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
04.01.2010-03.09.2010 

Rzeczywisty 04.01.2010-03.09.2010 
 
 
Cel projektu: podniesienie kompetencji pracowników samorządowych instytucji kultury z 
województwa warmińsko – mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego oraz osób wskazanych 
przez te instytucje. Projekt stymulował wymianę doświadczeń, a tym samym rozwój i zacieśnienie 
współpracy pomiędzy samorządowymi instytucjami obszaru transgranicznego.  
Grupy docelowe: pracownicy samorządowych instytucji kultury z Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego oraz osoby wskazane przez te instytucje – 
pracownicy działalności merytorycznej i artystycznej (organizatorzy standardowych 
przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury) oraz pracownicy 
prowadzący działalność edukacyjną – w tym wypadku instruktorzy z zakresu edukacji tanecznej 
(taniec towarzyski, ludowy i nowoczesny).  
Działania: szkolenia, warsztaty i konferencji, wizyty studyjne, celem których było zapoznanie się z 
modelami i systemami pracy obowiązującymi w samorządowych instytucjach kultury w Polsce i 
Rosji oraz udział w międzynarodowych i krajowych przedsięwzięciach kulturalnych 
zorganizowanych przez te instytucje w charakterze obserwatorów.  
 



49 
 

 
Numer pod-projektu  FMG/III/89/09 
Tytuł pod-projektu „Transfer wiedzy i wymiana najlepszych praktyk w promowaniu 

turystyki wodnej” 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

28 242,00 24 005,00 4 237,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

23 587,68 20 049,53 3 538,15 
Kwota całkowita w PLN 94 257,80 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 01/02/2010 – 31/08/2010 
Rzeczywisty 01/02/2010 – 31/08/2010 

 
Cel pośredni: ożywienie społeczno – gospodarcze obszarów nadwodnych w rejonie Martwej Wisły 
oraz Wisły Śmiałej w oparciu o koncepcję utworzenia na tych terenach morskiego portu 
turystycznego. Cel bezpośredni: nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy zespołem 
odpowiedzialnym w mieście Gdańsku za przygotowanie kompleksowego projektu rewitalizacji 
wyżej wymienionych obszarów a władzami Lorient – Związku Miast i Gmin Lorient oraz 
Narodowej Szkoły Żeglarstwa w Quiberon, ośrodków żeglarskich położonych na terenie 
południowej Bretanii w rejonie Zatoki w Morbihan we Francji, gdzie znajduje się unikalne na skalę 
europejską „miasteczko żeglarskie”, będące połączeniem nowoczesnego portu żeglarskiego, 
muzeum żeglarstwa i przedsiębiorstw pracujących na rzecz żeglarstwa oraz miastem Le Havre,  z 
którym Gdańsk współpracuje od kilku lat.  
Działania: dwie wizyty studyjne zespołu odpowiedzialnego w Urzędzie Miejskim w za prace 
studialne nad koncepcją portu żeglarskiego oraz wizyta partnerów z Francji w Gdańsku.   
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Numer pod-projektu  FMG/III/90/09 
Tytuł pod-projektu Aktywizacja społeczna chojnickiej młodzieży poprzez transfer 

wiedzy o dobrych praktykach z partnerskich miast Emsdetten i 
Hengelo 

Beneficjent (nazwa, adres) Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  
89-600 Chojnice, ul. Wysoka 3 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

6234,80 5299,58 935,22 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

5652,67 4804,77 847,90 
Kwota całkowita w PLN 22 329,24 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/02/2010 – 31/05/2010 

Rzeczywisty 01/02/2010 – 31/05/2010 
 
Cele projektu: zwiększenie liczby inicjatyw realizowanych przez młodzież powiatu chojnickiego 
przy wykorzystaniu dobrych praktyk i/lub współpracy z partnerami zagranicznymi oraz 
zwiększenie aktywności młodzieży powiatu chojnickiego zaangażowanej  
w działalność samorządową.  
Grupą docelową projektu jest młodzież w wieku ponadgimnazjalnym z terenu powiatu 
chojnickiego (ok.150 młodych osób). Główne działania: przygotowanie zaplecza dla realizacji 
projektu, uruchomienie i prowadzenie “Skrzynki kontaktowej” dla młodzieży i osób pracujących 
z młodzieżą zainteresowanych współpracą partnerską z miastem Emsdetten, szkolne seminaria 
dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą prowadzone przez gości  
z niemieckiego miasta Emsdetten, wizyta studyjna młodzieży z Chojnic w Emsdetten  
i Hengelo i prezentacja działań projektu na forum Młodzieżowej Rady Powiatu Chojnickiego. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/91/09 
Tytuł pod-projektu „Rozwój administracyjny współpracy polsko-rosyjskiej, jako nowe 

możliwości do realizacji dużych projektów inwestycyjnych o 
charakterze transgranicznym poprzez wzmocnienie kwalifikacji 
pracowników jednostek samorządu terytorialnego Gminy 
Miejskiej Kętrzyn i Obwodowej Administracji Miasta Svietłyj” 

Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

15 830,00 13 455,50 2 374,50 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

14 363,02 12 208,57 2 154,45 
Kwota całkowita w PLN 57 987,76 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

04/01/2010 – 03/06/2010 

Rzeczywisty 08/02/2010 – 07/07/2010 
 
Cel projektu: rozwój współpracy pomiędzy samorządami Polski i Rosji oraz podniesienie 
kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Kętrzyn i 
Obwodowej Administracji Miasta Svietłyj w zakresie realizacji dużych projektów 
inwestycyjnych o charakterze transgranicznym, realizacji wspólnych działań w zakresie 
nowoczesnych form ochrony środowiska.  
Dodatkowym elementem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników obu samorządów, 
wymiana doświadczeń, która ma posłużyć do zwiększenia wykorzystania środków z funduszy 
transgranicznych oraz efektywnego wykorzystania nowych form ochrony środowiska, które w 
pośredni bądź bezpośredni sposób poprawią jakość wód Bałtyku. 
Grupami docelowymi projektu są partnerzy projektu, pracownicy jednostek samorządowych obu 
partnerów, mieszkańcy Kętrzyna i Svietłego, którzy będą korzystali z wypracowanych wspólnie 
efektów w postaci przyszłych projektów transgranicznych.  
Głównymi działaniami projektu są: wizyta studyjna u rosyjskiego partnera, warsztaty praktyczne 
u Wnioskodawcy, praktyczne warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko –Mazurskiego, wydanie materiałów promocyjnych 
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Numer pod-projektu  FMG/III/93/09 

 
Tytuł pod-projektu „WALORY PRZYRODNICZE  I ATRAKCJE TURYSTYCZNE 

ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ” 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Kętrzyn 11-400 Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

28 544,70 24 263,00 4281,70 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

22 201,93 18 871,64 3 330,29 
Kwota całkowita w PLN 89 065,56 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
02/01/2010 -30/06/2010 

Rzeczywisty 02/01/2010 -30/06/2010 
 
Cel projektu: współpraca na poziomie szkół - wymiana młodzieży-obozy ekoturystyczne, 
wspólne badania stopnia zanieczyszczenia środowiska, mające wpływ na poprawę środowiska 
naturalnego w krajach partnerskich. W planie wspólne projekty dotyczące ekoturystyki z 
udziałem młodzieży szkół Kętrzyna i Swietłego. Realizacja współpracy w zakresie 
przygranicznej eko–turystyki w regionach powiatu kętrzyńskiego i Rosji. Ma on za zadanie 
uświadomić uczestnikom, jak ważne jest poznanie walorów przyrodniczych i stanu środowiska 
regionu, spędzenie wolnego czasu w zgodzie z przyrodą, kształtowanie właściwych postaw 
ekologicznych.  

