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Numer projektu Tytuł projektu Beneficjent Wiodący Dofinansowanie 
projektu

Numer 
strony

Projekty regularne   

PR/1/005/2018

Współpraca gmin Miłakowo i Gusiew na 
rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez 
uregulowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej kluczowych obszarów rolniczo-tury-
stycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki

Gmina Miłakowo 1 672 325,78 euro 5

PR/1/007/2018

Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno 
i Gusiew na rzecz ochrony Bałtyku poprzez 
ograniczenie zanieczyszczeń z terenów 
wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz 
promowanie gospodarki zamkniętego 
obiegu

Gmina Rybno 1 970 199,00 euro 6

PR/1/009/2018

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarze transgranicznym poprzez popra-
wę i rozwój infrastruktury wodno- ścieko-
wej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) 
i Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Nowe Miasto 
Lubawskie 2 059 703,46 euro      7

PR/1/073/2018

Ochrona i zrównoważone wykorzysty-
wanie wodnych obiektów rekreacyjnych 
w miastach przygranicznych w Kętrzynie 
i Kaliningradzie

Gmina Kętrzyn 1 787 845,96 euro  8

PR/1/074/2018
Wspólna odpowiedź instytucji ochrony 
zdrowia na choroby związane z klimatem 
i zagrożenia zdrowotne

Szpital Wojewódzki  
im. dr. Ludwika Rydygiera 

w Suwałkach
1 953 209,45 euro 9

PR/1/081/2018
Modernizacja gospodarki wodnej  
w Guriewsku i Młynarach

Administracja Okręgu 
Miejskiego Guriewsk 1 030 410,37 euro 10

PR/1/088/2018

Zapobieganie oraz usuwanie skutków 
zmian klimatu poprzez zakup pojazdów 
i sprzętu pożarniczego do walki z pożarami 
lasów

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży  

Pożarnej w Olsztynie
1 558 387,35 euro 11

PR/1/102/2018
Rozwój infrastruktury na rzecz czystego 
środowiska naturalnego na obszarze  
transgranicznym

Gmina Ostaszewo 1 696 868,06 euro 12

PR/1/110/2018
Czyste środowisko – zadowoleni  
mieszkańcy Gmina Zalewo 1 264 949,26 euro 13

PR/1/116/2018

Dostępna wysokiej jakości woda w gminie 
Stare Juchy i w okręgu miejskim Oziersk, 
z korzyścią dla obszaru transgranicznego 
Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego

Gmina Stare Juchy 1 824 943,92 euro 14

Środowisko 4



Tytuł projektu: Współpraca gmin Miłakowo i Gusiew na 
rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie 
gospodarki wodno-ściekowej kluczowych obszarów 
rolniczo-turystycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki
Numer projektu: PR/1/005/2018

Beneficjent Wiodący: Gmina Miłakowo

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Gusiew

Beneficjent 2: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie

Całkowita wartość projektu: 1 858 139,76 euro

Dofinansowanie projektu: 1 672 325,78 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Projekt ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w Zalewie Wiślanym, poprzez rozwiązanie szeregu 
problemów środowiskowych, które występują w gminie Miłakowo i okręgu miejskim Gusiew.

Po polskiej stronie, we wsi Książnik, powstanie kanalizacja sanitarna (5,23 km) i sieć wodociągowa (5,26 
km). Natomiast po stronie rosyjskiej, w miejscowości Pervomayskoye powstanie kanalizacja sanitarna (7,07 
km) wraz z oczyszczalnią ścieków. Obie miejscowości położone są w obszarze zlewni rzek – Pasłęki (gmina 
Miłakowo) i Pregoły (okręg miejski Gusiew), które wpływają do Zalewu Wiślanego. Dlatego planowana 
w projekcie budowa nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej przyczyni się do wyeliminowania 
istniejących źródeł zanieczyszczeń naturalnych zbiorników wodnych powodowanych przez ścieki komunalne.

Ponadto mieszkańcy gminy Miłakowo i okręgu miejskiego Gusiew skorzystają z planowanych działań „miękkich”, 
które mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej, takich jak wizyty studyjne dla uczniów, wymiany 
dla urzędników miejskich oraz wykłady dla lokalnej społeczności. Wspólne wysiłki partnerów projektu, 
w zakresie prac infrastrukturalnych i organizacji wydarzeń publicznych, będą stanowić solidną podstawę do 
rozwiązywania problemów środowiskowych, które dotykają beneficjentów po obu stronach granicy.

Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu
Cel tematyczny obejmuje szeroką listę działań środowiskowych w zakresie 
transgranicznego zarządzania odpadami i zasobami wodnymi, monitoringu 
powietrza, łagodzenia zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności.

Priorytet 2. 
Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego w obszarze transgranicznym      

PROJEKTY REGULARNE
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Tytuł projektu: Transgraniczna inicjatywa  
gm. Rybno i Gusiew na rzecz ochrony Bałtyku 
poprzez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów 
wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz 
promowanie gospodarki zamkniętego obiegu
Numer projektu: PR/1/007/2018

Beneficjent Wiodący: Gmina Rybno   

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Gusiew

Beneficjent 2: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 2 191 070,00 euro

Dofinansowanie projektu: 1 970 199,00 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie problemom związanym z niedostateczną infrastrukturą 
sanitarną na terenach wiejskich gminy Rybno i okręgu miejskiego Gusiew. Niska jakość systemów 
kanalizacyjnych powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych, podziemnych i powierzchniowych w obszarze 
zlewni rzek Pregoły (Węgorapa, Pisa) i Wisły (Drwęca, Wel, Jezioro Hartowieckie), które wpływają do Zalewu 
Wiślanego.

W odpowiedzi na potrzebę eliminacji zanieczyszczenia naturalnych zbiorników wodnych ściekami 
komunalnymi, w ramach projektu planowana jest budowa infrastruktury sanitarnej. Prace budowlane 
obejmują przedłużenie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rybno do miejscowości Dębień i Hartowiec 
o łącznej długości 11,9 km oraz w miejscowości Prioziornoje (w okręgu miejskim Gusiew) budowę kanalizacji
o łącznej długości 4,6 km wraz z oczyszczalnią ścieków.

W ramach projektu zostaną również przeprowadzone badania laboratoryjne dotyczące możliwości 
efektywnego gospodarowania osadami ściekowymi w małych komunalnych oczyszczalniach ścieków 
tj. kompostowania z wykorzystaniem komponentów dostępnych dla obu beneficjentów. Natomiast 
zaplanowane w ramach działań „miękkich” webinarium i kurs online na temat oszczędzania wody i działań 
pro-środowiskowych zwiększą świadomość ekologiczną mieszkańców.

Tytuł projektu: Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarze transgranicznym 
poprzez poprawę i rozwój infrastruktury 
wodno- ściekowej w Sowiecku (Obwód 
Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto Lubawskie
Numer projektu: PR/1/009/2018

Beneficjent Wiodący: Gmina Nowe Miasto Lubawskie 

Bneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Sowieck

Całkowita wartość projektu: 2 288 559,40 euro

Dofinansowanie projektu: 2 059 703,46 euro

Czas trwania projektu: 16 miesięcy

Głównym celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez budowę i przebudowę 
infrastruktury ściekowej po obu stronach polsko-rosyjskiej granicy. 

Działania infrastrukturalne projektu po polskiej stronie prowadzone będą w miejscowości Jamielnik (gmina 
Nowe Miasto Lubawskie). Obejmują one budowę systemu kanalizacji sanitarnej o długości 2,59 km oraz 
budowę oczyszczalni ścieków. Po stronie rosyjskiej powstanie system kanalizacji sanitarnej o długości 
2,96 km w Sowiecku. Ponadto, wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków oraz przebudowana zostanie 
przepompownia ścieków w Sowiecku.  

Działania te przyczynią się bezpośrednio do osiągnięcia głównego celu projektu oraz poprawią warunki życia 
ludności zamieszkałej w jego obszarze. Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia współpracy 
transgranicznej polskich i rosyjskich regionów w zakresie zarządzania ochroną zasobów naturalnych.
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Tytuł projektu: Ochrona i zrównoważone 
wykorzystywanie wodnych obiektów 
rekreacyjnych w miastach przygranicznych 
w Kętrzynie i Kaliningradzie
Numer projektu: PR/1/073/2018

Beneficjent Wiodący: Gmina Kętrzyn  

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Kaliningrad

Całkowita wartość projektu: 1 986 495,52 euro

Dofinansowanie projektu: 1 787 845,96 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Tytuł projektu: Wspólna odpowiedź instytucji 
ochrony zdrowia na choroby związane 
z klimatem i zagrożenia zdrowotne
Numer projektu: PR/1/074/2018

Beneficjent Wiodący: Szpital Wojewódzki im. 
dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Beneficjent 1: Centralny Szpital Rejonowy w Czerniachowsku

Całkowita wartość projektu: 2 170 232,73 euro

Dofinansowanie projektu: 1 953 209,45 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Głównym celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy dwoma szpitalami w zakresie stosowania 
odpowiednich metod i narzędzi skierowanych na adaptację do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych. 

