
 

INFORMACJA DLA OBYWATELI (artykuł 50, ust. 9 Rozpor ządzenia (UE) nr 

1303/2013) 

W ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 na 

wspólne polsko-niemieckie projekty dostępnych jest około 100 mln euro z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w trakcie ogłoszonych na-

borów. Informacje o naborach publikowane są na stronie: http://interregva-bb-pl.eu 

 

Co się dotychczas wydarzyło? 

 

Rok 2014  

Kraj Związkowy Brandenburgia przygotował w uzgodnieniu z polskim Koordynato-

rem Krajowym Program Współpracy, stanowiący podstawę udzielania wsparcia w 

perspektywie finansowej. Cele Programu określiła Grupa Robocza, w skład której 

wchodzili przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia), 

Koordynatora Krajowego (Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej) a także 

przedstawiciele jednostek administracji na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 

partnerów gospodarczych i społecznych. Program Współpracy został przedłożony 

Komisji Europejskiej 19 grudnia 2014 r.  

Rok 2015  

W roku 2015 zostały przygotowane istotne dokumenty w ramach czterech posie-

dzeń Grupy Roboczej łącznie z warsztatami na temat możliwych rozliczeń ryczałto-

wych. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 21 paździer-

nika 2015 roku. We Frankfurcie nad Odrą utworzony został Wspólny Sekretariat 

(WS). Podczas konferencji w listopadzie 2015 roku w hali miejskiej w Cottbus Pro-

gram został uroczyście zainaugurowany. Zarówno w roku 2014 jak i 2015 notowano 

ze strony potencjalnych wnioskodawców duże zainteresowanie możliwością otrzy-

mania wsparcia na realizację transgranicznych projektów. Bezpośrednio po za-

twierdzeniu Programu swoją pracę rozpoczął Komitet Monitorujący. Komitet Monito-

rujący (KM) ukonstytuował się 3 grudnia 2015 roku, przyjął regulamin Komitetu oraz 
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plan wydatków w ramach budżetu Pomocy Technicznej a także ustalił harmono-

gram składania wniosków o dofinansowanie projektów parasolowych dla Funduszy 

Małych Projektów. 

Rok 2016  

Komitet Monitorujący obradował 5 razy i zatwierdził następujące projekty:  

• 2 projekty parasolowe – Fundusz Małych Projektów  

Za tym funduszem zarządzanym przez euroregiony Pro-Europa-Viadrina i 

Sprewa-Nysa-Bóbr kryje się łącznie ok. 16 milionów euro, które mogą być wy-

korzystane na bezpośrednie transgraniczne projekty people-to-people. Umowy 

o dofinansowanie udało się zawrzeć jeszcze w 2016 r. Dzięki temu z progra-

mu INTERREG V A ponownie dofinansowane mogą zostać na przykład pol-

sko-niemieckie festyny sportowe czy targi regionalne. Tym samym trzon Pro-

gramu Współpracy udało się uruchomić jeszcze w 2016 r. Wymagało to sporo 

prac wstępnych, ale to właśnie tych wiele małych projektów, w których ludzie 

spotykają się we wspólnym regionie, jest kluczem do sukcesu. Spotkania są 

bowiem najprostszym środkiem do przezwyciężana obcości i dystansu. 

 

• 3 projekty drogowe na łączną sumę dofinansowania 11 mln EUR 

Wybrane projekty przyczyniają się tematycznie do poprawy transgranicznej 

dostępności polsko-niemieckiego 

regionu przygranicznego poprzez budowę i modernizację ważnych odcinków 

dróg. 

• 12 projektów z zakresu integracji i współpracy: 

o 7 projektów  na 5. posiedzeniu KM na łączną sumę 3,69 mln EUR  

Wszystkie wybrane projekty przyczyniają się tematycznie do rozwoju 

współpracy miast przygranicznych, do poprawy współpracy policji i straży 

granicznej oraz do nawiązywania nowych partnerstw na obszarze eurore-

gionów Pro Europa Viadrina oraz Sprewa-NysaBóbr. 

 

o Na 6. posiedzeniu członkowie KM zatwierdzili 5 projektów  na wnioskowaną 

łączną kwotę 38 środków z EFRR w wysokości 4,31 mln EUR. 3 wybrane 

projekty dotyczą stworzenia trwałej współpracy między polskimi i niemiec-

kimi szpitalami, optymalizacji leczenia nowotworów w regionie przygranicz-
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nym oraz współpracy transgranicznej polskiej i niemieckiej administracji, in-

stytucji, zawodów medycznych, polityków i wielu innych obywateli w dzie-

dzinie służby zdrowia. Pozostałe 2 projekty przyczyniają się tematycznie do 

intensyfikacji i stabilizacji współpracy między właściwymi instytucjami pro-

mocji gospodarki, sektorem nauki i podmiotami prywatnymi oraz do 

wzmocnienia, inteligentnej specjalizacji i transgranicznej kooperacji sieci i 

klastrów regionu przygranicznego. 

 

Listy dotychczas zatwierdzonych projektów umieszczone są na stronie internetowej 

Programu http://interregva-bb-pl.eu  

 

Wspólny Sekretariat oraz Regionalny Punkt Kontaktowy odpowiadają na pytania po-

tencjalnych beneficjentów i doradzają podmiotom przygotowującym wnioski o dofi-

nansowanie.:  

Wspólny Sekretariat  

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów  

Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

Wspólny Sekretariat  

Bischofstraße 1a  

15230 Frankfurt n. Odrą  

tel. +49 335 60676 9950  

faks: +49 335 606769959  

e-mail: elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy w Zielonej Górze  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  

Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej  

Wydział Współpracy Międzynarodowej  

Katarzyna Babik-Sobień  

ul. Podgórna 7 39  

65-057 Zielona Góra  

tel.: +48 68 456 52 57  
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faks: +48 68 327 14 29  

e-mail: k.babik-sobien@lubuskie.pl 

www.lubuskie.pl 

 

Działania informacyjno-promocyjne na rzecz INTERREG V A w Brandenburgii  

Strategia Komunikacji oraz informacje o Programie Współpracy i stanie jego wdraża-

nia dostępne są na stronie internetowej Programu www.interreg.brandenburg.de. 

Publikacje i materiały przekazywane są zainteresowanym osobom podczas spotkań 

na temat Programu.  

 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod następującymi adresami: 

https://mdjev.brandenburg.de/europa/foerderprogramme-der-eu/interreg.html oraz 

http://www.europa.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.175295.de 

http://www.ewt.gov.pl 