Grupa docelowa: nauczyciele ze szkół podstawowych w Kętrzynie i nauczyciele z miasta 
partnerskiego Swietłyj (Rosja).  

Działania: warsztaty eko-turystyczne w Kętrzynie i w mieście partnerskim służące wymianie 
doświadczeń i wiedzy na temat ochrony przyrody, wytyczeniu tras eko-turystycznych. Efekty 
swoich działań wykorzystają w pracy dydaktycznej. Partnerzy wspierający działania nauczycieli: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie, Nadleśnictwo Srokowo i Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Kętrzyńskiej. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/96/09 

Tytuł pod-projektu „Współpraca terytorialna samorządów Warmii i Mazur  
z regionem Umbria” 

Beneficjent (nazwa, adres) Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego  
S.A. w Olsztynie. Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

35 289,00 29 995,65 5 293,35 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

26 667,39 22 667,28 4 000,11 
Kwota całkowita w PLN 105 210,17 
Okres realizacji projektu 
planowany 

04/01/2010 – 31/08/2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

04/01/2010 - 31/08/2010 

 
Cel pośredni projektu: Podniesienie aktywności samorządów Warmii i Mazur w dziedzinie 
promocji terenów inwestycyjnych  
Cel szczegółowy: Zapoznanie władz samorządowych z terenu Warmii i Mazur z  zagadnieniami 
związanymi z marketingiem terytorialnym oraz przedstawienie  przykładów dobrych praktyk w 
oparciu o wizytę studyjną w regionie o dobrze rozwiniętej infrastrukturze gospodarczej w zakresie 
marketingu terytorialnego ( Region Umbria – Włochy )  
Grupa docelowa: przedstawiciele najbardziej aktywnych gmin z terenu Warmii i Mazur, którzy 
odpowiadają za przygotowanie i promocję terenów inwestycyjnych gminy.  
Działania: 1-dniowe seminarium z udziałem przedstawiciela partnera projektu dotyczące sposobów 
realizacji marketingu terytorialnego (przedstawiciel Konsorcjum Umbria-Export w Polsce) oraz 1-
dniowe spotkanie w terenie. W ramach seminarium - spotkanie konsultacyjne dla gmin 
zainteresowanych podnoszeniem poziomu wiedzy, dotyczącej promocji terenów inwestycyjnych; 
wizyta studyjna dla grupy polskich samorządowców w Regionie Umbria połączone z  seminarium 
przygotowanym przez włoskiego partnera, dotyczącym możliwości i perspektyw jakie niesie ze 
sobą marketing terytorialny.  
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Numer pod-projektu  FMG/III/97/09 
Tytuł pod-projektu Wymiana doświadczeń na temat wykorzystania dziedzictwa 

historycznego do rozwoju obszarów przygranicznych 
Beneficjent (nazwa, adres) Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”,                            

ul. Pieniężnego 10, 10 – 006 Olsztyn 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

16 225,00 13 791,25 2 433,75 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

15 654,54 13 306,36 2 348,18 
Kwota całkowita w PLN 62 529,77 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
04/01/2010 – 03/06/2010 

Rzeczywisty 04/01/2010 – 03/06/2010 
 
Cel projektu: utworzenie partnerstwa trzech instytucji na rzecz wymiany doświadczeń w zakresie 
wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i historycznego do rozwoju turystycznego i 
gospodarczego obszaru będącego przedmiotem zainteresowań realizowanego projektu.  
Grupą docelową projektu są partnerzy projektu – instytucje posiadające wieloletnie doświadczenia 
w zakresie działań na rzecz rozwoju kultury i turystyki swojego obszaru. Drugą grupą docelową są 
mieszkańcy miejscowości na terenie których partnerzy posiadają uprawnienia w zakresie realizacji 
działań na polu kultury i turystyki. Trzecią grupą docelową są turyści zainteresowani zabytkami 
występującymi na obszarze realizowanego projektu.  
Główne działania projektu to opracowanie planu rozwoju zamku w Bagrationowsku oraz 
transgranicznych trasy turystyczne przedstawione na łamach wspólnych wydawnictw 
promocyjnych.  
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Numer pod-projektu  FMG/III/98/09 
Tytuł pod-projektu Społeczna rola lasów – program międzynarodowej wymiany 

doświadczeń w obszarze edukacji ekologicznej oraz 
zrównoważonej gospodarki leśnej Kudypy – Kostopol  

Beneficjent (nazwa, adres) Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy  
11-036 Gietrzwałd; Kudypy 4    

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

24 447,00 23 329,95 4 117,05 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

27 284,43 23 191,77 4 092,66 
Kwota całkowita w PLN 108 512,47 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01.02.2010 – 31.07.2010 

Rzeczywisty 01.02.2010 – 31.07.2010 
 
Cel pośredni projektu: rozwój społeczno – gospodarczy poprzez wdrażanie instrumentów 
współpracy i wymianę doświadczeń miedzy instytucjami ochrony środowiska naturalnego: 
NADLEŚNICTWAMI w obszarze ochrony zasobów leśnych, SPOŁECZNEJ FUNKCJI LASÓW i 
instrumentów współpracy instytucji publicznych i społecznych w obszarze ochrony i zachowania 
zasobów leśnych.  
GRUPY DOCELOWE: instytucje leśne (administracja państwowa), samorządy lokalne i 
organizacje pozarządowe działające w sferze inicjatyw społecznych, ochrony środowiska z 
Polski i Ukrainy. GŁÓWNE DZIAŁANIA: międzynarodowa i międzysektorowa wymiana 
doświadczeń, której główną tematyką będą stosowane instrumenty zapewniania aktywnego udziału 
społeczeństwa w ochronie środowiska, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej obejmuje 
wymianę doświadczeń poprzez wizytę studyjną polskich uczestników projektu na Ukrainie, wizytę 
studyjną ukraińskich uczestników projektu w Polsce, oraz promocję zrealizowanych działań 
(artykuł i wydawnictwo promocyjne).  
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Numer pod-projektu  FMG/III/99/09 

Tytuł pod-projektu „Wiedza ponad granicami” – współpraca międzyregionalna drogą 
doskonalenia zawodowego służb społecznych na poziomie 
partnerskich samorządów lokalnych 

Beneficjent (nazwa, adres) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)  
ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce 
  

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

34 200,00 29 070,00 5 130,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

29 700,52 25 245,44 4455,08 
Kwota całkowita w PLN 122 098,64 
Okres realizacji projektu 
planowany 

Od 01.04.2010r. do 31.08.2010r.  

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

Od 01.04.2010r. do 31.08.2010r.  

 
Cel projektu: podwyższenie kompetencji zawodowych pracowników służb społecznych poprzez 
transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych.  
Projekt jest adresowany do 60 pracowników służb społecznych (instytucji i organizacji 
pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej) z Polski, Rosji, Ukrainy, Niemiec i 
Szwecji.  
Podstawowymi działania: działania szkoleniowe w postaci seminariów, wizyt studyjnych w 
placówkach i instytucjach pomocowych oraz konferencja merytoryczna podsumowująca 
przedsięwzięcie.  
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Numer pod-projektu  FMG/III/100/09 

Tytuł pod-projektu  „Model motywowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia 
aktywności społecznej i zawodowej –innowacyjny instrument pracy 
pracowników służb społecznych” 

Beneficjent (nazwa, adres) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 
Gdańsk 80-865, ul. Marynarki Polskiej 134 a 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

29 807,56 25 336,43 4 471,13 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

24 879,51 21 147,58 3 731,93 
Kwota całkowita w PLN 98 461,92 

 
Okres realizacji projektu 
planowany 

15.02.2010 – 30.09.2010  

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

15.02.2010 – 30.09.2010 

 
Cel projektu: zwiększenie innowacyjności usług świadczonych przez pracowników służb 
społecznych w zakresie środowiskowego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na 
obszarze dwóch miast krajów nadbałtyckich – Gdańska i Karlskrony, poprzez podniesienie 
kwalifikacji zawodowych wyselekcjonowanej grupy pracowników służb społecznych. 
Bezpośrednią grupę beneficjentów projektu tworzyć będzie 23 przedstawicieli władz 
samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych Gdańska, Karlskrony oraz Bergen, a 2 
reprezentantów belgijskiej organizacji pozarządowej zostanie zatrudnionych do projektu w 
charakterze ekspertów. Do pośrednich grup docelowych należą – 130 polskich i szwedzkich 
specjalistów podmiotów z różnych resortów. 