Częścią komponentu infrastrukturalnego projektu jest przebudowa i doposażenie Oddziału Neurologii 
z Pododdziałem Udarowym szpitala w Suwałkach. Do przebudowanej powierzchni użytkowej, która wynosi 
745,8 m² zostanie zakupione wyposażenie. Natomiast do Oddziału Anestezjologii i Reanimacji, Oddziału 
Neurologii oraz Laboratorium klinicznego i diagnostycznego szpitala w Czerniachowsku trafi nowoczesny 
specjalistyczny sprzęt.

Znaczącą wartość dodaną projektu zapewnią działania „miękkie”, obejmujące szkolenia i wizyty studyjne 
personelu medycznego, mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie wpływu zmian klimatu na poziom 
zachorowalności. Poza bezpośrednimi korzyściami dla pracowników szpitali, projekt przyczyni się również 
do wzrostu świadomości mieszkańców Suwałk i Czerniachowska (w tym także wśród lokalnych decydentów) 
w zakresie konsekwencji jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne. Zostanie to osiągnięte przez organizację 
transgranicznego kongresu naukowego oraz przeprowadzenie kampanii społecznej w obszarze projektu.

Głównym celem projektu jest ochrona zasobów wodnych na obszarze transgranicznym, podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie proekologicznych postaw.

Zaplanowane przez partnerów polskich i rosyjskich działania mają na celu przebudowę infrastruktury kanalizacji 
deszczowej i hydrotechnicznej, poprawę stanu ekologicznego zbiorników wodnych oraz zagospodarowanie 
rekreacyjne terenów Kętrzyna i Kaliningradu. Po stronie polskiej, w szczególności będzie prowadzona 
przebudowa kanalizacji deszczowej oraz remont infrastruktury drogowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego. Polski 
partner przygotuje również dokumentację techniczną – ocenę wodnoprawną, która umożliwi w przyszłości 
rekultywację Jeziora Kętrzyńskiego. Działania partnera rosyjskiego w Kaliningradzie będą obejmowały 
przebudowę konstrukcji hydrotechnicznych i poprawę stanu sanitarno-ekologicznego dopływu rzeki Gołuba, 
oraz poprawę stanu sanitarno-ekologicznego i zagospodarowanie strefy przybrzeżnej stawów i kanału 
wodnego Jeziora Letnieje.

Partnerzy projektu będą również zaangażowani w podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
W ramach projektu zostaną zorganizowane m.in. szkoły letnie dla młodych ludzi, podczas których 
zostanie przekazana wiedza na temat możliwości rozwiązywania podobnych problemów i osiągania 
wspólnych celów związanych z czystością zbiorników wodnych w obszarze przygranicznym w ramach  
współpracy transgranicznej.
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Tytuł projektu: Modernizacja gospodarki 
wodnej w Guriewsku i Młynarach
Numer projektu: PR/1/081/2018

Beneficjent Wiodący: Administracja Okręgu Miejskiego Guriewsk

Beneficjent 1: Gmina Młynary

Całkowita wartość projektu: 1 144 900,42 euro

Dofinansowanie projektu: 1 030 410,37 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Projekt ma na celu poprawę gospodarki wodnej oraz zaopatrzenie w wodę większej liczby mieszkańców 
po obu stronach granicy – w miejscowościach okręgu miejskiego Guriewsk i w gminie Młynary. Częstym 
wyzwaniem dla obszaru objętego projektem jest przestarzała infrastruktura, niedostateczna sieć 
wodociągowa oraz niska jakość wody dostarczanej mieszkańcom. 

Beneficjenci projektu osiągną zamierzone cele poprzez przeprowadzenie prac infrastrukturalnych po 
stronie rosyjskiej oraz opracowanie dokumentacji technicznej po polskiej stronie granicy. 

