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Szanowni Państwo, 

 

w niniejszym wydaniu Newslettera chcielibyśmy Państwa poinformować o działaniach w 

ramach Programu Współpracy Interreg BB-PL 2014-2020 i o postępach w realizacji 

dofinansowanych projektów. 

 

Ostatnie miesiące były udane: Komitet Monitorujący zatwierdził nowe projekty, wiele 

zakontraktowanych projektów znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Pomyślnie 

zakończył się proces desygnacji oraz złożony został pierwszy wniosek. Zawnioskowano o 

środki EFRR w kwocie 4.397.023,22 €, a zgłoszone kwalifikowalne wydatki wynoszą 

5.172.968,51 €. Tym samym osiągnięty został cel n+3 na 2018 r. 

 

 

W tym wydaniu: 

Aktualności z programu.........................................................................................................3 

Aktualności z dofinansowanych projektów.........................................................................11 

o DIALOG 

o Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej  Słubice&Frankfurt nad 

Odrą 

o Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – 

niemieckiego pogranicza 

o Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki 

o Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i 

Zatoniu 

o Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze 

o Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacjnej Euromiasta Gubin-Guben 

o Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr 

o Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA 

 

Życzymy Państwu  interesującej lektury! 
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Aktualności z programu 

 

INTERREG TOUR I: Frankfurt (Oder) 

Celem cyklu wizyt pod nazwą INTERREG-Tour jest przybliżenie obywatelom projektów, które 

zostały dofinansowane w ramach Programu Współpracy Interreg VA BB-PL oraz udzielenie 

odpowiedzi na pytanie: co dla mojego regionu robi UE? 

 

W dniu 22.06.2018 Minister Stefan Ludwig w ramach cyklu wizyt INTERREG TOUR odwiedził 

Wspólny Sekretariat oraz Centrum Współpracy Frankfurt-Slubice (kierujące projektem 

Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej  Słubice&Frankfurt nad Odrą). 

 

 

 

TOUR de INTERREG 

W dn. 14-18 września 2018 r. odbył się transgraniczny, polsko-niemiecki rajd rowerowy pod 

hasłem TOUR de INTERREG. Rajd rozpoczął się 14 września 2018 r. na polsko-niemiecko-czeskim 

(PL-CZ-DE) trójstyku w okolicach Zttau i Bogatyni, a zakończył się nad Bałtykiem na znajdującej się 

na wyspie Uznam Promenadzie Europejskiej (Ahlbeck – Swinemünde/Świnoujście). W rajdzie 

wzięło udział 70 rowerzystów (głownie z Polski i Niemiec), którzy w ciągu pięciu etapów/dni 

przejechali wspólnie prawie 600 km. 

Trasa rajdu przebiegała przez miejsca realizacji najciekawszych projektów INTERREG, a także 

miejsca symboliczne dla współpracy polsko-niemieckiej tj. podzielone i bliźniacze miasta m.in. 
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Europa-Miasto Zgorzelec-Görlitz, Guben-Gubin czy Frankfurt-Słubice.  

Inicjatywa jest efektem współpracy trzech Wspólnych Sekretariatów – biur ulokowanych w 

Löcknitz, we Wrocławiu oraz Frankfurcie nad Odrą, które powołane zostały w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji polsko-niemieckich programów INTERREG (Meklemburgia, Brandenburgia – 

Polska, Polska – Saksonia oraz Brandenburgia – Polska). Nasz Program Współpracy 

reprezentowany był przez Panią Paulinę Polan ze Wspólnego Sekretariatu we Frankfurcie nad 

Odrą. 

 

 

 

XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego 

W dniach 19 – 20 września 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się XI posiedzenie 

Komitetu Monitorującego (KM) programu Interreg Brandenburgia - Polska. Dofinansowanie 

otrzymało 8 projektów, a łączna wartość przyznanych środków to ponad 10,5 mln euro. 

Zatwierdzony został m.in. projekt miasta Forst i Gminy Brody: „Forst-Brody: zachować i rozwijać - 

różany most hrabiego Brühla”, którego celem jest jakościowa poprawa turystycznej infrastruktury i 

podniesienie atrakcyjności obu parków.   Celem kolejnego zatwierdzonego projektu pn. „Na szlaku 

wspólnej historii” jest rozwój i rozpowszechnianie wspólnych transgranicznych ofert dla lepszego 

promowania potencjału regionumiędzy Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie a miejscem 

pamięciWzgórza Seelowskie . Partnerami projektu są Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum 

Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz Powiat Märkisch-Oderland. 

Lista wszystkich zatwierdzonych przedsięwzięć jest dostępna na stronie programu: 

https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2018/09/18-09-20_Liste-der-genehmigten-
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Projekte-11BA.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroregion Szprewa – Nysa – Bóbr świętują swój Srebrny Jubileusz w  Zielonej Górze 

W dniu 21.09. 2018 Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr obchodził  w obecności 170 gości ze świata 

polityki, gospodarki, mediów swój 25 jubileusz. Dokładnie tego dnia ćwierć wieku wcześniej 

doszło do podpisania umowy założycielskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion 

„Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz niemieckim stowarzyszeniem Spree-Neiße-Bober. Impreza odbyła się 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 
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Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 

2014-2020 

W dniu 04.10.2018 odbyło się w Zielonej Górze Wydarzenie roczne 2018 Programu 

Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020, w którym udział wzięło ponad 

190 gości z Polski oraz Niemiec. 

