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INFORMACJA DLA OBYWATELI (artykuł 50 ustęp 9 rozporządzenia (WE) nr 1303/2013) 

 

Kompletne sprawozdanie z wdrażania Programu za 2018 r. znajdą Państwo na stronie internetowej Pro-

gramu pod adresem http://interregva-bb-pl.eu/ 

 

I PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG BRANDENBURGIA – POLSKA  2014-2020 

 

Głównym celem programu jest wspieranie polsko-niemieckiej współpracy na polsko-brandenburskim pograni-

czu. Dofinansowywane są przede wszystkim transgraniczne projekty oferujące nowe rozwiązania wspólnych 

problemów i istotnie przyczyniające się do integracji pogranicza.  

 

Obszar wsparcia obejmuje po polskiej stronie całe województwo lubuskie z podregionem gorzowskim i zielono-

górskim, a po stronie niemieckiej trzy powiaty Brandenburgii: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz 

miasta na prawach powiatu w Brandenburgii: Frankfurt nad Odrą i Cottbus.  

 

Projekty są realizowane w transgranicznej współpracy partnerskiej. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) w programie wynoszą w zaokrągleniu 100 mln euro. Program podzielony jest na następu-

jące cztery priorytety merytoryczne, zwane osiami priorytetowymi: 

 

 Oś priorytetowa (OP) EFRR (w mln euro) 

 OP I: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego   32  

 OP II: Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport  19  

 OP III: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji   10  

 OP IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji    33  

 OP V (Pomoc Techniczna)   6  

 Ogółem   100  

 

II STAN REALIZACJI PROGRAMU W 2018 R. 

W 2018 r. odbyły się 3 nabory projektów, w tym: 

- Luty - kwiecień 2018 r.: nabór dotyczący wspólnego zachowania i korzystania z dziedzictwa naturalnego i kultu-

rowego (OP I). Celem naboru było wybranie działań, które poprawią transgraniczną ochronę siedlisk i gatunków 

lub transgranicznie wesprą usługi ekosystemowe, oraz zwiększające atrakcyjność wspólnego dziedzictwa przy-

rodniczego i kulturowego.  W  tym naborze wpłynęło 14 wniosków na kwotę ok. 22 mln euro (środków EFRR).   

 

http://interregva-bb-pl.eu/
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- Maj - lipiec 2018 r.: nabór wniosków w zakresie integracji mieszkańców i współpracy administracji (OP IV) - oraz 

w zakresie wzmocnienia transgranicznych zdolności i kompetencji (OP III). W OP III  możliwe było otrzymanie 

wsparcia na poprawę transgranicznych ofert edukacyjnych, począwszy od edukacji przedszkolnej, poprzez szko-

łę, naukę zawodu i wyższe uczelnie, aż po kształcenie ustawiczne. W tym naborze wpłynęło 7 wniosków na kwo-

tę 3,5 mln euro (środków EFRR). W OP IV z kolei złożono 9 wniosków na kwotę ok. 11 mln euro (środków 

EFRR), obejmujących działania z zakresu transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspek-

tach życia publicznego. 

 

-  Wrzesień - październik 2018: nabór wniosków w zakresie połączenia z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwa-

łego i zrównoważonego transportu (OP II). Nabór dotyczył działań wnoszących wkład w poprawę mobilności 

transgranicznej przyjaznej środowisku społeczeństwa, gospodarki oraz turystów. Złożono 1 wniosek na kwotę 0,9 

mln euro (środków EFRR). 

 

O wyborze projektów decyduje polsko-niemiecki Komitet Monitorujący (KM), składający się z przedstawicieli 

rządu krajowego Brandenburgii, rządu Rzeczypospolitej Polskiej, samorządu województwa lubuskiego, eurore-

gionów (w imieniu gmin i powiatów), oraz partnerów ekologicznych, społecznych i gospodarczych. W 2018 r. KM 

obradował dwukrotnie. Decyzje dotyczyły wniosków, które złożono w 2017/2018 r.: 

 

 Na posiedzeniu 4-5.4.2018 KM wybrał łącznie 3 projekty w OP II (Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi 

oraz trwały i zrównoważony transport) oraz 3 projekty w OP IV (Integracja mieszkańców i współpraca admi-

nistracji – bez Funduszu Małych Projektów). Lista zatwierdzonych projektów dostępna jest pod adresem: 

http://interregva-bb-pl.eu/begleitausschuss/beschluesse/ 

 