Działania: międzynarodowe szkolenia w Karlskronie, konsultacje społeczne, międzynarodowa 
konferencja w Gdańsku. Trwałym produktem jest, wypracowany przez międzynarodowy zespół 
specjalistów, „Model motywowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia aktywności 
społecznej i zawodowej”. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/102/09 
Tytuł pod-projektu Aktywnie w Ekoraju – program wymiany doświadczeń i 

promowania dobrych praktyk  inicjatyw społecznych na rzecz 
rozwoju turystyki ekologicznej.  

Beneficjent (nazwa, adres) Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” 
ul. Warszawska 7  11-040 Dobre Miasto 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

35 250,00 29 962,50 5 287,50 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

32 303,35 27 457,85 4 845,50 
Kwota całkowita w PLN 130 737,88 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/03/2010 – 31/07/2010 

Rzeczywisty 01/03/2010 – 31/07/2010 
 
Projekt stanowi kontynuację współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych  
z Polski, Niemiec i Ukrainy, mających na celu wymianę doświadczeń, umacnianie roli 
społeczeństwa w życiu publicznym i transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych. 
Cel strategiczny projektu: umocnienie, podniesienie jakości i rozwój nowych obszarów 
współpracy trójstronnego partnerstwa organizacji społecznych z Polski, Niemiec  
i Ukrainy na bazie transferu wiedzy, wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk  
w obszarze turystyki ekologicznej.  
Grupy docelowe projektu: partnerskie organizacje społeczne (liderzy projektu) posiadające 
doświadczenie w realizacji projektów wymiany doświadczeń, zwłaszcza w obszarze działań 
społecznych i turystyki ekologicznej opartej o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, 
samorządy lokalne (Dobre Miasto i Kostopol), oraz pozostali uczestnicy projektu: instytucje 
publiczne, społeczne i inne podmioty działające w obszarze lub na rzecz rozwoju turystyki 
ekologicznej.  
Główne działania: zacieśnienie współpracy liderów projektu poprzez wspólne przygotowanie i 
koordynację działań, z wykorzystaniem bezpośredniego spotkania grupy roboczej w Niemczech, 
organizacja 4 – dniowych warsztatów dotyczących oferty i katalogu produktów turystyki 
ekologicznej w poszczególnych krajach, prezentacji i możliwości przetransformowania 
rozwiązań modelowych, wymiany doświadczeń oraz otwarcia nowych kanałów dystrybucji 
oferty turystyki ekologicznej w poszczególnych krajach. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/104/09 
Tytuł pod-projektu Partnerstwo z pomysłem 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Malbork,  82-200 Malbork, Plac Słowiański 5 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35 288,00 29 994,80 5 293,20 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 539,01 28 508,16 5 030,85 
Kwota całkowita w PLN 134 795,60 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/04/2010 – 31/08/2010 

Rzeczywisty 01/04/2010 – 31/08/2010 
Cel projektu:  wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w sektorze administracji publicznej 
poprzez zdobywanie umiejętności, doświadczeń oraz transfer wiedzy z regionów bardziej do 
mniej rozwiniętych.  
Grupy docelowe, do których adresowany jest projekt to przedstawiciele władz lokalnych, 
pracownicy samorządów zaangażowani we współpracę z zagranicą i promocję miasta,  
przedstawiciele miejskich instytucji kulturalnych, sportowych, oświatowych, gospodarczych oraz 
mieszkańcy miast wszystkich partnerów.  
Działania: Wizyta studyjna przedstawicieli miast parterów projektu, Międzynarodowe warsztaty 
„Gry miejskie jako doskonały sposób na ożywianie przestrzeni miejskiej” oraz Kampania 
promocyjna. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/105/09 

Tytuł pod-projektu Transfer wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania 
portami morskimi w celu wypracowania optymalnego modelu dla 
Trójmiasta” 

Beneficjent (nazwa, adres) Stowarzyszenie pn.: Związek Miast i Gmin Morskich 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

29 714,00 25 257,00 4 457,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

26 969,26 22 923,87 4 045,39 
Kwota całkowita w PLN 106 752,36 
Okres realizacji projektu 
planowany 

1.02.2010 – 30.09.2010r. 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

1.02.2010 – 30.09.2010r. 

 
Cel projektu: wzmocnienie struktur organizacyjnych Związku Miast i Gmin Morskich 
uczestniczących w procesie przygotowania analizy skutków ekonomiczno - społecznych 
decentralizacji zarządzania portami morskimi poprzez transfer wiedzy i najlepszych praktyk w 
zakresie udziału samorządów w procesie zarządzania portami morskimi oraz przygotowanie 
opracowania studialnego - koncepcji decentralizacji zarządzania portami morskimi Trójmiasta, 
zawierającej analizę ekonomiczno – finansową zdecentralizowanego modelu zarządzania 
portami. W związku z pracami nad Ustawą o portach i przystaniach morskich, w których 
uczestniczy Związek Miast i Gmin Morskich (ZMiGM) planuje się nawiązanie ścisłej 
współpracy pomiędzy Związkiem i Miastem Gdańsk z jednej strony a miastem Le Havre we 
Francji z drugiej strony. Celem tej współpracy będzie wypracowanie koncepcji decentralizacji 
zarządzania portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Grupą 
docelową tego projektu są przedstawiciele ZMiGM, Miasta Gdańska oraz inni zainteresowani 
partnerzy zrzeszeni w Związku Miast i Gmin Morskich, którzy w sposób bezpośredni lub 
pośredni uczestniczą w procesie prac nad wyżej wymienioną koncepcją. Działania: wyjazd 
studyjny przedstawicieli strony polskiej do Le Havre oraz seminarium dot. problemu 
decentralizacji portów morskich z udziałem partnera zagranicznego, dokument - opracowanie 
zawierające analizę ekonomiczno-finansową zdecentralizowanego modelu zarządzania portami. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/106/09 

Tytuł pod-projektu „AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY” 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Iława 

14-200 Iława, ul. Niepodległości 13 
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie w Iławie 
u14-202 Iława, ul. Chełmińska 1 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

33 621,00 28 577,85 5 043,15 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

32 533,97 27 653,87 4 880,10 
Kwota całkowita w PLN 129 196,09 
Okres realizacji projektu 
planowany 

01.03.2010 – 30.09.2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01.03.2010 – 30.09.2010 

 
Cel projektu: zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy samorządami, placówkami oświatowymi 
i organizacjami pozarządowymi oraz nauka nowych metod i form pracy profilaktyczno – 
wychowawczej, doradztwa i poradnictwa zawodowego. Projekt zakładał wymianę doświadczeń w 
zakresie pracy z młodzieżą defaworyzowaną, w obszarach: - profilaktyka zachowań ryzykownych 
(uzależnienie od alkoholu, narkotyki, agresja) - poradnictwo zawodowe – kreowanie zdrowego 
trybu życia, w miastach partnerów projektu. Grupy docelowe projektu: profesjonaliści z placówek 
oraz wolontariusze z organizacji pozarządowych z miast partnerskich, na co dzień pracujący z 
młodzieżą w w/w obszarach.  
Działania: warsztaty i wizyty studyjne, dzięki którym nastąpi wymiana doświadczeń oraz nauka 
nowych form, metod i organizacji pracy z młodzieżą. 
Realizacja projektu przyczyniła się do budowania dalszej współpracy na bardzo konkretnym 
poziomie – nauka konkretnych rozwiązań i organizacji działań, a także transfer wiedzy i 
umiejętności, poprzez przeniesienie sprawdzonych i adekwatnych rozwiązań partnerów. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/108/09 
Tytuł pod-projektu Drama jako narzędzie zmiany społecznej 
Beneficjent (nazwa, adres) Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST 