Po oficjalnym otwarciu, uczestnicy mogli w ramach wystawy zapoznać się ze wspartymi w 

ramach naszego programu projektami, zwiedzić radiowóz policyjny, karetkę pogotowia i 

ciężarówkę, wziąć udział w konkursie wiedzy o polsko/brandenburskim pograniczu oraz 

kursie pierwszej pomocy, skorzystać z konsultacji orazwziąć udział w trzech wycieczkach do 

miejsc, w których zrealizowano wsparte projekty. W ramach konferencji zaprezentowano 

przykłady udanych projektów.  

Galerię zdjęć oraz film z wydarzenia znajdą Państwo tutaj: https://interregva-bb-

pl.eu/pl/6022-2/ 
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Konferencja  "Integracja Europejska - Szlakiem Interreg“ 

 

 

17.10.2018 w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja pt. "Integracja Europejska - 

Szlakiem Interreg". Celem konferencji było przedstawienie wpływu na rozwój obszaru 

wsparcia projektów dofinansowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL . 

 

INTERREG TOUR II: Cottbus 

Celem zdobycia informacji na temat realizacji Programu Współpracy INTERREG w dniu 

8.11.2018 miasto Cottbus odwiedził Minister Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony 

Konsumentów Brandenburgii Stefan Ludwig. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie 

planetarium. Nadburmistrz Holger Kelch przedstawił tematy realizowane w ramach 

trwającego od 1975 roku partnerstwa z Zieloną Góra oraz zwrócił uwagę na istniejące bariery 

ograniczające współpracę, które należy redukować.   Następnie  zwiedzono Ogród Zoologiczny 

w Cottbus - euroregionalne zoo, w którym zaprezentowano m.in. nowy budynek szkoły 

zoologicznej oraz wybieg dla zwierząt, które otrzymały dofinansowanie z INTERREGu.  

Następnie Pan Heinrich Dierkes przedstawił polsko-niemieckie projekty dotyczące wymiany 

mieszkańcówi miast partnerskich, które realizowane są przez Stowarzyszenie Polsko-

Niemieckie i współfinansowane w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB z 

programu INTERREG. Na zakończenie pan Gert Streidt - dyrektor Fundacji Muzeum Księcia 

Pücklera - zaprezentował atrakcje Parku Branitz, w którym dzięki wsparciu środków UE 

prowadzone są aktualnie prace  nad nowym ukształtowaniemskweru Venusbeet oraz Placu 

Hardenberga 
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Polsko-Niemiecka Giełda Partnerska był sukcesem! 

9 listopada w Domu Kultury KüstrinKietz odbyła się organizowana przez Euroregion Pro 

Europa Viadrina - Mittlere Oder e.V. i Euroregion PRO EUROPA VIADRINA, wspólnie z 

Euroregionem Pomerania polsko-niemiecka 

giełda partnerska. Uczestniczyło w niej prawie 

100 przedstawicieli stowarzyszeń, muzeów, szkół 

i administracji publicznej z Niemiec i z Polski. 

Uczestnicy mieli okazję poznać się i znaleźć 

potencjalnych partnerów do współpracy oraz do 

wspólnych projektów. Podczas pierwszej rundy 

giełdy uczestnicy mieli możliwość poznania się i nawiązania pierwszych kontaktów w małych 

grupach. Znajomości pogłębiano w czasie obiadu. Na zakończenie spotkania goście w 

większej grupie wymieniali się pomysłami na dalszą współpracę i na przyszłe spotkania. 
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Warsztaty „Działania promocyjne i nowoczesne formy marketingu dla Beneficjentów 

Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020” w Zielonej Górze. 

 

W dniu 05.12.2018 w Zielonej Górze odbyły się warsztaty na temat  „Działań promocyjnych 

i nowoczesnych form marketingu dla Beneficjentów Programu Współpracy INTERREG VA BB-

PL 2014-2020”. Ponad 80 beneficjentów programu mogło poznać nowoczesne techniki 

marketingowe, Copywriting’u , Content Marketing’u i mediów społecznościowych.  

 

Nowi pracownicy Wspólnego Sekretariatu! 

Z przyjemnością  informujemy, iż  personel 

Wspólnego Sekretariatu jest w pełnym 

składzie. 24.10.2018 r. kierownictwo 

placówki objęła pani Izabela  Glišić – 

wieloletni doświadczony współpracownik 

Sekretariatu. Stanowiska specjalistów objęli 

nowy kolega i nowa koleżanka: od dn. 

05.11.2018 pan Marcin Wichrowski, a od dn. 

01.12.2018 r. pani Monika Roszak. Cieszymy 

się i życzymy  sukcesów! 

 

 

 

Informacje z dofinansowanych projektów  

http://interregva-bb-pl.eu/
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Projekt Dialog 

Okres trwania projektu: 01.01.2017-31.12.2019 

Partner: Mittlere Oder e.V, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "ProEuropaViadri-

na"; Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"; Euroregion Spree-Neiße-

Bober e.V 

Kwota dofinansowania: 1.085.778,40 Euro 

 

 

Cele projektu: 

Celem projektu jest zintensyfikowanie i poprawa jakości transgranicznego DIALOGu we 

współpracy instytucjonalnej na brandenbursko-lubuskim pograniczu poprzez naukę języka, 

poznanie struktur i procesów administracyjnych oraz podniesienie kompetencji 

interkulturowych pracowników instytucji 

bezpośrednio zajmujących się 

współpracą transgraniczną. 