 Na posiedzeniu 19-20.09.2018 wybrano 8 projektów w OP I „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzic-

twa naturalnego i kulturowego“. Lista zatwierdzonych projektów dostępna jest pod adresem: http://interregva-

bb-pl.eu/begleitausschuss/beschluesse/ 

 

Spośród łącznie 48 projektów wybranych do dofinansowania przez KM do końca 2018 r. dla 36 przedsięwzięć 

podpisano do 31.12.2018 umowy o dofinansowanie. Lista zatwierdzonych działań dostępna jest pod adresem: 

http://interregva-bb-pl.eu/liste-der-vorhaben/. 

 

III PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W 2018 R. 

 

Realizacja projektów w 2018 roku przebiegała pomyślnie. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów przeprowa-

dzonych działań. Szczegółowe informacje o nich mogą Państwo znaleźć na profilu programu na Facebooku 

http://interregva-bb-pl.eu/begleitausschuss/beschluesse/
http://interregva-bb-pl.eu/begleitausschuss/beschluesse/
http://interregva-bb-pl.eu/begleitausschuss/beschluesse/
http://interregva-bb-pl.eu/liste-der-vorhaben/
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/https://www.facebook.com/interregbbpl) oraz w newsletterze (http://interregva-bb-pl.eu/publikationen-der-

beguenstigten/). 

 

Oś priorytetowa I: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Projekt „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą“:  

Dzięki trzem projektom inwestycyjnym (budynek dworca w Seelow, były Dom Kultury w Słońsku oraz Villa Wa-

gner w Kostrzynie nad Odrą) poszerzona zostanie oferta miejsc pamięci oraz zapewnione transgraniczne powią-

zanie dokumentacji, komunikacji i działania. Powstaną wskutek tego nowe, centralne turystyczne punkty kontak-

towe marki turystyki kulturowej, informujące i pilotujące gości odwiedzających region. W 2018 r. rozpoczęły się 

prace budowlane w Centrum Edukacji Historycznej w Słońsku. Opracowano również mapę turystyczną, na której 

ujęto już pierwsze miejsca pamięci (miejsce pamięci Wzgórza Seelow/Twierdza Kostrzyn/Muzeum Martyrologii 

Słońsk). Od 18 do 25.08.2018 zorganizowano międzynarodową imprezę ART SŁOŃSK 2018, w której   wzięli 

udział polscy i niemieccy artyści. 

 

Oś priorytetowa III: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji. 

Projekt: „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze“:  

Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji poprzez opracowanie, poszerzenie i 

wykorzystanie transgranicznych pozaszkolnych ofert edukacyjnych w zakresie zoologii i botaniki w Ogrodzie 

Zoologicznym w Cottbus oraz w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze. W 2018 r. prawie zakończono prace 

budowlane przy szkole zoologicznej w Cottbus (budynek z dużą klaso-pracownią mieszczącą do 30 uczniów). W 

ramach projektu w Ogrodzie Zoologicznym w Cottbus na trzy lata zatrudniono na pół etatu polskojęzycznego 

nauczyciela zoologii. W Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze wzniesiono nowy budynek dydaktyczny. 

Umieszczono w nim salę dydaktyczną na 50 osób z wyposażeniem multimedialnym, jak również hol/szatnię, 

toalety i pomieszczenie gospodarcze.  

 

Oś priorytetowa IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji.   

Projekt „Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa Bóbr oraz w Euroregionie Pro Europa 

Viadrina”: 

W ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) wspiera się wzajemne kontakty i spotkania w regionie przygra-

nicznym. Realizowane są małe projekty, głównie o lokalnym zasięgu współpracy transgranicznej. Ich celem jest 

wspieranie dalszego rozwoju i pogłębianie współpracy partnerskiej dla wzmocnienia wzajemnego zaufania i prze-

zwyciężenia barier mentalnych, kulturowych i językowych. Euroregiony Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr 

oraz ich biura odpowiedzialne są za przyjmowanie, weryfikację i zatwierdzanie wniosków oraz za kontrolę rozli-

czeń projektów. Są one do dyspozycji lokalnych podmiotów realizujących małe projekty służąc im informacją we 

wszystkich kwestiach - od wygenerowania pomysłu, poprzez złożenie wniosku i wdrożenie projektu, aż po jego 

finansowe zamknięcie.  