83-110 Tczew ul. Wyszyńskiego 10,  
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35 300,00 30 000,00 5 300,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 568,86 29 380,07 5 188,79 
Kwota całkowita w PLN 141 093,17 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/12/2009 - 31/07/2010 

Rzeczywisty 01/12/2009 - 31/07/2010 
 
Główne cele projektu: wzmocnienie międzynarodowej, transgranicznej współpracy w dziedzinie 
edukacji nieformalnej, w obszarze transferu wiedzy z regionów bardziej rozwiniętych do mniej 
rozwiniętych. Ideą przewodnią projektu jest przekonanie, że społeczności oraz jednostki mogą 
wypracować własne sposoby rozwiązywania problemów posługując się dramą jako narzędziem 
zmiany pozytywnej w budowaniu postawy prospołecznej i indywidualnego rozwoju.  

Grupy docelowe:  
- 45 - osobowa grupa młodych animatorów społecznych i pedagogów alternatywnych – 
beneficjenci bezpośredni; animatorzy społeczni i pedagodzy alternatywni; 
- 1000 osób - pracownicy podmiotów działających w obszarze edukacji, instytucji i organizacji 
społeczno-kulturalnych, domów kultury, studentów i pracowników uczelni artystycznych oraz 
wydziałów nauk społecznych a także nauczycieli, pedagogów alternatywnych, animatorów 
społecznych, artystów oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką – beneficjenci 
pośredni.  
Działania: warsztaty, konferencja i publikacja dotyczące dramy   
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Numer pod-projektu  FMTG/I/109/09 
Tytuł pod-projektu „Pomoc pomagającym pacjentom hospicjum” 
Beneficjent (nazwa, adres) Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45, 10-125 

Olsztyn 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 500,00 29 325,00  5 175,00  
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

31 539,26  26 808,37  4 730,89  
Kwota całkowita w PLN 124 894,25 
Okres realizacji projektu 
planowany 

1.02.2010-31.07.2010r. 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

1.02.2010-31.07.2010r. 

 
Cel projektu: wsparcie i promocję osób na co dzień opiekujących się osobami przewlekle i 
nieuleczalnie chorymi.  
Grupa docelowa: pracownicy i wolontariusze Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz rodziny i 
opiekunowie pacjentów hospicjum domowego oraz pacjentów obłożnie i nieuleczalnie chorych, 
gdyż wsparcie opiekunów poprawi jakość opieki, a zarazem jakość ich życia.  
Działania: warsztaty z kinestetyki, szkolenia dla rodzin i opiekunów nieprofesjonalnych, spotkania 
wspierająco- integracyjnych dla rodzin i opiekunów, spotkanie integracyjne dla pracowników 
Caritas oraz II poszerzonego wydania poradnika. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/110/09 
Tytuł pod-projektu O NASZE JUTRO – międzynarodowy program wymiany 

doświadczeń organizacji wspierających osoby niepełnosprawne 
fizycznie i intelektualnie 

Beneficjent (nazwa, adres) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki 
Zdrowia „Jesteśmy Razem” ul. Kard. Wyszyńskiego 13, 11-220 
Górowo Iławeckie 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania Udział własny 

35 140,00 29 869,00 5 271,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania Udział własny 

33 435,76 28 420,40 5 015,36 
Kwota całkowita w PLN 132 276,39 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01.02.2010 – 31.07.2010 

Rzeczywisty 01.02.2010 – 31.07.2010 
 
Celem nadrzędnym jest wdrożenie pilotażowego programu współpracy transgranicznej 
organizacji społecznych działających w obszarze wspierania środowisk osób niepełnosprawnych 
i grup defaworyzowanych, mającego na celu pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych 
w obszarze ochrony zdrowia i rozwoju tych środowisk.  
Grupy docelowe: Grupy docelowe: Organizacje społeczne działające w obszarze wsparcia osób 
niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie: 2 Kadra zarządzająca, Pracownicy instytucji, 
działacze społeczni realizujący zadania instytucji społecznych i animujący nowe formy wsparcia 
osób niepełnosprawnych, uczestniczący w projekcie: 30 osób. Podopieczni instytucji – osoby 
niepełnosprawne biorące udział w projekcie: w części dotyczącej warsztatów rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i w warsztatach muzycznych: 35. 
Główne działania: międzynarodowa i międzysektorowa wymiana doświadczeń w formie wizyty 
studyjnej, warsztatów rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej osób niepełnosprawnych w formie 
warsztatów muzycznych. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/111/09 
Tytuł pod-projektu „Ekoturystyka – szansa czy zagrożenie. Wpływ systemów 

komunikacji na rozwój ekoturystyki w oparciu o doświadczenia 
państw europejskich” 

Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 935,94 22 045,55 3890,39 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 933,60 22 043,56 3890,04 
Kwota całkowita w PLN 105 250,11 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/03/2010 – 31.07.2010 

Rzeczywisty 01/03/2010  - 31.07.2010 
 
Cel projektu: wykorzystanie wiedzy partnerów z regionów bardziej rozwiniętych prowadzącej do 
rozwoju ekoturystyki w gminie Stawiguda oraz aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców 
gminy Stawiguda do działań promujących zrównoważony rozwój w oparciu o wykorzystanie 
zasobów naturalnych i przyrodniczych. 
Grupy docelowe: mieszkańcy gminy Stawiguda, a także turyści polscy i zagraniczni oraz lokalni 
przedsiębiorcy.  
Główne działania: akcja informacyjna wśród dzieci i młodzieży nt. ekoturystyki, akcja 
informacyjna wśród przedsiębiorców i mieszkańców regionu, konferencja pt. „Natura 2000- 
szanse i zagrożenia” oraz oznakowanie przyrody i promocja turystyki w gminie Stawiguda. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/112/09 

Tytuł pod-projektu Tereny Nadrzeczne Przestrzenią Integracji Mieszkańców 

Beneficjent (nazwa, adres) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

26 637,64  22 641,99  3 995,65  
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 769,44  21 904,02  3 865,42  
Kwota całkowita w PLN 101 687,95  
Okres realizacji projektu 
planowany 

18 .01. 2010 r. – 17.07.2010 r. 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

18.01.2010 r. – 17.07.2010 r. 

 
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych regionalnych i 
lokalnych, pracowników III sektora, (z dziedziny kultury, edukacji, ochrony środowiska, 
architektury, urbanistyki, socjologii), artystów oraz innych osób zawodowo zainteresowanych 
przekształcaniem terenów nadrzecznych (beneficjenci bezpośredni) w atrakcyjne przestrzenie 
publiczne.  
Pośrednimi beneficjantami projektu są mieszkańcy Gdańska i innych miast nadrzecznych 
województwa pomorskiego.  
Działania: sesje plenarne, zajęcia terenowe oraz studium przypadku, podczas których uczestnicy 
poznawali modele najlepszych praktyk w rozwijaniu potencjału (w kontekście międzysektorowym 
i międzynarodowym) terenów nadrzecznych i rzek, jako źródła korzyści dla społeczności 
lokalnych i samych miast.  
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Numer pod-projektu FMG/III/115/09 
Tytuł pod-projektu „ Transfer wiedzy i najlepszych praktyk sposobem na nawiązanie  

trwałej współpracy pomiędzy uczelniami a samorządami na 
przykładzie Elbląga i Obwodu Kaliningradzkiego”  

Beneficjent (nazwa, adres) Państwowa  Wyższa  Szkoła Zawodowa w Elblągu 
82-300 Elbląg ul. Wojska Polskiego 1  

Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

 35 295,00 30 000,00 5 295,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

 27 258,36 23 169,61 4 088,75 
Kwota całkowita w PLN 107 741,71 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01.12.2010 – 11.03.2011  

Rzeczywisty   01.12.2010 – 11.03.2011. 
 