Przebudowany zostanie zespół obiektów wodociągowych, obejmujący prace na trzech istniejących ujęciach 
wody – 14. studniach głównych i 3. studniach rezerwowych. Ponadto, zostanie zmodernizowany system 
wodociągowy poprzez ułożenie wodociągów o łącznej długości 3,81 km we wsiach Vasilkovo i Maloe 
Vasilkovo (w okręgu miejskim Guriewsk). Jednocześnie gmina Młynary odniesie korzyści z opracowania 
dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody. W przyszłości 
poprawi to gospodarkę wodną w regionie.

W wyniku realizacji projektu szereg działań „miękkich” zostanie zrealizowanych w celu wzmocnienia 
współpracy transgranicznej i podniesienia świadomości ekologicznej. Beneficjenci wspólnie zorganizują 
konferencje, warsztaty dla polskich i rosyjskich profesjonalistów z branży wodno-kanalizacyjnej, seminaria 
dotyczące mechanizmów i narzędzi ochrony środowiska, a także zostanie opracowana wspólna broszura 
i ulotki na temat wspólnych wyzwań i rozwiązań ekologicznych.

Tytuł projektu: Zapobieganie oraz usuwanie 
skutków zmian klimatu poprzez zakup pojazdów 
i sprzętu pożarniczego do walki z pożarami lasów
Numer projektu: PR/1/088/2018

Beneficjent Wiodący: Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Beneficjent 1: Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku

Beneficjent 2: GBU KO „Oddział Państwowej Straży 
Pożarnej i Działań w zakresie Obrony Cywilnej”

Całkowita wartość projektu: 1 731 541,50 euro

Dofinansowanie projektu: 1 558 387,35 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy i zwiększenie efektywności działania służb 
ratowniczych po obu stronach polsko-rosyjskiej granicy w celu skuteczniejszego reagowania na pojawiające 
się zagrożenia pożarów lasów i sytuacje awaryjne. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania związane ze 
zmianami klimatycznymi, które zwiększają ryzyko pożarów lasów. W związku z tym istnieje potrzeba szybszej 
i bardziej skoordynowanej reakcji na pożary w celu zachowania różnorodności biologicznej i ochrony życia.

Dzięki projektowi jednostki straży pożarnej w Olsztynie, Białymstoku i Kaliningradzie zostaną wyposażone 
w 15. nowoczesnych pojazdów specjalistycznych, w tym lekkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz średnie 
i ciężkie samochody strażackie. Poza zakupem pojazdów i sprzętu odbędą się szkolenia i transgraniczne 
ćwiczenia dla partnerów. Działania w projekcie przyczynią się do podniesienia kwalifikacji strażaków i ich 
zdolności do wspólnego reagowania w stanach zagrożenia.

Projekt wzmocni współpracę pomiędzy partnerami poprzez stworzenie mechanizmu bezpieczeństwa 
transgranicznego i zarządzania kryzysowego w celu zminimalizowania  negatywnych skutków zmian klimatu 
dla środowiska.
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Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury  
na rzecz czystego środowiska naturalnego 
na obszarze transgranicznym
Numer projektu: PR/1/102/2018

Beneficjent Wiodący: Gmina Ostaszewo

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Czerniachowsk

Całkowita wartość projektu: 1 891 495,76 euro

Dofinansowanie projektu: 1 696 868,06 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu oczyszczalni ścieków w Ostaszewie 
i Czerniachowsku na środowisko naturalne. Realizacja projektu zwiększy przepustowość i efektywność 
oczyszczalni ścieków oraz zmniejszy zanieczyszczenie wód gruntowych na obszarze transgranicznym.

Zakres projektu obejmuje likwidację istniejącej oczyszczalni i budowę nowej biologicznej oczyszczalni wraz 
z przepompownią ścieków w Ostaszewie. Po stronie rosyjskiej działania dotyczą budowy 3. kompaktowych 
oczyszczalni z przepompowniami ścieków, które powstaną w miejscowościach Kamenskoye, Mezhdurechie 
i Privolnoye (w okręgu miejskim Czerniachowsk). Wszystkie zaplanowane inwestycje zlokalizowane są 
w obszarze zlewnii rzek – Wisły (w gminie Ostaszewo) i Pregoły (w okręgu miejskim Czerniachowsk), które 
wpływają do Zalewu Wiślanego. Dlatego planowana w projekcie budowa nowoczesnych oczyszczalni 
ścieków przyczyni się do ograniczenia istniejących źródeł zanieczyszczeń naturalnych zbiorników wodnych 
powodowanych przez ścieki komunalne.