https://www.facebook.com/interregbbpl
http://interregva-bb-pl.eu/publikationen-der-beguenstigten/
http://interregva-bb-pl.eu/publikationen-der-beguenstigten/
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W ramach FMP według danych euroregionów w 2018 r. euroregionalne komisje oceniające wybrały 470 małych 

projektów, co wraz z 526 małymi projektami wybranymi jeszcze w 2017 r. daje już ogółem 996 przedsięwzięć. 

Dalsze informacje i przegląd dofinansowanych projektów znajdą Państwo na stronach internetowych euroregio-

nów (http://euroregion-snb.de/, http://euroregion-snb.pl/, http://www.euroregion-viadrina.de/, 

http://www.euroregion-viadrina.pl/). 

 

IV DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA W 2018 R.  

 

W 2018 r. przeprowadzono różne działania promujące program.  

 

- Wydarzenia: 

  

 04.10.2018 odbyło się w Zielonej Górze 

wydarzenie roczne 2018 Programu 

Współpracy INTERREG V A Branden-

burgia - Polska 2014-2020, w którym 

udział wzięło ponad 190 gości z Polski 

oraz Niemiec. Po oficjalnym otwarciu 

uczestnicy mogli w ramach wystawy 

zapoznać się z projektami, np.: zwiedzić 

radiowóz policyjny, karetkę pogotowia i 

ciężarówkę, skorzystać z fachowej kon-

sultacji, wziąć udział w konkursie wiedzy o polsko-brandenburskim pograniczu, kursie pierwszej pomocy oraz 

wycieczkach do miejsc, w których zrealizowano projekty. W ramach konferencji zaprezentowano przykłady 

uwieńczonych sukcesem projektów.  

Zdjęcia oraz film prezentujący wydarzenie roczne (https://www.youtube.com/watch?v=XMpoWw9feLs)  opubliko-

wano na stronie internetowej programu http://interregva-bb-pl.eu/sprawozdanie-z-wydarzenia-rocznego-2018/. 

W roku 2018 odbyły się dwie transgraniczne konferencje  

poświęcone Programowi Współpracy - 02.02.2018 w Zielonej 

Górze i 18.10.2018 w Gorzowie Wlkp. 

 

 

http://euroregion-snb.de/
http://euroregion-snb.pl/
http://www.euroregion-viadrina.de/
http://www.euroregion-viadrina.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=XMpoWw9feLs
http://interregva-bb-pl.eu/sprawozdanie-z-wydarzenia-rocznego-2018/
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- Działania szkoleniowe i imprezy informacyjne: 

W 2018 r. Wspólny Sekretariat z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą zorganizował 4 warsztaty dla beneficjentów 

oraz 2 szkolenia dla wnioskodawców. Pracę WS istotnie wspierał Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) służący 

doradztwem po polskiej stronie. Przeprowadził on między innymi szkolenie dla beneficjentów w Zielonej Górze w 

dniu 5.12.2018 poświęcone działaniom promocyjnym w projekcie. W 2018 r. odbyły się poza tym liczne spotkania 

instytucji programu, podczas których aktualizowano i upraszczano procedury w celu efektywnego i skutecznego 

wdrażania programu.  

 

- Publikacje 

W marcu i maju 2018 r. opublikowano dwa wydania newslettera Programu Współpracy Interreg VA BB-PL 

(https://interregva-bb-pl.eu/publikationen-der-beguenstigten/). Publikacja ta informuje o działaniach i postępach 

we wdrażaniu programu oraz projektów dofinansowanych z  jego środków. Aktualne informacje o programie i 

projektach publikowane były na bieżąco na profilu Facebook (https://www.facebook.com/interregbbpl).  

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL: 

https://interregva-bb-pl.eu/ oraz na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/interregbbpl. 

 

https://interregva-bb-pl.eu/publikationen-der-beguenstigten/
https://www.facebook.com/interregbbpl
https://interregva-bb-pl.eu/
https://www.facebook.com/interregbbpl

