
STANOWISKO NR ORN.0007.2.2017

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Na podstawie § 63 pkt 2 załącznika do uchwały Nr ORN.0007.65.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 września 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4105) Rada Miejska w Olecku 
stwierdza, co następuje:

§ 1. Wyraża się stanowisko w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, 
którego treść stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.

§ 2. Stanowisko przekaże Burmistrz Olecka Prezesowi Rady Ministrów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Załącznik do Stanowiska Nr ORN.0007.2.2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 24 listopada 2017 r.

Gmina Olecko popiera działania Ministerstwa Rozwoju prowadzone od 2016 w celu uruchomienia Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020.

Jako samorząd będący potencjalnym Beneficjentem Programu jesteśmy zainteresowani przyspieszeniem prac 
legislacyjnych przez Rząd RP w celu podjęcia do końca 2017 roku uchwały Rady Ministrów w tej sprawie.

Wraz z partnerem z Federacji Rosyjskiej przygotowujemy projekty partnerskie, przyczyniające się do rozwoju społeczno-
gospodarczego naszych gmin, które bez uruchomienia tego Programu nie będą mogły być realizowane. Przygotowywane 
projekty stanowią ciąg dalszy wieloletniej współpracy na kanwie ochrony środowiska. Wspólna realizacja tych działań 
przygotowana jest także na wzmacnianie inicjatyw Rządu RP oraz władz województwa w kierunku ochrony wód 
powierzchniowych. Brak możliwości dostępu do środków tego Programu uniemożliwi realizację zaplanowanych zamierzeń 
inwestycyjnych, których przygotowanie wiązało się z poniesieniem kosztów finansowych na projekty techniczne.

Zgodnie z projektem uchwały, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 ma na celu wspieranie 
współpracy transgranicznej w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej poprzez realizację wspólnych 
projektów przyczyniających się do budowy i rozwoju transgranicznej współpracy oraz dobrosąsiedzkich relacji 
w przygranicznym obszarze Polski i Federacji Rosyjskiej.

W ramach Programu możliwa będzie również realizacja projektów wpisujących się w następujące cele tematyczne:

promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;

ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja;

poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;

wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami.

Budżet Programu stanowić będą środki UE, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, w kwocie 41,3 mln EUR oraz wkład Federacji Rosyjskiej w wysokości 20,6 mln EUR.

Mając na względzie troskę o stan środowiska, a ostatecznie komfort życia mieszkańców naszego regionu, w imieniu 
Samorządu Gminy Olecko prosimy o zintensyfikowanie prac nad uruchomieniem Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Rosja na lata 2014 – 2020.
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