Cel projektu: poprawa komunikacji społecznej i współpracy międzyregionalnej oraz 
transgranicznej poprzez nawiązanie kontaktów i wypracowanie wspólnej strategii w celu 
transferu wiedzy w ramach dobrych praktyk pomiędzy PWSZ w Elblągu a Ministerstwem do 
spraw Rozwoju Terytoriów i Współpracy z organami Lokalnego Samorządu obwodu 
Kaliningradzkiego, Akademią Administracji w Kaliningradzie i samorządu miasta Elbląg.  
Wymiana doświadczeń akademickich obu uczelni pomiędzy pracownikami i studentami  
z praktycznym zaangażowaniem samorządu, oraz nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami, i 
władzami miast da początek długofalowej współpracy. 
Grupy docelowe: pracownicy i studenci PWSZ w Elblągu oraz Północno Zachodniej Akademii 
Administracji a także pracownicy jednostek samorządowych. W projekcie bezpośrednio udział 
biorą pracownicy dydaktyczni i pracownicy administracyjni PWSZ w Elblągu, Północno 
Zachodniej Akademii Administracji Państwowej” w Kaliningradzie, pracownicy Urzędu Miasta 
Elbląg oraz przedstawiciele Ministerstwo do spraw Rozwoju Terytoriów i Współpracy z 
Organami Lokalnego Samorządu Obwodu Kaliningradzkiego 
Działania: wizyty studyjne, spotkania robocze, konferencja. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/116/09 
Tytuł pod-projektu Stymulowanie rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy 

transgranicznej w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych na edukację i środków finansowych na edukację  
i promocję zdrowia w obszarze chorób zakaźnych układu 
oddechowego 

Beneficjent (nazwa, adres) Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Olsztynie 10-537 Olsztyn ul. Jagiellońska 78 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

8 755,00 7 441,75 1 313,25 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

8 213,40 6 981,39 1 232,01 
Kwota całkowita w PLN 32 899,50 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
26.02.2010-25.08.2010 

Rzeczywisty 26.02.2010-25.08.2010 
 
Cel projektu: aktywna wymiana wiedzy, doświadczeń i budowanie długotrwałej współpracy 
między Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie a Municypalną 
instytucją służby zdrowia “Miejski szpital № 3” miasta Kaliningrad.  
Grupy docelowe to szpitale przeciwgruźlicze obu regionów - kadra medyczna i zarządzająca 
podnosząca swoje kwalifikacje oraz społeczności lokalne obu Regionów.  
Działania: dwudniowa wizyty studyjnej po jednej u każdej ze stron oraz wspólnych dwudniowych 
warsztatów projektowych w siedzibie szpitala w Olsztynie. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/122/09 

Tytuł pod-projektu „Wzmocnienie Turystyki Ekologicznej Poprzez Promocję 
Dziedzictwa Kulturalnego I Kulinarnego Miast Partnerskich 
Słupska I Flensburga – Festiwal Smaków” 

Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 702,72 29 497,31 5 205,41 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 697,36 29 492,76 5 204,60 
Kwota całkowita w PLN 135 696,84 
Okres realizacji projektu 
planowany 

01.03.2010 – 30.09.2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01.03.2010 – 30.09.2010 

 
Cel projektu: wzmocnienie turystyki ekologicznej na drodze promocji dziedzictwa kulturalnego i 
kulinarnego Słupska i miasta partnerskiego Flensburga/Niemcy. Celem szerszym projektu jest 
pokazanie potencjału turystyki ekologicznej  miast partnerskich Słupska, Flensburga. 
Grupy docelowe: przedstawiciele samorządu i branży turystycznej ze Słupska i Flensburga (grupa 
docelowa bezpośrednia) a także mieszkańcy Słupska, Flensburga oraz turyści ekologiczni (grupa 
docelowa pośrednia). 
 Działania: Festiwal Smaków - w ramach Festiwalu  konferencja poświęcona rozwojowi turystyki 
ekologicznej pod nazwą: „„Wzmocnienie turystyki ekologicznej poprzez promocję dziedzictwa 
kulturalnego i  kulinarnego  miast partnerskich Słupska i Flensburga”;  wydanie folderu dwujęzycznego 
(w języku polskim i niemieckim), promującego walory przyrodnicze i kulinarne obu miast. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/124/09 

Tytuł pod-projektu Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki w regionie Pomorza i 
Warmii-Mazur w korelacji doświadczeń holenderskich. 

Beneficjent (nazwa, adres) Stowarzyszenie pn.: Związek Miast i Gmin Morskich 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

32 458,00 27 438,00 5 020,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

27 010,49 22 831,97 4 178,52 
Kwota całkowita w PLN 108 584,69 
Okres realizacji projektu 
planowany 

15.02.2010 – 15.07.2010r. 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

15.02.2010 – 15.07.2010r. 

 
Celem projektu jest wsparcie rozwoju ekoturystyki w regionie Pomorza, Warmii-Mazur w 
temacie całorocznego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz utworzenie i 
wdrożenie algorytmu wpływów z turystyki na poziomie gminy  
Grupy docelowe projektu: organy władzy samorządowej, przedstawiciele biznesu związanego z 
turystyką, przedstawiciele branży hotelarskiej, ośrodki sportowe, restauratorzy, instytucje 
związane z ochroną środowiska w regionie.  
Działania: organizacja spotkania roboczego w Leeuwarden dotyczącego organizacji konferencji i 
zasad współpracy, ankietowanie gmin, organizacja konferencji, przygotowanie dokumentacji 
umożliwiającej stworzenie strategii i planu rozwoju ekoturystyki w zakresie turystyki 
całorocznej - wypracowanie algorytmów, druk i dystrybucja publikacji. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/127/09 
Tytuł pod-projektu Amber Heritage Network –system wymiany doświadczeń i 

informacji w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa 
bursztynowego w regionie południowo - wschodniego Bałtyku. 

Beneficjent (nazwa, adres) Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Długi Targ 8-10, 
Gdańsk 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

30 570,00 25 984,50 4585,50 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 337,92 21 537,23 3800,69 
Kwota całkowita w PLN 100 659,95 
Okres realizacji projektu 
planowany 

01.02.2010 – 30.06.2010 r. 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01.12.2010 – 31.03.2011 r. 

