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Minister ds. europejskich Stefan Ludwig: „Ludzie po obu 
stronach Nysy i Odry korzystają z owoców współpracy 
europejskiej.“  
 
Poczdam - Dnia 9 maja 2019 r., w Dniu Europy odbyła się w Cottbus polsko-niemiecka 
konferencja roczna Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-
2020 pod hasłem „1 granica, 2 kraje, 15 lat współpracy transgranicznej“. 
  
Wydarzenie to uroczyście otworzyli: minister ds. europejskich Brandenburgii, pan Stefan 
Ludwig, przedstawiciel polskiego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pan Artur Harc oraz 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pan Radosław 
Brodzik.  
 
Minister ds. europejskich, Stefan Ludwig stwierdził: „15 lat współpracy transgranicznej 
oznacza dla nas duży krok w kierunku zjednoczonej i silnej Europy. Szczególnie w tym 
krytycznym okresie przejściowym, gdy w bliskim otoczeniu Europy mają miejsce konflikty 
zbrojne, szczególnie ważne jest podtrzymywanie i intensyfikacja silnego partnerstwa z 
sąsiadami. INTERREG jest oznaką żywej Europy.“  
 
Konferencja koncentrowała się na osiągnięciach bieżącej i minionych perspektyw 
finansowych INTERREG na granicy polsko-brandenburskiej. Beneficjenci 
dofinansowanych projektów wymienili się swymi doświadczeniami. Przedstawiciele 
wszystkich trzech polsko-niemieckich programów współpracy INTERREG V A 
relacjonowali z postępów w integracji polsko-niemieckiego pogranicza. W wymianie myśli 
wzięli udział również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
oraz Komisji Europejskiej. Szczególnie podkreślono konieczność utrwalania i kontynuacji 
współpracy transgranicznej w nadchodzących latach. Po stymulującej dyskusji goście 
konferencji mogli zwiedzić wystawę plakatów, na której przedstawiono niektóre z wielu 
projektów dofinansowanych w ramach trzech programów współpracy INTERREG V A. 
Po południu goście i odwiedzający mieli okazję uczestnictwa w zorganizowanych 
wycieczkach do dofinansowanych projektów: Parku Branitz i Ogrodu Zoologicznego 
Cottbus.  
Dzięki szerokiemu uczestnictwu licznych gości z Polski i Niemiec konferencja roczna 
2019 stała się istotną platformą dyskusji.  
 
Tło:  
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska (http://interregva-bb-pl.eu/) 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach celu 
"Europejska Współpraca Terytorialna" finansuje współpracę na pograniczu polsko-



brandenburskim. Celem Programu jest przezwyciężenie niedoborów uwarunkowanych 
granicą, a tym samym wniesienie wkładu w integrację europejską. Polsko-brandenburski 
obszar wsparcia ma na to do dyspozycji do 2020 roku ok. 100 mln EUR z EFRR. Od 
czasu rozpoczęcia Programu w połowie 2015 r. zatwierdzono już 57 projektów 
transgranicznych na kwotę 94,3 mln EUR (https://interregva-bb-pl.eu/liste-der-
vorhaben/).  
 
Dr. Uwe Krink  
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Informacja dot. ochrony danych osobowych: Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów 
przetwarza dane osobowe niezbędne do wykonywania zadań. Dalsze informacje zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (2016/679 UE) znajdą Państwo w prezentacji internetowej 
https://mdjev.brandenburg.de/service/kontakt/datenschutz.html.  


