
 
Uchwała Nr V/35/15 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
z dnia 10 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu 

„Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania 

na lata 2016 – 2022” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 11 pkt 1 Statutu Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, 

poz. 679 i Nr 102, poz. 1829) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co 

następuje: 

 

§1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystępuje do projektu „Transgraniczna Sieć Centrów 

Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2016 – 2022” dofinansowanego ze 

środków Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej  - Interreg V A. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
 

         /-/ Marek Kuźma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



Uzasadnienie do Uchwały nr V/35/15 
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 10 grudnia 2015 r. 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu 

„Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 

2016 – 2022” 

 
Uchwała Zgromadzenia nr II/22/015 z dnia  30.03.2015 r  w sprawie ustalenia trybu 
przystępowania do projektu przez gminy będące członkami Związku miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty nakłada obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do projektu. 

W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, 
ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało sześć Centrów Usługowo-Doradcze w 
Euroregionie POMERANIA: trzy po stronie niemieckiej - w Greifswald (1), Neubrandenburg (2) i 
Schwedt/Odra (3) oraz trzy po stronie polskiej - w Koszalinie (4) / Karlino (5), Szczecinie (6) i 
Myśliborzu (7) / Dębno 8).  
 
Centra Usługowo-Doradcze (CUD) wspierają aktywnie jako partner ponadgraniczne działania 
małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji, gmin oraz osób prywatnych. 
W ramach ścisłej współpracy z niemieckimi, polskimi i innymi partnerami kooperacyjnymi świadczą 
nieodpłatnie następujące usługi:  
- Doradztwo i Wsparcie w nawiązaniu kontaktów i kooperacji z partnerami z Niemiec w dziedzinie 
gospodarki, szkolnictwa, kultury i spraw socjalnych, 
- Organizacja imprez na temat współpracy transgranicznej: polsko-niemieckie rozmowy 
kooperacyjne, seminaria, wycieczki przedsiębiorców, polsko-niemieckie forum przedsiębiorców, 
- Pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów w Niemczech, 
- Udzielanie informacji o prowadzeniu działalności w Niemczech, o odpowiednich konferencjach, 
osobach kontaktowych w instytucjach gospodarczych i urzędowych, targach i wystawach, 
- Rozbudowa i obsługa regionalnej bazy danych przedsiębiorstw 'SUCHE-BIETE-BÖRSE': 
www.suche-biete-boerse.com. 
 
Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu 
POMERANIA na lata 2016-2020” przez okres realizacji stanowi kwota  513 227,50 EUR. 
- kwota ogółem:       2 052 910,00 zł 
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej       307 936,50 zł 
- środki EWT  - Interreg V A (do 85%)            744 973,50 zł 
 
 
W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano funkcjonowanie CUD na cały okres 
programowania a nie jak w latach poprzednich na dwa okresy. Projekt realizowany będzie w 
ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA” ze 
środków Interreg VA. 
 
W ramach projektu realizowane są następujące działania: 
- organizacja i przeprowadzanie polsko-niemieckich forów przedsiębiorców,  
- organizacja seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, 
- organizacja giełd kooperacyjnych dla przedsiębiorców, 
- organizacja i przeprowadzanie targów branżowych, 
- doradztwo dla mśp w celu nawiązania transgranicznych kooperacji, 
- pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz przekazywaniu informacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, administracjami gmin we współpracy 
transgranicznej, 
- zbieranie informacji na temat rynków, kontaktów dla instytucji gospodarczych i przedsiębiorstw, 
podstaw prawnych, przepisów podatkowych oraz możliwości uzyskania subwencji w Polsce i w 
Niemczech. 

http://www.suche-biete-boerse.com/