 
Cel projektu: transfer wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zachowania oraz 
wykorzystania dziedzictwa bursztynowego do tworzenia konkurencyjnej oferty turystycznej, a 
także na budowanie długofalowej współpracy międzyregionalnej pomiędzy środowiskiem i branżą 
turystyczną z obszaru Województwa Pomorskiego i Obwodu Kaliningradzkiego. 
Najważniejszym rezultatem projektu jest opracowany transgraniczny dokument koncepcyjny,  
w którym główny nacisk położony został na możliwości wykreowania różnorodnych, 
bursztynowych produktów turystycznych, budujących wizerunek i rozpoznawalną markę 
destynacji Balic Amber Region, co pozytywnie wpłynie na silniejsze zaakcentowana jej obecności 
na światowym rynku usług turystycznych.   
Grupy docelowe: Pierwszą stanowią partnerzy projektu, Drugą środowisko i branża turystyczna, 
którzy odpowiedzialni są za wprowadzenie na rynek oferty turystycznej, jak i za bezpośrednią 
obsługę turystów, Trzecią turyści krajowi (polscy/rosyjscy) i zagraniczni oraz mieszkańcy 
(potencjalni turyści) – odbiorcy i konsumenci opracowanej oferty, preferujący turystykę kulturową. 
Działania: warsztaty w Gdańsku; wizyta studyjna po regionie pomorskim dla uczestników 
rosyjskich, konferencja podsumowująca w Kaliningradzie, koncepcja rozwoju i promocji 
dziedzictwa, promocja projektu.  
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Numer pod-projektu  FMG/III/128/09 
Tytuł pod-projektu Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rehabilitacji pomiędzy 

ośrodkami z Polski  i Obwodu Kaliningradzkiego 
Beneficjent (nazwa, adres) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

16 640,00 14 144,00 2 496,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

11 636,10 9 890,69 1 745,41 
Kwota całkowita w PLN 47 116,93 
Okres realizacji projektu 
planowany 

Od 08.02.2010. do 07.07.2010r.  

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

Od 08.02.2010r. do 07.07.2010r. 

 
Celem projektu jest poprawa umiejętności zawodowych fizjoterapeutów z Obwodu 
Kaliningradzkiego i fizjoterapeutów i lekarzy województwa warmińsko-mazurskiego.  
Grupa docelowa: fizjoterapeuci z Sanatorium w Pioniersku, fizjoterapeuci z regionu warmińsko-
mazurskiego (z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce).  
Działania: szkolenie z metod rehabilitacji w kinezyterapii II stopnia. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/129/09 
Tytuł pod-projektu Zarządzanie jakością w służbie zdrowia 
Beneficjent (nazwa, adres) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 480,00 28 458,00 5022,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

23 151,05 19678,39 3 472,66 
Kwota całkowita w PLN 92 256,19 
Okres realizacji projektu 
planowany 

Od 15.07.2010. do 30.09.2010r 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

Od 15.07.2010. do 30.09.2010r 

 
Celem zgłaszanego projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności posługiwania się 
systemami zarządzania jakością w ochronie zdrowia: pracowników szpitala z woj. warmińsko-
mazurskiego oraz szpitala z Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój ich kompetencji w 
obszarze jakości w opiece zdrowotnej oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń w 
rozwiązywaniu problemów z dziedziny zarządzania jakością.  
Grupa docelowa: osoby ze szpitala województwa warmińsko-mazurskiego oraz z Pionierska 
Obwodu Kaliningradzkiego, tj. pracownicy średniego szczebla zarządzającego ww. jednostek, tj. 
kierownicy komórek – medycznych, administracyjnych i technicznych. 
Działania: Szkolenia obejmujące szerokie spektrum zagadnień dotyczących zarządzania jakością, 
tworzenia dokumentacji, audytów wewnętrznych oraz bezpieczeństwa informacji.  
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Numer pod-projektu  FMG/III/130/09 

Tytuł pod-projektu „Skuteczna Pomoc” 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13 

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie w Iławie ul. 14-202 Iława, ul. Chełmińska 1 

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

35 100,00 29 835,00 5 265,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

30 174,60 25 648,41 4 526,19 
Kwota całkowita w PLN 120 863,58 
Okres realizacji projektu 
planowany 

01.03.2010 – 30.09.2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

01.03.2010 – 30.09.2010 

 
Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy wybranymi placówkami działającymi 
w/w obszarze. Projekt zakłada budowę stałej współpracy pomiędzy partnerami w obszarze pracy z 
dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zagrożoną wykluczeniem 
społecznym i niepełnosprawną intelektualnie i psychologicznie.  
Grupa docelowa: profesjonaliści – pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, terapeuci z miast 
partnerskich.  
Działania: 4 dniowe wizyty – staże profesjonalistów z placówek iławskich w placówkach 
partnerów i odwrotnie staże w Iławie specjalistów z miast partnerów. Wizyty – staże obejmowały: 
poznanie struktury i organizację pracy placówki a przede wszystkim poznanie stosowanych metod 
pracy, obserwację praktycznych działań, obserwację pracy terapeutycznej i udział w pracy zespołu 
omawiającego postępy podopiecznych, ewentualnie przygotowanie i współprowadzenie zajęć 
z wykorzystaniem metod partnera oraz jednodniowy wolontariat profesjonalistów w placówce, 
która ich będzie gościć; szkolenie dla polskich uczestników n/t tworzenia projektów publikacja n/t 
wybranych metod pracy z podopiecznymi stosowanych przez wszystkich partnerów w projekcie.  
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Numer pod-projektu  FMG/III/131/09 
Tytuł pod-projektu Eko-spacer do wiedzy 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miasto Ełk; 19-300 Ełk; ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

26 444,44 22 477,77 3 966,67 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 626,91 21 782,87 3 844,04 
Kwota całkowita w PLN 102 477,06 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
04/05/2010 - 30/09/2010 

Rzeczywisty 04/05/2010 - 10/10/2010 
 
Cel projektu: współpraca transgraniczna na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej  
w Gminie Mieście Ełk i Rejonie Oziersk.  
Grupy docelowe: turyści oraz mieszkańcy Ełku i Rejonu Oziersk,  
Działania: wytyczone dwie ścieżki eko-turystyczne, foldery zawierające mapy ścieżek, zdjęcia 
budynków i miejsc o znaczeniu historycznym wraz z opisem tych miejsc. Na stronach 
internetowych urzędów zostały zamieszczone pliki dźwiękowe w formacie MP3 z opisami miejsc 
oznaczonych na mapie, ciekawostkami z nimi związanymi i legendami i na ich temat. Przed 
budynkami i miejscami uwzględnionymi na ścieżkach turystycznych zamieszczono tablice 
informacyjne; wizyta studyjna w Oziersku i konferencja promująca eko–turystykę w Ełku wraz z 
eko- spacerem do wiedzy ełcką ścieżką. 
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Numer pod-projektu FMG/III/135/09 
Tytuł pod-projektu „MDW E 70 – turystyka bez granic”  
Beneficjent (nazwa, adres) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1; 82-300 Elbląg, ul. Czerwonego 
Krzyża 2 -6  

Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 
dofinansowania 

Udział własny 

 27 467,00  23 346,95  4 120,05  
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

 25 359,62 21 555,68 3 803,94 
Kwota całkowita w PLN 99 565,97 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
03.12.2010  – 28.02.2011  

Rzeczywisty 03.12.2010  – 28.02.2011 
 

 
Cel projektu: wypracowanie wspólnego kierunku rozwoju i promocji turystycznej na wspólnym 
obszarze ekologicznym MDW E 70 – Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim. Zalew to akwen o 
olbrzymim, ale nie wykorzystanym potencjale turystycznym, zwłaszcza w sferze turystyki 
wodnej. Międzynarodowa Droga Wodna (MDW) E 70 to jeden z głównych szlaków wodnych 
Europy, biegnący z Antwerpii (Belgia) do Kłajpedy (Litwa), m.in. przez terytorium Polski i 
Obwodu Kaliningradzkiego  
Bezpośrednią grupą docelową są przedstawiciele administracji publicznej: samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego i województwa pomorskiego oraz Obwodu 
Kaliningradzkiego, odpowiedzialni za politykę regionalną, w tym rozwój turystyki w regionie, 
rozwój zrównoważony z uwzględnieniem polityki ekologicznej państwa.  
Działania: Konferencja, opracowanie dokumentu Ogólna koncepcja rozwoju MDW E 70 na 
odcinku Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego, podpisanie Listu intencyjnego o dalszej 
współpracy na rzecz aktywizowania akwenu, utworzenie międzynarodowej grupy roboczej. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/140/09 
Tytuł pod-projektu Czyste pojezierza – transfer wiedzy z zakresu ochrony terenów i 

wód wykorzystywanych turystycznie 
Beneficjent (nazwa, adres) Związek Gmin „Jeziorak” 14 – 200 Iława ul. Sienkiewicza 32 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

