
 

 

 

Tytuł projektu: Życie z górnictwem (MineLife)  

Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020  
Beneficjent Wiodący: Saksoński Wyższy Urząd Górniczy (www.oba.sachsen.de) 

Partnerzy projektu:  

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach (www.wug.gov.pl) 

Województwo Dolnośląskie-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (www.umwd.dolnyslask.pl) 

Okres realizacji: kwiecień 2017 – marzec 2020 (36 miesięcy) 

Wartość projektu: 696 160,35 Euro   

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 591 736,25 Euro (85%)  

Opis projektu:  

Projekt zatwierdzony do realizacji przez Komitet Monitorujący Program INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 
w dniu 05.10.2016 r., zakłada przybliżenie mieszkańcom pogranicza, pracownikom administracji problematyki 
związanej z górnictwem po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.  Trzy lata wymiany doświadczeń 
i popularyzacja problematyki związanej z przedmiotem projektu pozwoli na zainteresowanie stron 
rozwiązaniami umożliwiającymi wypracowanie najlepszych praktyk.  

Projekt, realizowany w latach 2017-2020 przez Wyższe Urzędy Górnicze w Saksonii i Polsce we współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ma pomóc w poznaniu problemów i bolączek 
wynikających z uciążliwości związanych z rozwojem i upadkiem górnictwa na obszarze działania partnerów 
projektu. Całość problematyki osadzona zostanie w kontekście obowiązujących wymogów prawnych 
i administracyjnych. Pozwoli to na określenie różnic prawno-administracyjnych oraz identyfikację potrzeb 
mieszkańców tego obszaru.  

Działania projektowe skierowane są zwłaszcza do jednostek administracji lokalnej i obejmują m.in.:  

 Konferencje poświęcone tematyce górnictwa (konferencja inauguracyjna w SN i końcowa w PL) 

 Wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego 
górnictwa w SN 

 Wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego 
górnictwa w PL 



 Opracowanie i dokumentacja wyjazdów  

 Sprawozdania i podsumowanie będą opublikowane na stronach internetowych każdego partnera 
projektu 

 Publikacje z SN na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych polskiego partnera 

 Publikacje z PL na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych saksońskiego partnera 

 Analiza obiektu referencyjnego w SN i PL, ustalenie działań dla zmniejszenia konfliktów 

 Analiza i ocena działań dla zmniejszenia konfliktów - obiekty referencyjne w SN i w PL 

 Opracowanie i opublikowanie wspólnego poradnika na temat unikania i rozwiązywania konfliktów 

 Zamieszczenie poradnika na stronach internetowych wszystkich partnerów projektu 

 Referaty gościnne na temat górnictwa na istotnych spotkaniach merytoryczny partnera  

 Wystawy objazdowe w Polsce i Saksonii: "Zapobieganie ryzyka związanego z dawnym górnictwem"  

Cele projektu:  

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy instytucjonalnej i partnerstwa pomiędzy obywatelami oraz 
instytucjami w zakresie górnictwa, na obszarze pogranicza Saksonii i Dolnego Śląska. 

Poprzez realizację projektu partnerzy zamierzają osiągnąć następujące cele szczegółowe: 

1.  Pogłębiona wiedza w zakresie struktur administracyjnych, kompetencji, odpowiedzialności i procedur 
administracyjnych na obszarze wsparcia, jak również dostępnych technologii i procedur w górnictwie 
odkrywkowym i podziemnym w sąsiednim regionie. 

2.  Poprawa komunikacji i konstruktywne rozwiązanie konfliktów wywołanych przez oddziaływanie 
górnictwa. 

3. Poprawa wizerunku górnictwa wśród saksońsko-dolnośląskiej opinii publicznej. 

Koordynator projektu: Justyna Młynarz, tel. 71 776 9696,  

Projekt „Życie z górnictwem (MineLife)” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 

  

  
  

 