 

Więcej informacji: 

http://www.euroregion-

snb.de/176/neisse/dialog 

 

Przykłady dotychczas przeprowadzonych działań: 

 

W ramach projektu DIALOG, a dokładniej pakietu działań „Komunikacja bez granic” partnerzy 

projektu oferują wiele szkoleń, pozwalających 

m.in.opanować język sąsiada ale i wykorzystać  język 

angielski jako język pośredniczący. Uczestniczący w kursie w 

Cottbus pracownicy administracji otrzymali już pierwsze 

certyfikaty ukończenia kursu polskiego słownictwa 

administracyjnego dla początkujących. Sukcesem zakończył 

się także kurs języka angielskiego w Guben. Ponadto w 

mieście Forst (Lausitz) rozpoczął się kolejny kurs polskiego. 

 

http://interregva-bb-pl.eu/
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Wizyta studyjna na niemiecko - francuskiej granicy 

W ramach projektu DIALOG  w dniach 

od 6 do 9 listopada 2018 r. odbyła się 

wizyta studyjna w ramach tematu 

ZDROWIE. Miejscem docelowym było 

pograniczneniemiecko–francuskie w 

regionie Oberrhein. W wyjeździe  

uczestniczyli polscy i niemieccy 

przedstawiciele szpitali, kas chorych, 

ratownictwa medycznego oraz wydziałów zdrowia  Urzędu Marszałkowskiego, Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego,Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Komunalnych Kraju 

Związkowego Brandenburgii. Podczas wizyty 

uczestnicy mieli możliwość szczegółowego 

przedyskutowania zagadnień dotyczących 

transgranicznej opieki zdrowotnej. Partnerem 

na miejscu był Euro–Institut w Kehl, który 

przedstawił prowadzony przez siebie projekt 

dotyczący tematu opieki zdrowotnej na pograniczu. 

Uczestnicy wizyty zostali zaproszeni do Wissenbourga (Francja). W ratuszu zostali przywitani 

przez burmistrza miasta oraz wysłuchali informacji nt. współpracy w zakresie ratownictwa 

medycznego na tamtejszym pograniczu. 

Drugi dzień uczestnicy rozpoczęli od przejazdu transgranicznym tramwajem z Kehl przez 

Most Europejski do Strasburga. Po zwiedzaniu miasta, w programie znalazły się  wykłady i 

dyskusje dotyczące prewencji, wspierania zdrowia oraz projektów szpitali znajdujących się na 

pograniczu niemiecko – francuskim. 

Ostatniego dnia uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili szpital w Völlingen, gdzie mieli okazje 

zobaczyć imponujący oddział kardiologiczny oraz porozmawiać o doświadczeniach szpitala w 

realizacji projektów unijnych. 

http://interregva-bb-pl.eu/
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Polsko – Niemiecki DIALOG na temat bezpieczeństwa w regionie przygranicznym 

27.11.2018 w Starostwie Powiatowym w Forst w ramach projektu DIALOG odbył się „Polsko-

Niemiecki DIALOG na temat bezpieczeństwa w regionie przygranicznym”. W wydarzeniu 

wzięło udział ponad 50 osób. Celem spotkania była transgraniczna wymiana doświadczeń 

między czterema organami bezpieczeństwa – Policją, Policją Federalną, względnieStrażą 

Graniczną, Służbą Celną i Strażą Pożarną po polskiej stronie.Praca i struktury instytucji 

zaprezentowali ich przedstawiciele . W dyskusji poruszone zostały także tematy dot. dalszej 

współpracy. Wszyscy zaangażowani stwierdzili, iż tematem priorytetowym, w celu 

zapewnienia solidnej komunikacji, jest nauka języka sąsiada. Szczególnie interesująca była 

wiadomość, że współpraca policji – przykładowo w kwestii ustanowienia zespołów śledczych 

zajmującymi się konkretnymi przypadkami (tzw. Joint-Investigation-Teams) czy 

przeprowadzania wspólnych patroli – jest bardziej rozwinięta od istniejących kooperacji na 

granicy niemiecko-francuskiej czy niemiecko-duńskiej.  Wszyscy uczestnicy jednogłośnie 

wyrazili nadzieję, iż takie platformy służące wymianie, jak DIALOG Euroregionów będą nadal 

dostępne. 
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Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice&Frankfurt nad Odrą 

 

Partnerzy: Miasto Frankfurt (Oder), Gmina Słubice, Europa-Universität Viadrina. 

Okres realizacji: 01.01.2017 bis 31.12.2019 

Kwota dofinansowania: 981.202,51 Euro 
 
Cele projektu: 
 
Do celów projektu należą wzmocnienie transgranicznej współpracy między merytorycznymi 

wydziałami administracji jak i zacieśnienie współpracy obu administracji z instytucjami z 

dziedziny edukacji, kultury, sportu i turystyki. Celem projektu jest wzmocnienie 

transgranicznego charakteru wydarzeń i ofert, celem zwiększenia  liczby aktywnych 

uczestników z kraju sąsiada. 