Ponadto, mieszkańcy gminy Ostaszewo i okręgu miejskiego Czerniachowsk skorzystają również z działań 
„miękkich” projektu, które mają na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, takich jak konferencje i warsztaty. 
Wspólne wysiłki partnerów projektu w zakresie prac infrastrukturalnych i organizacji wydarzeń stworzą 
warunki umożliwiające rozwiązywanie tych samych problemów środowiskowych, które dotykają 
beneficjentów po obu stronach granicy.

Tytuł projektu: Czyste środowisko 
– zadowoleni mieszkańcy  
Numer projektu: PR/1/110/2018

Beneficjent Wiodący: Gmina Zalewo

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Bagrationowsk

Całkowita wartość projektu: 1 405 499,18 euro

Dofinansowanie projektu: 1 264 949,26 euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby gospodarstw domowych, które zostaną przyłączone 
do nowej sieci kanalizacyjnej oraz zaopatrzone w dobrej jakości wodę dzięki wyremontowaniu sieci 
wodociągowej. Jest to ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż budowa 
kanalizacji przyczyni się do poprawy czystości wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników 
bezodpływowych.

Po polskiej stronie, w gminie Zalewo, powstanie kanalizacja sanitarna w obszarze: Dobrzyki – Zalewo – 
Półwieś o łącznej długości 14,4 km oraz wyremontowane zostaną przyłącza wodociągowe w Dobrzykach. 
Partner rosyjski przygotuje 12. kompletów dokumentacji technicznej dla 15. wsi, co pozwoli w przyszłości 
na modernizację sieci kanalizacyjnej w okręgu miejskim Bagrationowsk.

Oprócz części infrastrukturalnej, projekt obejmuje również działania „miękkie” w postaci dwóch szkoleń  
z zakresu ochrony środowiska, które będą dedykowane mieszkańcom obszaru objętego projektem.
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Tytuł projektu: Dostępna wysokiej jakości 
woda w gminie Stare Juchy i w okręgu miejskim 
Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego 
Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego

Numer projektu: PR/1/116/2018

Beneficjent Wiodący: Gmina Stare Juchy

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Oziersk

Całkowita wartość projektu: 2 027 715,47 euro

Dofinansowanie projektu: 1 824 943,92 euro

Czas trwania projektu: 23 miesiące

Projekt będzie dotyczył wielu typowych transgranicznych wyzwań środowiskowych, takich jak ryzyko 
zanieczyszczenia wody przez wycieki ścieków ze zbiorników, straty wody spowodowane przestarzałymi 
oczyszczalniami po obu stronach granicy oraz niska dostępność wysokiej jakości wody dla mieszkańców 
obszaru projektu.

Planowane działania na terenie gminy Stare Juchy obejmują budowę sieci wodociągowej w miejscowościach 
Jeziorowskie, Laśmiady i Bałamutowo (8,1 km), które obecnie znajdują się poza zasięgiem miejskiej sieci 
wodociągowej oraz budowę stacji uzdatniania wody we wsi Grabnik Osada i rozbudowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Liski. Partner rosyjski planuje montaż 14. systemów filtrujących wodę w istniejących ujęciach 
wody, przebudowę 6,23 km sieci wodociągowej w okręgu miejskim Oziersk (we wsi Lwowskoye) oraz 
wykonanie prac projektowo-pomiarowych w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej 
przebudowy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w mieście Oziersk. Po obu stronach granicy, 
partnerzy planują również zainstalowanie urządzeń do pomiaru zużycia wody w wielu stacjach uzdatniania 
wody i sieciach wodociągowych w celu ograniczania strat wody. 

Oprócz korzyści płynących z realizacji prac infrastrukturalnych w projekcie, partnerzy stworzą warunki do 
współpracy transgranicznej i nawiązania kontaktów międzyludzkich poprzez zaangażowanie społeczeństwa 
i ekspertów branżowych do udziału w konferencjach i wizytach studyjnych. W ramach projektu zostanie 
również zorganizowany konkurs „Pure Water”, którego celem jest podniesienie świadomości młodzieży na 
temat oszczędzania i ochrony wody.
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