29 703,79 25 248,22 4 455,57 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

22 314,43 18 967,27 3 347,16 
Kwota całkowita w PLN 89 044,64 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01.03.2010 – 31.08.2010 

Rzeczywisty 01.03.2010 – 31.08.2010 
 
Główne cele: transfer wiedzy z zakresu dbałości o środowisko naturalne ze szczególnym 
naciskiem na ochronę obszarów wodnych wykorzystywanych w celach turystycznych – jeziora i 
rzeki oraz wypracowanie zrównoważonego podejścia do wykorzystania zasobów naturalnych 
środowiska i działalności turystycznej.  
Działania: wypracowanie systemu ochrony, opracowanie materiałów informacyjnych w formie 
folderu, przygotowanie prezentacji na stronie www na temat wypracowanego systemu, 2 spotkania 
warsztatowe na temat możliwych form ochrony jezior i rzek przed negatywnym oddziaływaniem 
wykorzystania turystycznego, konferencja zamykająca 
Grupy docelowe:  przedstawiciele samorządów i organizacji działających na rzecz ochrony wód 
śródlądowych, a pośredni beneficjenci -  turyści korzystający z obszarów turystycznych objętych 
projektem. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/141/09 
Tytuł pod-projektu „Legendy w herbach zapisane” 
Beneficjent (nazwa, adres) Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku 

Ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 500,00 29 325,00 5 175,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 215,30 29 083,00 5 132,30 
Kwota całkowita w PLN 138 594,15 
Okres realizacji projektu 
planowany 

15.02.2010 - 15.09.2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

15.02.2010 – 30.09.2010 

 
Cel projektu: rozwój Bisztynka i okolic poprzez pobudzenie inicjatyw społecznych, a także rozwój 
gospodarczy w oparciu o współprace transgraniczną pomiędzy Bisztynkiem i Zelenogradskiem. 
Grupa docelowa: grupa około 100 osób mieszkańców Bisztynka i Zelenogradska będących w 
różnym wieku. Bezpośredni uczestnicy projektu: grupa 24 osób z Bisztynka i Zelenogradska, są to 
przedstawiciele kultury, oświaty, samorządów lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji 
pracujących na rzecz rozwoju gospodarczego i promocji miast. Działania: promocja projektu, 
konferencja, wizyty robocze w Zelenogradsku, warsztaty u wnioskodawcy i u partnera, 
zagospodarowanie terenu wokół legendarnego Kamienia Diabelskiego w Bisztynku, 
przeprowadzenie trzech konkursów: plastycznego, literackiego oraz na lokalny wyrób 
pamiątkarski, dwie wystawy związane z historią miast: jedna w Bisztynku i jedna w 
Zelenogradsku, oznakowane zostaną również miejsca związane z historią warte zobaczenia przez 
turystów, folder i płyta o historii miasta. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/147/09 
Tytuł pod-projektu „Na Straży” 
Beneficjent (nazwa, adres) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 

10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35 200,00 29 920,00 5 280,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

30 386,89 25 828,86 4558,03 
Kwota całkowita w PLN 120 812,92 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
15.06.2010-30.09.2010 

Rzeczywisty 15.06.2010-15.10.2010 
 
 Cel projektu: wzmocnienie współpracy transgranicznej służb ratowniczych regionów: warmińsko-
mazurskiego i pomorskiego (po stronie polskiej), oraz Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego FR, 
poprzez podniesienie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kontakty zewnętrzne w tych służbach 
oraz powołanie grupy roboczej działającej na rzecz w/w regionów. 
Grupa docelowa: 1. Szkolenia z efektywnej komunikacji zewnętrznej – skierowane do 
kierowników jednostek organizacyjnych, oraz osób wyznaczonych w poszczególnych 
jednostkach do kontaktów zewnętrznych. 2. Powołanie grupy roboczej - działającej na rzecz 
regionów: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego (po stronie polskiej), oraz Litwy i Obwodu 
Kaliningradzkiego FR. 
Działania: konferencja otwierająca projekt, grupy robocze, szkolenie z efektywnej komunikacji 
zewnętrznej, wizyty studyjne, konferencja zamykająca projekt. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/151/09 
Tytuł pod-projektu „Zdrowej kobiecie łatwiej na świecie” 

Profilaktyka chorób kobiecych w Elblągu i Kaliningradzie. 
Beneficjent (nazwa, adres) Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu  

82 – 300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 31 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

10 986,16 9 338,23 1 647,93 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

7 829,62 6 655,18 1 174,44 
Kwota całkowita w PLN 32 063,36 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
23/02/2010 – 22/07/2010 

Rzeczywisty 23/02/2010 – 22/07/2010 
 
Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie profilaktyki medycznej: nadciśnienia 
tętniczego, chorób nowotworowych w tym: raka piersi, szyjki macicy, a także cukrzycy pomiędzy 
przedstawicielami służb medycznych a także organizacji kobiecych z Elbląga i Kaliningradu. 
Przekazanie „dobrych praktyk” w zakresie medycyny a także profilaktyki najgroźniejszych chorób 
cywilizacyjnych to impuls do międzynarodowej aktywności wśród krajów regionu Morza 
Bałtyckiego. Drugi cel projektu to popularyzacja badań profilaktycznych wśród kobiet. Badania 
profilaktyczne mieszkanek Elbląga i regionu elbląskiego na obecność: nadciśnienia tętniczego, 
chorób nowotworowych m.in. raka piersi i cukrzycy, konsultacje udzielane przez lekarzy 
specjalistów, psychologów i pedagogów. 
Grupy docelowe: seminarium polsko-rosyjskie - przedstawiciele organizacji kobiecych oraz 
służb medycznych z Elbląga, regionu elbląskiego i Kaliningradu.  
Beneficjenci pośredni - odbiorcy przekazu podanego przez mass-media o zdarzeniu, w tym 
informacje podawane w lokalnej telewizji. 
W przypadku badań profilaktycznych beneficjentci bezpośredni - mieszkanki Elbląga i 
regionu elbląskiego. Beneficjenci pośredni - ok. 3000-4000 osób; za sprawą treści 
umieszczonych na ulotkach, informacji o badaniach podanych w mass-mediach, lokalnej 
telewizji itp. 
Działania: konferencja, seminarium, szkolenia, badania profilaktyczne: pomiar ciśnienia 
tętniczego, poziomu cukru we krwi, piersi i inne 
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Numer pod-projektu  FMG/III/152/09 
Tytuł pod-projektu Wykorzystanie współpracy transgranicznej jako instrumentu 

wzmacniającego rozwój lokalny 
Beneficjent (nazwa, adres) Europejska Fundacja Ochrony Zabytków, ul. Grunwaldzka 12, 80-

236  Gdańsk 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

26 915,29 22 878,00 4 037,29 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

26 887,37 22 854,26 4 033,11 
Kwota całkowita w PLN 106 488,04 
Okres realizacji projektu 
planowany 

01.02. 2010 – 30.09.2010 r. 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

03.01.2011 – 15.03.2011 r. 

