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Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Roczny plan kontroli - aktualizacja 19.11.2019r.

2. Roczny plan kontroli trwałości - aktualizacja 19.11.2019r.

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000299  pn.  „Trasa  edukacyjna
szlakiem  zabytków  przyrodniczych  i  historycznych”  -  Gmina  Radków

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000082 pn. „Alternatywa bez granic -
warsztaty i prezentacje” - Jeleniogórskie Centrum Kultury

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 pn. „Szlak kamienia” - Gmina
Miasto Świdnica

4.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000323  pn.  „Góry  Izerskie  -  raj  dla
aktywnych turystów” - Stowarszyszenie Bieg Piastów

5.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000769  pn.  „Dostępność
transgraniczna  Hanusovice  -  Stronie  Śląskie”  -  Powiat  Kłodzki

6. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310 pn. „Rowerowy region - Ziemia
Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” - Gmina Nowa Ruda

7. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310 pn. „Rowerowy region - Ziemia
Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” - Gmina Radków

8. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310 pn. „Rowerowy region - Ziemia
Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” - Gmina Miejska Nowa Ruda

9.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.FM_2016_02  pn.  „Fundusz  mikroprojektów w Euroregionie
Glacensis" - Euroregion Glacensis

10. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 pn. „Szlak kamienia” – Gmina
Strzegom

11. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 pn. „Szlak kamienia” - Gmina
Dobromierz

12.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.FM_2016_01  pn.  „Zarządzanie  Funduszem  i  obsługa
administracyjna  mikroprojektów  Nisa-Nysa”  -  Euroregion  Nysa

13. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752 pn. „Poprawa transgranicznej
dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych“ - Powiat Kłodzki
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14.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097  pn.  „INSPIR  -  intensywna
współpraca sieci instytucji regionu” – Fundacja Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych

15.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253  pn.„Tajemnice  militarnych
podziemi" - Gmina Miejska Kamienna Góra

16. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001090 pn.„Wspólnie rozwiązujemy
problemy" - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM Sp. z o.o.

17. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086  pn. „Bolesławiec - Vrchlabi -
aktywna transgraniczna współpraca muzeów” – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

18.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266  pn.„AQUA  MINERALIS
GLACENSIS"  -  Gmina  Duszniki-Zdrój

19.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266  pn.„AQUA  MINERALIS
GLACENSIS"  -  Gmina  Kudowa-Zdrój

20. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15 003/0000300 pn. „Z tropiku do tropiku na
czesko-polskim pograniczu" - Gmina Wałbrzych

21.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253  pn.„Tajemnice  militarnych
podziemi" - Gmina Głuszyca

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

Roczny plan kontroli - aktualizacja 15.04.2019r.

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.02.01.00-02-0015/16 pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr
351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum Allee w Görlitz” - Województwo Dolnośląskie (Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei)

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.02.01.00-02-0014/16 pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich nr
354  na  odcinku  Turoszów-Sieniawka  i  nr  352  na  odcinku  Zatonie  -Bogatynia  wraz  z  ulicą  Schrammstrase  w  Zittau”  -
Województwo  Dolnośląskie  (Dolnośląska  Służba  Dróg  i  Kolei)

3.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  PLSN.04.01.00-02-0003/15  pn.  „Fundusz  Małych  Projektów
INTERREG  Polska  –  Saksonia  2014-2022”  -  Euroregion  Nysa

4.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  PLSN.03.01.00-02-0067/17-00  pn.  „Groß  für  Klein  –  Duzi  dla
małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” - Dolnośląski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

5.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  PLSN.04.01.00-02-0078/17-00  pn.  „TRANSGEA  -  Transgraniczna
współpraca  w  zakresie  lokalnych  działań  adaptacyjnych  do  zmian  klimatu”  -   Instytut  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  -
Państwowy Instytut Badawczy

6.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  PLSN.04.01.00-02-0078/17-00  pn.  „TRANSGEA  -  Transgraniczna
współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

7.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  PLSN.01.01.00-02-0094/17-00 pn.  „Łużyce-Bory  -  rowerem przez
kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” - Gmina Bolesławiec

8.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  PLSN.01.01.00-02-0094/17-00 pn.  „Łużyce-Bory  -  rowerem przez
kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” - Gmina Warta Bolesławiecka
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9.  Informacja  pokontrolna  z  kontroli  realizacji  projektu  nr  PLSN.01.01.00-02-0094/17-00 pn.  „Łużyce-Bory  -  rowerem przez
kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” - Gmina Miejska Bolesławiec

10. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-02-0094/17-00 pn. „Łużyce-Bory - rowerem przez
kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” - Gmina Osiecznica

11.Informacja pokontrolna z kontroli  realizacji  projektu nr PLSN.02.01.00-02-0013/16 pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej
nr  353  Pieńsk-Strzelno  wraz  z  ul.  Rothenburger  Strasse  w  Krauschwitz”  -  Województwo  Dolnośląskie  (Dolnośląska  Służba
Dróg i Kolei)
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