
„Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie
Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze

transgranicznym” to dwustronny projekt realizowany przez partnerów
z Polski i Białorusi

Głównym  celem  projektu  jest  podniesienie  atrakcyjności  obszarów  dla  mieszkańców  i
turystów, a w szczególności:

 ochrona  rzeki  Łosośna  i  Jasielda  poprzez  modernizację  oczyszczalni  ścieków  w  obu
lokalizacjach projektu (Kuźnica i Bereza),

 podniesienie  świadomości  ekologicznej  lokalnych  społeczności:  mieszkańców,  władz,
przedsiębiorców i rolników,

 wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Kuźnica i Rejonem Berezowskim
poprzez wspólne przygotowanie i realizację projektu oraz transfer wiedzy.

Przeprowadzenie  przedsięwzięcia  w  postaci  modernizacji  oczyszczalni  oraz  organizacji
kampanii promocyjnej, a także wzmocnienie współpracy między partnerami wpłynie na ograniczenie
problemów  występujących  w  otoczeniu.  Inwestycja  zapewni  spełnienie  wymogów  dotyczących
ścieków odprowadzanych do wód, przyczyni się do uniknięcia awarii ekologicznych oraz pozwoli na
zlikwidowanie nieprzyjemnych zapachów jakie wydostają się z oczyszczalni. 

Projekt  wpłynie  to  na  poprawę  ochrony  środowiska  naturalnego  oraz  podniesienie
atrakcyjności turystycznej, a co za tym idzie wzrost liczby osób odwiedzających obszary dziedzictwa
naturalnego w regionach.  Działanie  ma kluczowe znaczenie  pod względem budowania  potencjału
turystycznego na granicy państw, co w efekcie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Projekt jest spójny z celami Priorytetu 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego w
ramach  Programu Współpracy  Transgranicznej  PL-BY-UA.  Całkowita  wartość  inwestycji  wynosi
2 087 937,88 Euro, wartość wsparcia to 1 879 144,09 Euro.

Realizacja  przedsięwzięcia  rozpoczęła  się  1  stycznia  2020  roku  i  składa  się  z  części
inwestycyjnej  i  nieinwestycyjnej  (miękkiej).  Pierwszy  i  kluczowy  z  elementów  to  modernizacja
oczyszczalni  ścieków w Kuźnicy oraz Berezie.  Działania  miękkie,  zaś  pozostają  w bezpośrednim
związku  z  komponentem  infrastrukturalnym  i  stanowią  wartość  dodaną  projektu.  Ich  celem  jest
podniesienie  świadomości  ekologicznej  lokalnych  społeczności  oraz  wzmocnienie  współpracy
transgranicznej pomiędzy Partnerami poprzez wymianę doświadczeń i  transfer wiedzy. Elementem
scalającym działania inwestycyjne i miękkie będzie kampania „Myśl Eco, Działaj Eco”. 

W ramach działań miękkich realizowane będą m.in. następujące zadania:

 dwujęzyczne publikacje dotyczącej ochrony dziedzictwa naturalnego,

 konferencje otwierające i zamykające projekt,

 konkurs fotograficzny dla mieszkańców o tematyce promocji ekologii,

 warsztaty „design thinking” dotyczące ekologii,

 działania promocyjne.

W najbliższych dniach, po obu stronach granicy uruchomione zostaną procedury przetargowe
na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków. Na bieżąco będziemy informować o postępach w
projekcie.


