
OGŁOSZENIE PROGRAMU

Common Ground – 
Wspołtworzenie bez granic
Regiony przygraniczne, łączące państwa 
sąsiadujące, to specyficzne obszary o ogrom-
nym potencjale. Tereny po obu stronach grani-
cy często są ze sobą ściśle i wielorako powią-
zane. I choć stosunki transgraniczne między 
Niemcami i sąsiednimi państwami są teraz 
bardziej ożywione niż dawniej, to odmienne 
struktury administracyjne po obu stronach 
granicy nadal hamują inicjatywy na rzecz 
wspólnego kształtowania tych regionów. 
Dotyczy to również udziału mieszkańców 
w politycznych procesach umożliwiających 
wspólne działania po obu stronach granicy. 
Temu właśnie poświęcony jest program Com-
mon Ground – Wspołtworzenie bez granic.

Program Common Ground Fundacji Roberta 
Boscha wspiera udział mieszkańców ob-
szarów przygranicznych w projektowaniu i 
rozwijaniu ich wspólnego regionu. Meryto-
ryczne doradztwo i wsparcie finansowe mają 
pozwolić na rozwijanie i ugruntowanie po obu 
stronach granicy kultury uczestnictwa, łączą-
cej politykę, administrację, społeczeństwo 
obywatelskie i lokalną społeczność. Wypra-
cowanie wspólnej koncepcji oraz organizacja 
i realizacja transgranicznego procesu partycy-
pacji pozwolą lepiej sprostać wyzwaniom w 
regionie, uwolnić istniejący potencjał i zna-
leźć rozwiązania. W toku tych działań powin-
ny powstać trwałe ponadgraniczne struktury 
partycypacji, które będą działały również po 
zakończeniu tego początkowo trzyletniego 
programu. 
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Zostańcie regionem Common 
Ground!

W swoim regionie przygranicznym stoicie 
wobec wyzwania, które chcecie rozwiązać przy 
udziale mieszkańców z obu stron granicy? 
Chcecie coś zmienić i uwolnić istniejące moż-
liwości? Jesteście przekonani, że warto przy 
tym współpracować w ramach silnego tran-
sgranicznego sojuszu polityki, administracji i 
społeczeństwa obywatelskiego? Macie mocną 
motywację, by zakorzenić w swoim regionie 
kulturę partycypacji z udziałem wszystkich 
istotnych podmiotów? – W takim razie zgłoście 
się do programu Common Ground – Wspołt-
worzenie bez granic i zostańcie regionem  
Common Ground!

Co oferuje nasz program

Jako wybrany region przygraniczny możecie 
liczyć na pomoc zarówno przy wyborze tema-
tów, jak i przy projektowaniu i realizacji proce-
su partycypacji. Instytut Zarządzania Współ-
pracą i Badań Interdyscyplinarnych Nexus, 
współpracujący z Fundacją Roberta Boscha 
przy realizacji programu Common Ground, 
będzie służył wam wsparciem i indywidual-
nym doradztwem, zależnie od potrzeb. Każdy 
wybrany region przygraniczny może ponadto 
skorzystać z usług regionalnego doradcy do 
spraw uczestnictwa, który będzie towarzyszył 
procesowi partycypacji przez cały czas trwa-
nia programu. 

W trakcie oferowanych szkoleń zyskacie też 
cenną wiedzę dotyczącą wszelkich aspektów 
zagadnienia partycypacji.

W ramach tego programu będziecie mieli 
również możliwość nawiązania kontaktów z 
innymi podmiotami społeczeństwa obywatel-
skiego i gminami z najróżniejszych regionów 
przygranicznych oraz wymiany doświadczeń 
na temat partycypacji i współpracy trans-
granicznej. Będą temu służyły oferowane w 
ramach programu specjalistyczne warsztaty i 
spotkania sieciowe. 

Na realizację transgranicznych procesów 
partycypacji dla maksymalnie ośmiu wybra-
nych regionów przygranicznych przeznaczono 
łączną kwotę do 1,3 miliona €. Dokładna wy-
sokość wsparcia dla każdego regionu zależy 
od przedstawienia umotywowanych potrzeb 
finansowych i obejmuje trzyletni czas trwania 
programu. Finansowo wspierane będą same 
procesy partycypacji, które mogą się skła-
dać z wielu różnych formatów uczestnictwa, 
a także tworzenie transgranicznych struktur 
uczestnictwa. Po zakończeniu tego pilotażo-
wego programu planowane jest dalsze wspie-
ranie wybranych regionów przygranicznych 
w budowaniu stałych struktur partycypacji. 
Wszystkie projekty finansowane w fazie pilota-
żowej będą ponadto monitorowane naukowo.
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Jakie tematy można zapropo-
nować do transgranicznej  
partycypacji?

