
 
 
 
Tytuł Projektu: 
"Transgraniczna Akademia Samorządowa" 
 
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy 
Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), Priorytet E - Kształcenie, 
szkolenie i zatrudnienie, Działanie E 1-2 Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji w 
kontekście polityki rynku pracy oraz przedsięwzięcia kooperacyjne. 
 
Opis: 
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie multitematycznych studiów podyplomowych w 
zakresie menedŜerskiego zarządzania sektorem publicznym w obszarze pogranicza polsko-
saksońskiego oraz kursu języka niemieckiego. Przewidziane działania projektu to: kurs języka 
niemieckiego dla 120 pracowników Urzędu Miasta na trzech poziomach zaawansowania  
oraz  studia podyplomowe w zakresie "Zarządzanie w Sektorze Publicznym" dla 60 
pracowników Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. 
Partnerem projektu jest miasto Bautzen, które czynnie uczestniczy w realizacji projektu 
poprzez przygotowanie i przeprowadzenie bloku programowego studiów podyplomowych 
związanego ze strukturą organizacyjną urzędów administracji publicznej w Saksonii na 
przykładzie Urzędu Miasta Bautzen. W dniach 16 i 19 maja br., podczas wizyty studyjnej w 
Bautzen, uczestnicy kursu językowego zapoznają się z organizacją i funkcjonowaniem 
Urzędu Miasta w Bautzen. Odbędą się równieŜ zajęcia w czterech blokach tematycznych 
dotyczących: kultury, oświaty, rewitalizacji i gospodarki. W dniu 30 maja br. 20 
przedstawicieli partnera niemieckiego będzie uczestniczyć w warsztatach językowych w  
Jeleniej  Górze. 
Studia podyplomowe prowadzi Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki  ul. Nowowiejska 3 Jelenia Góra. 
Kurs języka niemieckiego prowadzi Szkoła Języków Obcych "Premium". 
    
Efekty realizacji projektu: 
WdroŜenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów podyplomowych oraz umiejętność   
posługiwania się językiem niemieckim zdobyta na kursie językowym, pozwoli poprawić 
jakość usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Jelenia Góra w zakresie obsługi 
klienta transgranicznego. Zniweluje róŜnice w zarządzaniu sektorem publicznym po obu 
stronach granicy oraz poprawi jakość polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym.  
 
Wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość projektu - 309 355,00  PLN 
Kwota dofinansowania - 232 016,25 PLN (75% wydatków kwalifikowanych  
w ramach Projektu)  
 
 
Termin realizacji projektu: 



Rozpoczęcie realizacji - VIII. 2007r. 
Zakończenie realizacji - IX. 2008r. 
 