 

Więcej informacji: http://frankfurt-slubice.eu/ 

 

Przykłady dotychczas przeprowadzonych działań: 

 

Zwiedzania Dwumiasta z perspektywy rzeki – rejsy statkiem po Odrze  z przewodnikiem w 

języku polskim i niemieckim 

 

21 września we Frankfurcie nad Odrą 

odbyły się dwie bezpłatne wycieczki po 

Odrze, w których uczestniczyło łącznie 

77 osób. Podczas rejsów uczestnicy 

poznali wiele interesujących faktów nt. 

regionu Odry, od jej źródeł na 

Morawach Czeskich, przez Górny i 

Dolny Śląsk, pogranicze 

brandenbursko-lubuskie, aż po  Szczecin na Pomorzu.  Przewodnik Janusz Kauczynski zabrał 

uczestników polskojęzycznej wycieczki na niezwykłe zwiedzanie Dwumiasta z perspektywy 

rzeki. Kolejny rejs o godz. 17.00  w języku niemieckim poprowadził biograf Odry Uwe Rada, 

http://interregva-bb-pl.eu/
https://www.facebook.com/interregbbpl
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który opowiedział o znaczeniu Odry na przestrzeni 800 lat oraz o  jej związkach z Frankfurtem 

nad Odrą. 

 

Bezpłatne wycieczki rowerowe: „Słubice dla zaawansowanych - rowerem w miejską 

zieleń” i „Frankfurt da się lubić” 

 

25 sierpnia 2018 późnym popołudniem odbyły się 2 bezpłatne wycieczki zielonymi zaułkami 

Słubic i szlakiem parków we Frankfurcie nad Odrą. Obie wycieczki zorganizowała  Polsko-

Niemiecka Informacja Turystyczna. Rajd  zakończyły się jednocześnie z oficjalnym  

rozpoczęciem Nocy Parkowej w 

Parku Lennégo. Mimo deszczu i 

wiatru w wycieczkach 

uczestniczyło 17 osób. Słubicka 

trasa miała na celu przybliżenie 

turystom i mieszkańcom często 

nieznanych czy pomijanych, a 

jakże atrakcyjnych zielonych 

parków i skwerów  m. in. z 

Pomnikiem Wikipedii. Frankfurcka wycieczka prowadziła szlakiem terenów zielonych  przez  

park Lienau, Klingetal do ogrodu botanicznego i wyspę Kozi Ostrów do parku Lennégo.  

 

I Transgraniczny Piknik Organizacji Pozarządowych (NGO). 

 

14 lipca 2018r. odbył się I Transgraniczny Piknik Organizacji Pozarządowych (NGO). Impreza 

towarzyszyła Miejskiemu Świętu Hanzy. Na słubickich błoniach przy Odrze stanęło 

miasteczko namiotowe, w którym słubickie i frankfurckie organizacje pozarządowe 

prezentowały swoją działalność mieszkańcom pogranicza. 

W pikniku uczestniczyło kilkanaście organizacji ze Słubic i 

Frankfurtu (m.in. Stowarzyszenie Ochrony Praw Zwierząt 

„Animals” Słubice, Art An der Grenze e.V., Orchester der 

Frankfurter Musikfreunde, Stowarzyszenie Seniorów i 

Osób z Niepełnosprawnością TWK Słubice). Różnorodna 

http://interregva-bb-pl.eu/
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oferta organizacji wzbudziła zainteresowanie mieszkańców Dwumiasta.  Część z nich po raz 

pierwszy usłyszała o istnieniu niektórych organizacji. Dzięki bezpośrednim spotkaniom i 

rozmowom w ramach pikniku reprezentanci NGOsów mieli okazję zachęcić do współpracy 

nowych działaczy i pozyskać wolontariuszy.  

 

Dalsze działania: 

 

Transgraniczny Dzień Dziecka 

   

 

 

 

Polsko-niemieckie dożynki w Drzecinie 

   

 

Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – 

niemieckiego pogranicza 

 

Partner: Miasto Gorzów Wlkp./Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-

Karamać w Gorzowie Wlkp., QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft 

GmbH/Eisenhüttenstadt.  

http://interregva-bb-pl.eu/
https://www.facebook.com/interregbbpl
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Okres realizacji: 01.04.2018 – 30.04.2020 

Kwota dofinansowania:  648.927,95 Euro 

 

Cele projektu: 

1) Pozyskanie i uwrażliwienie pracodawców działających w branży gastronomicznej i 

spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju euroregionu oraz jego promocji. 

2) Wyrównanie standardów edukacyjnych  pomiędzy stroną  polską a niemiecką poprzez 

stworzenie wspólnego programu doskonalącego umiejętności praktycznych  oczekiwane 

przez pracodawców. 

3) Wzrost kompetencji zawodowych uczestników 

4) Poszerzenie i pogłębienie współpracy edukacyjnej na rzecz wspólnego rynku usług branży 

gastronomicznej i spożywczej. 

5) Rozbudowa oferty kształcenia na rzecz nabywania kompetencji interkulturowych, 

ukierunkowanej na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz potrzeb transgranicznego 

rynku pracy. 

6) Wspieranie edukacji językowej oraz zdobywania wiedzy na temat euroregionu. 

7) Dostosowanie infrastruktury Polsko–Niemieckiego Centrum Edukacyjno–Konferencyjnego 

do potrzeb realizacji projektu. 

