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„Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności
odpraw i ochrony granicy państwowej” - Projekt No.
PLBU.04.02.00-20-0062/17-00
Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego Program Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
w dniu 30.04.2018r. Minister InwestycjiI Rozwoju Gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentowany przez Adama Hamryszczaka, Podsekretarza Stanu zawarł z Podlaskim
Oddziałem Straży Granicznej reprezentowanym przez płk. SG Stanisława Supińskiego
umowę na doﬁnansowanie projektu No. PLBU.04.02.00-20-0062 / 17-00 pt. „Wspólne
inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy
państwowej”.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i
zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością
transgraniczną poprzez rozbudowę systemów nadzoru, która wpłynie na poprawę
efektywności odpraw granicznych.
Realizacja Projektu umożliwi obserwację, detekcję i rejestrację zdarzeń polegających na
dokonywaniu, bądź usiłowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom przez nielegalnych
migrantów lub w celu przemytu towarów na obszar celny UE. Zastosowanie urządzeń
technicznej ochrony granicy pozwoli na właściwe zabezpieczenie przejść granicznych przed
ominięciem kontroli, co jednocześnie podniesie skuteczność i efektywności odpraw w
samych przejściach. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, współpraca służb
będzie miała wymierny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
całego regionu.
Beneﬁcjentami w Projekcie są także Państwowy Komitet Graniczny Republiki Białorusi oraz
Nadbużański Oddział Straży Granicznej.
Realizacja działań projektowych będzie trwała 24 miesiące. Całkowity koszt kwaliﬁkowalny
Projektu szacowany jest na 2 256 777,30 EUR.

„Joint initiatives of border guards on increasing the eﬀectiveness of border checks and
state border protection”- Project No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00
In accordance with the decision of the Joint Monitoring Committee the Cross-Border
Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European
Neighbourhood Instrument in 2018-04-30 MINISTER OF INVESTMENT AND ECONOMIC
DEVELOPMENT of the Republic of Poland, represented by Adam Hamryszczak, the
Undersecretary of State who signed a contract with PODLASKI BORDER GUARD REGIONAL
UNIT represented by Border Guard Col. Stanisław Supiński, Deputy Commander of the
Podlaski Broder Guard Regional Unit, Grant Contract no PLBU.04.02.00-20-0062/17-00 on
funding the Project “Joint initiatives of border guards on increasing the eﬀectiveness of
border checks and state border protection”.
The main objective of the project is to strengthen state border protection, prevent and
combat illegal migration, human traﬃcking and the ﬁght against organized cross-border
crime by developing surveillance systems that will improve the eﬃciency of border checks.
Implementation of the Project will enable observation, detection and registration of events
consisting of making or attempting to cross the border against regulations by illegal
migrants or in order to smuggle goods into the EU customs territory.
The use of technical devices of border protection will allow proper protection of border
crossings against bypassing controls /illegal migration, which, at the same time, will
increase the eﬃciency and eﬀectiveness of checks at the crossing point. Bearing in mind
the good of the local community, the cooperation of the services will have a measurable
impact on ensuring the public order and safety of the entire region .
The beneﬁciaries of the Project are also the State Border Committee of the Republic of
Belarus and Nadbużanski Border Guard Regional Unit.
The implementation of project activities will last 24 months. The total eligible cost of the
Project is estimated at 2 256 777,30 EUR.
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