Program Common Ground jest zasadniczo 
otwarty na finansowanie wszystkich projek-
tów służących dobru wspólnemu.

Oto przykładowe tematy: 
• Projekty służące rozwojowi transgranicz-

nych usług użyteczności publicznej, np. w 
dziedzinie transportu publicznego, zapew-
nienia dostaw energii, utylizacji odpadów, 
opieki zdrowotnej, edukacji.

• Projekty wspólnego opracowywania kon-
cepcji dla regionu, np. dotyczące turysty-
ki transgranicznej, kultury, mobilności 
czy działań służących ochronie klimatu, 
wspólne projektowanie (publicznych) 
obiektów, z których mogliby korzystać 
mieszkańcy po obu stronach granicy, np. 
wspólnej pływalni.

Kto może się ubiegać?

Wniosek o status regionu przygranicznego 
składa główny wnioskodawca. 
 
Może nim być regionalna jednostka samor-
ządowa, tzn. powiat, gmina, związek gmin 
albo inny organ regionalny z Niemiec lub 
jednego z krajów sąsiadujących. Głównym 
wnioskodawcą może być również organizacja 
społeczeństwa obywatelskiego, jeśli może 
udokumentować współpracę z jakąś jednost-
ką samorządu terytorialnego. 

Główny wnioskodawca może się ubiegać o 
status regionu przygranicznego wspólnie z 
trzema innymi partnerami (a zatem łącznie 
po jednym organie samorządu terytorialnego 
i po jednej organizacji społeczeństwa oby-
watelskiego z każdego kraju). Ci partnerzy 
potwierdzają swoją gotowość do współpracy 
listami intencyjnymi (Letters of Intent). 

Ważne: Głównym wnioskodawcą może być 
jedynie organizacja lub instytucja non-profit. 
Stowarzyszeni partnerzy mogą być w ramach 
kooperacji zorganizowani na gruncie sektora 
prywatnego.
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Jak można się ubiegać?

Procedura ubiegania się regionu do progra-
mu Common Ground jest dwustopniowa.

W pierwszym kroku główny wnioskodawca do 
15.11.2021 zgłasza zainteresowanie udzia-
łem w programie.
 
Do tego konieczna jest jedynie rejestracja na 
portalu Fundacji Roberta Boscha oraz przed-
stawienie swojego pomysłu. Prosimy o zrozu-
mienie, że nie będziemy przyjmować zgłoszeń 
drogą pocztową.  

Wszyscy kandydaci, którzy zarejestrują się do 
15.11.2021, zostaną zaproszeni do udziału 
w jednodniowych warsztatach zatytułowa-
nych „Dobra partycypacja w gminach”, które 
odbędą się pod koniec listopada 2021. Wte-
dy zostaną przekazane dalsze informacje 
dotyczące programu Common Ground oraz 
konkursu. Czas i miejsce tych warsztatów 
zostaną podane do wiadomości odpowiednio 
wcześniej. 

Do 15.02.2022 należy przesłać ostateczne 
zgłoszenie (wraz z kosztorysem oraz listami 
intencyjnymi) – pocztą elektroniczną na adres 
e-mail common.ground@bosch-stiftung.de. 
Odpowiedni formularz wniosku zostanie udo-
stępniony w listopadzie. 

Wybór regionów przygranicznych (maksy-
malnie ośmiu) nastąpi do końca marca 2022 
roku.

Opis programu oraz dalsze ważne informa-
cje dotyczące konkursu znajdziecie w sekcji 
„Najczęściej zadawane pytania” (FAQ) i pod 
adresem:  
www.bosch-stiftung.de/common-ground. 

nexus Institut 
Osoba do kontaktu: Kerstin Franzl
E-mail: common.ground@nexusinstitut.de
Telefon: +49 30 318 054 64

Robert Bosch Stiftung GmbH
Osoba do kontaktu: Sylvia Hirsch
E-mail: common.ground@bosch-stiftung.de
Telefon: +49 711 460 844 90
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