 

Przykłady przeprowadzonych działań: 

 

1. Konferencja otwarcia, która odbyła się 11.10.2018 r. w siedzibie niemieckiego partnera 

QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH w Eisenhüttenstadt. 

https://www.eisenhuettenstadt.de/index.php?object=tx|2852.5&ModID=255&FID=2852.52

0.1 

 

2. Spotkanie polskich i niemieckich nauczycieli w celu opracowania autorskiego 

transgranicznego pakietu dydaktycznego doskonalącego umiejętności praktyczne,  

oczekiwane przez pracodawców w zawodzach cukiernika i kucharza. Wypracowane 

materiały zostaną wykorzystane w ramach działań projektowych przy realizacji warsztatów i 

szkoleń cukierniczych oraz gastronomicznych dla uczniów. 

 

http://interregva-bb-pl.eu/
https://www.facebook.com/interregbbpl
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3. Dwie wizyty studyjne dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych 

w Gorzowie Wielkopolskim i  QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH 

w Eisenhüttenstadt w kompleksie wypoczynkowym Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort. 

Wizyty zorganizowane były w ramach wymiany doświadczeń w organizacji usług 

gastronomicznych. Uczestnicy zapoznali się ze standardami prowadzenia obiektów 

turystycznych na Ziemi Lubuskiej. Gospodarze obiektu przekazali wiele ciekawych informacji 

o  historii pałacu i jego odbudowie, sposobach produkcji win, bogatej ofercie Grape Spa oraz 

tajemnicach pałacowej kuchni. 

 
4. W ramach realizacji projektu rozbudowywane jest o salę konferencyjną wraz z zapleczem 

gastronomicznym Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia przy Zespole Szkół 

Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

 

 

http://interregva-bb-pl.eu/
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Do końca 2018 r. zaplanowane są następujące działania: 

- Kurs języka polskiego dla uczniów  QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH w 

Eisenhüttenstadt. 

- Kurs języka niemieckiego dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

- Trening motywacji zawodowej dla  uczniów polskiego i niemieckiego partnera w 

Gorzowie Wielkopolskim. 

- Dwudniowy warsztat dla baristów - uczniów polskiego i niemieckiego partnera w 

Eisenhüttenstadt.  

 

Więcej informacji na stronie http://gastronomik.gorzow.pl/ 

 

Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki 

 

Partnerzy: Investor Center Ostbrandenburg GmbH, Stiftung Europa-Universität Viadrina 

Frankfurt (Oder) (EUV); Hafenbetriebsgesellschaft Eisenhüttenstadt mbH (EH); Kostrzyńsko-

Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A (KSSSE); POLSKA IZBA CŁA, LOGISTYKI I SPEDYCJI; 

Technische Hochschule Wildau [FH] (THW) 

Kwota dofinansowania: 550.574,15 EURO 

Okres realizacji projektu: 1.4.2017 - 31.03.2020 

 

Cele projektu: Projekt zakłada współpracę instytucji wspierania gospodarki miast Frankfurt 

n. Odrą, Słubice i Eisenhüttenstadt z instytucjami naukowymi z regionudla efektywniejszego 

i trwalszego wspierania przeciwdziałającego wykluczeniu wzrostu regionu. Celem jest 

stworzenie modelu trwałej współpracy instytucji wspierania gospodarki, jak również 

rozwijanie wspólnej, transgranicznej oferty rynkowej. Trwała transgraniczna współpraca 

wymaga pogłębienia współdziałania instytucji wspierania gospodarki, instytucji naukowych i 

partnerów prywatnych. 

 

 

 

http://interregva-bb-pl.eu/
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Przykłady przeprowadzonych działań: 

- 4 września w Świecku 

odbyło się czwarte 

spotkanie grupy 

roboczej partnerów 

projektu. Dotyczyło 

onomiędzy innymi 

pomysłu utworzenia 

wspólnego 

Transgranicznego 

Centrum Logistycznego 

mającego na celu 

ujednolicenie przepisów 

i usprawnienie 

funkcjonowania branży logistycznej w rejonie przygranicznym. Grupa robocza 

omówiła wypracowane wcześniej modele inwestycyjne dla przyszłych inwestorów. 

Na spotkaniu zaprezentowano także wyniki rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami z 

branży logistycznej. 

- 4 października projekt został zaprezentowany podczas Wydarzenia Rocznego 2018 

PW INTERREG VA BB-PL odbywającego się w Parku Naukowo-Technologicznym w 

Nowym Kisielinie. 

- Piąte spotkanie grupy roboczej odbyło się w połowie grudnia i dotyczyło strategii 

marketingowej. 

 

Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu 

 

Okres realizacji: 15.05.2017-14.05.2020 

Partnerzy: Miasto  Cottbus,  Miasto Zielona Góra 

Dofinansowanie: 4.703.086,22 Euro 

Cele projektu: Miasta partnerskie Cottbus i Zielona Góra postawiły w ramach współpracy cel 

rewitalizacji i zachowania kulturowo wartościowych zasobów w Parku Branitz i Parku 

Zatonie. 

http://interregva-bb-pl.eu/
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Więcej informacji: www.cottbus.de/zatonie-branitz 

 

 

Dotychczas przeprowadzone działania: 

- zabezpieczenie ruin pałacu w Parku Zatonie, 

- rozpoczęcie prac budowlanych w Parku Branitz I: odcinek drogi/Zwierzyńca, 

- prezentacja stoiska wystawienniczego partnerów podczas Wydarzenia Rocznego 2018 

Interreg VA BB-PL w dniu 4.10.2018. 