 
Cel projektu: wsparcie współpracy transgranicznej między rejonami Gdańska i Guriewska. 
Dzięki temu możliwe będzie podjecie wspólnych projektów inwestycyjnych o charakterze 
transgranicznym.  
Działania: szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz rozpoczynające pracę nad koncepcją oraz 
uwarunkowaniami realizacji wspólnego projektu transgranicznego o charakterze kulturalnym w 
dwunarodowych grupach.  
Grupy docelowe: pracownicy jednostek samorządowych, w szczególności członkowie władz 
lokalnych i miejskich, inni decydenci oraz urzędnicy, a także osoby związane z organizacją 
inicjatyw na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa oraz działające na rzecz aktywizacji 
współpracy transgranicznej w szczególności pracownicy lokalnych organizacji społecznych , 
fundacji oraz Kluby Inicjatyw Lokalnych. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/153/09 
Tytuł pod-projektu Transgraniczna miejska ekoturystyka czynnikiem wspierającym 

rozwój miast ekologicznych XXI wieku 
Beneficjent (nazwa, adres) Europejska Fundacja Ochrony Zabytków 80-226 Gdańsk 

ul. Traugutta 94-94a,  
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35 287,73 29 994,57 5 293,16 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 798,66 29 578,86 5 219,80 
Kwota całkowita w PLN 138  380,45 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
05/02/2010 – 30/09/2010 

Rzeczywisty 05/02/2010 – 30/09/2010 
 
Celem projektu jest nawiązanie współpracy transgranicznej instytucji samorządowych (szkół) 
miasta Guriewska, miasta Mogilewa i miasta Gdańska, dotyczącej identyfikacji dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego występującego na terenie obszaru objętego działaniem projektu oraz 
opracowanie innowacyjnej koncepcji jego wykorzystania w miejskiej ekoturystyce.  
Projekt skierowany jest do członków kół ekologicznych, przedstawicieli instytucji 
samorządowych, którzy poprzez udział w kolejnych działaniach realizują cele projektu.  
Działania: szkolenia, międzynarodowe warsztaty ekoturystyczne, Ekologiczna Gra Miejska. 
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Numer pod-projektu  FMG/III/158/09 
Tytuł pod-projektu Tradycje kulturowe promocją regionów. Forum wymiany 

doświadczeń. 
Beneficjent (nazwa, adres) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Plac Zamkowy 1,  

11 - 400 Kętrzyn 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

32 031,24 27 226,56 4 804,68 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

25 769,83  21 904,36  3 865,47 
Kwota całkowita w PLN 104 500,72 
Okres realizacji projektu 
planowany 

26.05.2010 – 30.09.2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

26.05.2010 – 30.09.2010 

 
Celem projektu jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć partnerów w dziedzinie twórczego 
wykorzystywania tradycji kulturowych regionów, do promocji regionów oraz edukacji 
historycznej. Wzajemne poznanie się i wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy pomiędzy 
partnerami i grupami docelowymi ma na celu wypracowanie wspólnych wzorców dla lokalnych 
inicjatyw służących promocji regionów. Przyczyni się to do wzrostu aktywności lokalnych 
społeczności.   
Grupami docelowymi są partnerzy projektu, uczestnicy panelu dyskusyjnego i warsztatów, 
mieszkańcy miasta Kętrzyna i regionu oraz turyści odwiedzający miasto w czasie trwania projektu. 
Głównymi działaniami projektu są: wyjazd studyjny; panel dyskusyjny połączony z wykładami i 
pokazami filmów; warsztaty historyczno edukacyjne odtwarzania elementów kultury 
średniowiecznej Europy, wydawnictwa i strona internetowa wspierające działania i efekty projektu 
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Numer pod-projektu  FMG/III/160/09 
Tytuł pod-projektu AZYMUT 
Beneficjent (nazwa, adres) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 82-300 Elbląg 

Pl. K. Jagiellończyka 1 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

34 340,00 29 040,00 5 300,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

32 012,36 27 072,85 4 939,51 
Kwota całkowita w PLN 127 771,98 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/04/2010 - 30/09/2010 

Rzeczywisty 01/04/2010 - 30/09/2010 
 
Cel projektu: podniesienie kompetencji kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi oraz 
realizującej zadania z zakresu integracji społecznej w instytucjach kultury, placówkach 
edukacyjnych i organizacjach pozarządowych z województwa warmińsko – mazurskiego, 
Sztokholmu (Szwecja) oraz Obwodu Kaliningradzkiego. W ramach projektu nastąpi wymiana 
doświadczeń, a tym samym rozwinie się i zacieśni współpraca pomiędzy podmiotami rejonu 
Morza Bałtyckiego.  
Grupy docelowe: osoby wskazane przez te instytucje i organizacje – pracownicy działalności 
merytorycznej i artystycznej w instytucjach kultury, nauczyciele, pedagodzy, terapeuci. 
Działania: szkolenia, warsztaty i praktyki, wizyty studyjne, podczas których uczestnicy projektu 
zapoznali się z modelami i systemami pracy obowiązującymi w instytucjach  
i organizacjach w Polsce, Szwecji i Rosji.  
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Numer pod-projektu  FMG/III/161/09 
Tytuł pod-projektu RESTART – Regionalne Strategie Zrównoważonego Rozwoju na 

Rzecz Wzrostu Gospodarczego 
Beneficjent (nazwa, adres) Gmina Miasto Elbląg,  ul. Łączności 1, 82-300 ELBLĄG 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35 100,00 29 835,00 5 265,00 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

29 928,35 25 439,10 4 489,25 
Kwota całkowita w PLN 119 802,44 
Okres realizacji projektu 
planowany 

08/02/2010 – 07/07/2010 

Okres realizacji projektu 
rzeczywisty 

08/02/2010 – 07/07/2010 

 
Cel projektu: transfer wiedzy potrzebnej do powiększenia personalnych i instytucjonalnych 
zasobów samorządu elbląskiego, które zostaną wykorzystane do efektywnej współpracy 
transgranicznej w zakresie przygotowywania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem ich wpływu na rozwój gospodarczy regionu.  
Bezpośrednimi odbiorcami projektu są pracownicy samorządu lokalnego w Elblągu 
odpowiedzialni za kształtowanie lokalnych i regionalnych strategii proekologicznych i za 
współpracę transgraniczną realizowaną na obszarze Euroregionu Bałtyk. Projekt pozwoli także 
na aktywną promocję aktualnych zagadnień związanych rozwojem lokalnym i regionalnym. 
Udział partnerów z Danii i Szwecji miał kluczowe znaczenie dla rezultatów projektu, jako iż to 
ich doświadczenia we wdrażaniu udanych strategii rozwoju przekazywane będą pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Elblągu.  
Działania: organizacja konferencji transferu wiedzy, publikacja jej rezultatów w formie 
podręcznika najlepszych praktyk.  
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Numer pod-projektu  FMG/III/162/09 
Tytuł pod-projektu „Bałtycka Szkoła Animacji Kultury”  
Beneficjent (nazwa, adres) Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz” w Malborku 82-200 Malbork 

Osiedle Stare Miasto 13 
Kwoty zatwierdzone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

35 270,00 29 979,50 5 209,50 
Kwoty rozliczone (w EUR) Wartość całkowita Kwota 

dofinansowania 
Udział własny 

33 970,01 28 874,51 5 095,50 
Kwota całkowita w PLN 141 102,51 
Okres realizacji projektu: 
Planowany 

 
01/03/2010 – 31/07/2010 

Rzeczywisty 01/03/2010 – 31/07/2010 
 
 
Cel projektu: wspieranie współpracy międzyregionalnej w sektorze kultury poprzez nabywanie 
nowych umiejętności, wymianę doświadczeń i transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej 
rozwiniętych.  
Grupy docelowe: pracownicy jednostek samorządów, twórcy i animatorzy kultury, kadra 
zarządzająca i pracownicy instytucji publicznych, lokalni przedsiębiorcy związani z turystyką, 
dzieci i młodzież oraz mieszkańcy miast.  
Działania: Wizyta przygotowawcza partnerów projektu; cykl warsztatów i szkoleń programowo – 
edukacyjnych pn. „Bałtycka Szkoła Animacji Kultury”; Podsumowanie działań i 
rozpowszechnianie rezultatów; Kampanie promocyjne i akcje informacyjne. 
 
 
 
 