 

 

 

http://interregva-bb-pl.eu/
https://www.facebook.com/interregbbpl
https://www.facebook.com/interregbbpl
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Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze 

 

Partnerzy: Miasto Cottbus,  Miasto Zielona Góra 

Kwota dofinansowania: 597.796,12 Euro 

Okres realizacji: 1.7.2017-30.6.2020 

 

Cele projektu: wzmocnienie transgranicznych kompetencji w zakresie kształcenia 

ustawicznego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki stworzeniu i poszerzeniu wspólnych 

transgranicznych ofert edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodzie botanicznym  w Zielonej 

Górze oraz dzięki skorzystaniu z tych ofert przez uczestników. W fazie tworzenia i 

poszerzenia ofert transgraniczne grupy robocze składające się z polskich i niemieckich 

pedagogów, nauczycieli i pracowników Zoo i OB utrwalą transgraniczne umiejętności i 

kompetencje, wspólnie opracują materiał dydaktyczny, teczki z materiałami do ćwiczeń i 

oznakowanie oraz przeprowadzą imprezy i konferencje. Grupą docelową są przedszkolaki i 

uczniowie z obu części obszaru wsparcia, studenci oraz dorośli jako uczestnicy edukacji 

dorosłych lub członkowie stowarzyszeń, grup przyrodników czy związków oraz osoby z 

niepełnosprawnością, szczególnie na terenie Ogrodu Botanicznego.  

 

      

 

 

 

http://interregva-bb-pl.eu/
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Dotychczas przeprowadzone działania: 

Budowa budynku dydaktycznego (dla 30 

uczniów) w Zoo w Cottbus jest prawie 

zakończona. W ramach projektu zatrudniony 

został na okres trzech lat (pół etatu) 

polskojęzyczny nauczyciel. Obecnie 

przygotowywanych jest 80 tabliczek z 

dwujęzycznymi nazwami gatunków. 

Na terenie Parku Botanicznego  w Zielonej Górze  wybudowano i wyposażono budynek 

dydaktyczny. Budynek posiada salę szkoleniową na 50 miejsc wraz z zapleczem socjalnym 

(hol wejściowy,toalety, pomieszczenie gospodarcze z magazynkiem na środki czystości). 

Zielonogórski Ośrodek Kultury W chwili obecnej Partner 3 (ZOK) przygotowuje się do 

zatrudnienia pedagoga. 

 

Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacjnej Euromiasta Gubin-Guben 

 

Okres realizacji: 01.4.2017-31.12.2019 

Partnerzy: Powiat Krośnieński, Województwo Lubuskie  (ZDW), Miasto Guben, Gmina Gubin 

o statucie miejskim. 

Dofinansowanie:  4.860.280,46 Euro 

 

Cele projektu: poprawa infrastruktury drogowej o znaczeniu transgranicznym ( tj. 

usprawnienie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego). Działania te zmierzają do lepszego 

skomunikowania obydwu miast (zarówno ze sobą, jak i z transeuropejską infrastrukturą TEN-

T), usprawnienia dojazdu do multimodalnego dworca oraz umożliwienia jego efektywnego 

transgranicznego użytkowanie, zarówno przez polskich jak i niemieckich mieszkańców 

regionu oraz turystów. Celem projektu jest poprawa dostępności transgranicznej Euromiasta 

Gubin-Guben, wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie odpowiednich 

warunków infrastrukturalnych oraz usprawnienie mobilności transgranicznej w regionie 

przygranicznym, co wpisuje się w 3 cel szczegółowy Programu: „Poprawa infrastruktury 

drogowej celem zwiększenia dostępności transgranicznej”. 

http://interregva-bb-pl.eu/
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Dotychczasowe działania: 

- Spotkania grupy roboczej 

- Działania budowlane Powiat Krośnieński  

- Działania budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich  

 

Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr“ 

 
VIII posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr 

Podczas ósmego posiedzenia, które odbyło się 15.06.2018 w Guben, Euroregionalna Komisja 

Oceniająca zatwierdziła do dofinansowania 96 projektów spotkaniowych, w tym 25 

złożonych przez niemieckich wnioskodawców, na kwotę EFRR 150.000,00 EUR. Zatwierdzone 

projekty realizowane będą w niemalże wszystkich obszarach wsparcia.  

Pozytywną decyzję o dofinansowaniu otrzymał m.in. projekt „Polsko-niemieckie spotkanie 

chórów” Stowarzyszenia Chór Żeński w Cottbus, które po raz pierwszy podejmuje 

współpracę z Sulechowskim Towarzystwem Kultury im. Fryderyka Chopina. W ramach 

projektu oprócz spotkania śpiewaków odbędą się również koncerty w Sulechowie i Klępsku. 

Ponadto pozytywną opinię otrzymało przedsięwzięcie Zrzeszenia Pracodawców 
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Brandenburgia-Berlin. Projekt realizowany wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi 

Lubuskiej pod nazwą „Żyjące sąsiedztwo“ - gospodarcze, polityczne i społeczne aspekty na 

terenie polsko-niemieckiego pogranicza Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”.  Podejmuje on 

tematykę gospodarczych, politycznych i społecznych efektów dokonujących się zmian 

demograficznych oraz braku wykwalifikowanych pracowników na pograniczu. Lista  

dofinansowanych projektów: https://euroregion-snb.de/173/neisse/kpf 

IX posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr 

 

Podczas swojego IX posiedzenia w dniu 09.10.2018  w Guben Euroregionalna Komisja 

Oceniająca zatwierdziła do dofinansowania 18 projektów spotkaniowych na ogólną kwotę 

EFRR 117.000,00 EUR. Zatwierdzone projekty wpisują się w różne zakresy tematyczne 

Funduszu Małych Projektów. Dofinansowanie otrzymał m.in. projekt „Regionalne spotkanie 

uczniów w Cottbus: transgraniczne refleksje o historii i współczesności” zlożony po raz 

pierwszy przez Stowarzyszenie Pedagogiki Filmowej i Medialnej w Cottbus we współpracy z 

Liceum Nr 5 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze.  

 

Ponadto dofinansowanie otrzymał Społeczny Związek Kształcenia Zawodowego w Guben, 

który wraz z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie zrealizuje projekt pod nazwą 

„Samodzielnie, świadomie, mobilnie - uczniowie rozwijają swoje zawodowe kompetencje 

poprzez udział w zagranicznych praktykach”. Podczas realizacji tego przedsięwzięcia 12 

niepełnosprawnych uczniów będzie miało możliwość odbycia 12-dniowej praktyki w szkole 

sąsiada. Lista zatwierdzonych projektów: https://euroregion-snb.de/173/neisse/kpf 
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Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA 

 

XIII Posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA 

 

18.07.2018 w niemieckiej siedzibie Euroregionu Pro Europa Viadrina odbyło się VIII 

posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej, podczas którego zatwierdzono 28 

projektów niemieckich podmiotów. Łącznie w ramach Programu Współpracy INTERREG VA  

Brandenburgia-Polska 2014-2020 przyznano prawie 330.000,00 EUR środków z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy INTERREG VA 

Brandenburgia-Polska 2014-2020. Zatwierdzony został m.in. projekt Uniwersytetu Europa  

Viadrina oraz Uniwersytetu im. Adama-Mickiewicza w Poznaniu, które organizują 

konferencję naukową na temat „Lęk przed homoseksualizmem w Europie środkowej i 

wschodniej“,  projekt Amt Barnim-Oderbruch i Gminy Bogdaniec, w ramach którego 

przeprowadzone zostaną rożnego rodzaju wydarzenia służące pogłębieniu współpracy 

partnerskiej, oraz projekt Powiatu Oder-Spree we współpracy z powiatami krośnieńskim, 

słubickim, sulęcińskim oraz Stowarzyszeniem Turystycznym Seenland Oder-Spree e.V., 

mający na celu opracowanie programu jednodniowych wycieczek turystycznych po obu 

stronach Odry oraz Nysy Łużyckiej. Lista pozostałych zatwierdzonych projektów: 

http://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Projektliste-ER-PEV-8.-EBK-nach-

Bewilligung.pdf  
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http://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Projektliste-ER-PEV-8.-EBK-nach-Bewilligung.pdf
https://www.facebook.com/1174276409318083/photos/pcb.1800187140060337/1800183253394059/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWP3Du7gQUSAZXHXKQ20NqyiEJ4ZPDyMoIOdFCDZTWXQQEhwdtp_22gZQfKP9LkLE-xFl_YbBFrwGU&__xts__[0]=68.ARC4tWXsW8uPk_RZwU7ryCzqq1X3n0BygSDayd5OhxiFWYm6WXB9aDlZENWnwqrBwM6WixEEZ9O2sirzl78GjR7oAGEoxy2xhLSx_K37q-HeNZf4ppBYEcV27RyFZ5oFqNa5erqdopvNP90VkZkSHca7Bm6f9aDwcQW0R_TyiFFLh6A_0AoLeDvkGt0X1Gn3sSq_o7G_A6mC2HsHJV1-wJU0svcmj9iRzsltMz_lnkvFNMzJCuMN1PQ2pzZAWhEMYw5MYeBcfpxs4vRatG30Fo9SHDqASi-UKsEtdnADKGDjefcUfkUJlNoVBtN1zfRNq5wm61YUosSxLFTbJY5xMRB637bc
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XIX Posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA 
 
W dniu 15.10.2018 odbyło sie w siedzibie Euroregionu XIX posiedzenie Euroregionalnej 

Komisji Oceniającej. W wyniku gorących dyskusji zatwierdzono 10 projektów na łączną kwotę 

62 000,00 EUR EFRR , których lista została opublikowana tutaj:  

 http://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Projektliste-ER-PEV-9.-

EBK_bewilligte_Projekte.pdf 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Bądźcie Państwo zawsze na bieżąco z informacjami na temat naszego Programu Współpracy zapisując 

się do Newslettera na naszej stronie internetowej: interregva-bb-pl.eu 

 

Jeśli jednak nie chcą Państwo więcej otrzymywać tych informacji mają Państwo możliwość 

zrezygnowania z subskrypcji. Link dezaktywacyjny przesylany jest w każdej wiadomości email z 

Newsletterem. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym oświadczeniu nt. ochrony danych 

osobowych poniżej.  

 

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020 pragniemy 

serdecznie podziękować wszystkim beneficjentom za wsparcie przy przygotowywaniu niniejszego 

Newslettera! 

 

http://interregva-bb-pl.eu/
https://www.facebook.com/interregbbpl
https://www.facebook.com/interregbbpl
http://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Projektliste-ER-PEV-9.-EBK_bewilligte_Projekte.pdf
http://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Projektliste-ER-PEV-9.-EBK_bewilligte_Projekte.pdf
https://interregva-bb-pl.eu/ueber-das-programm/
https://www.facebook.com/1174276409318083/photos/pcb.1928604537218596/1928603627218687/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBqKCnBvlVViGDXGrdFaOkxuuxY0bjBV9iaiSGPlvuyiGf_KrdSe-0Wb9Bjbjf5d1_ruBuPaWKOkGM_&__xts__[0]=68.ARCmANsdd9dilyPPnMICsxkNxHpv7kaFAR4ax9pnFp0bEArHisHLtvoVrll0mlI_-MmU3wc7y-O6EvCspOYe3pVFY8kvq7G7SapBK4Qm17uRV3R388RfQuVszt1JEEZajpENOvkDFXoxR3v2_S8r1wdjnqsiY00jf09jh-8slKRh49G7KDllBgGebFiC-w1rk3LcahDXCthIt2XgZJP3QxaoAsNV0Is9eipDtz-02A7McUILNYmwRmdpYNwYGGknp9w9fypaX45wD7k2KCoMFVz4iSDfwEq8JU26v4RPBYrjyt9dKY5msZWSkGaI0ZcgdCg5Mgw-4JndWua_tcZ-_ziHUVCn
https://www.facebook.com/1174276409318083/photos/pcb.1928604537218596/1928603813885335/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDR4jDVyYEzkWSS1wf6-yBIGIcZxuMf03TFit0fxnK8LtuqFwIK_wuiwhUTlqIZXCcYpsNl3qPRIck9&__xts__[0]=68.ARCmANsdd9dilyPPnMICsxkNxHpv7kaFAR4ax9pnFp0bEArHisHLtvoVrll0mlI_-MmU3wc7y-O6EvCspOYe3pVFY8kvq7G7SapBK4Qm17uRV3R388RfQuVszt1JEEZajpENOvkDFXoxR3v2_S8r1wdjnqsiY00jf09jh-8slKRh49G7KDllBgGebFiC-w1rk3LcahDXCthIt2XgZJP3QxaoAsNV0Is9eipDtz-02A7McUILNYmwRmdpYNwYGGknp9w9fypaX45wD7k2KCoMFVz4iSDfwEq8JU26v4RPBYrjyt9dKY5msZWSkGaI0ZcgdCg5Mgw-4JndWua_tcZ-_ziHUVCn
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*Instytucja Zarządzająca jak i autorzy tekstów nie zapewniają gwarancji i nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność 

oraz poprawność informacji  zawartych w niniejszym newsleterze. Ponadto wyłączona zostanie odpowiedzialność za 

wykorzystanie informacji przez czytelnika jak i z tym związane konsekwencje.  

 

 

****************************************************************************** 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych 
Newsletter Programu Wspolpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna, dlatego też przy zbieraniu oraz 

przetwarzaniu danych osobowych postępujemy według przepisów prawnych. W niniejszym dokumencie 

poinformujemy Państwa o sposobem, zakresie i celu zbierania oraz przetwarzania Państwa danych 

osobowych. 

 

 

(1) Przetwarzanie danych 

 

W ramach przetwarzania zgłoszeń do prenumeraty newslettera administrator strony w ramach 

przepisów prawnych odnośnie danych osobowych zbiera, przetwarza, wykorzystuje i/oraz zapisuje dane 

osobowe, jakimi jest adres email. 

 

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłączenie w niżej wymienionym zakresie: 

 

Organizator zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe wylacznie w celach rozsylania newsletera.  

Nie przekażemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, jak i nie poddamy ich transakcji 

sprzedaży lub innym formom promocji.  

Wraz z zapisem do prenumeraty newsletera (poprzez wykorzystanie formularza rejestracyjnego na 

stronie internetowej https://interregva-bb-pl.eu/pl/) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa 

danych osobowych w ww. zakresie.  

 

 

 

http://interregva-bb-pl.eu/
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https://www.facebook.com/interregbbpl
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(2) Państwa prawa: 

Zgodnie z brzmieniem RODO przysługują Państwu następujące prawa:  

 Prawo dostępu do Danych 

 Prawo do poprawienia lub usunięcia Danych 

 Prado do ograniczenia przetwarzania Danych 

 Prawo do sprzeciwu 

 Prawo do przenoszenia Danych 

 

Mogą się Państwo z nami w każdej chwili skontaktować, jeżeli maja Państwo wskazówki lub pytania w 

związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub też w przypadku prośby o sprostowanie 

zapisanych danych osobowych: etz.1420@mdjev.brandenburg.de 

Skargi odnośnie zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być składane do prawego 

pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Sprawiedliwości i dla Europy i Ochrony 

Konsumentów (MDJEV) Landu Brandenburgii, Pana Horst Fischer, Referat III.5, Heinrich-Mann-Alle 

107, 14473 Potsdam, Tel.:+49 331 866-3350, E-Mail: Horst.Fischer@mdjev.brandenburg.de,  jak i do 

organu nadzorczego,  pełnomocnika ds. ds. ochrony danych osobowych i prawa wglądu w akta , Pani 

Dagmar Hartge, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow, Tel.: 033203/356-0, E-Mail: 

Poststelle@LDA.Brandenburg.de. 

Więcej informacji znajda Państwo na oficjalnej stronie internetowej: http://www.lda.brandenburg.de 
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