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Szanowni Państwo, 

 

Przesyłamy Państwu aktualny newsletter z informacjami 

odnośnie naszego Programu Współpracy. Wszystkie 

opublikowane newslettery znajdą Państwo na stronie 

internetowej programu. 

 

Prosimy o przekazanie niniejszego newslettera Państwa 

kolegom i koleżankom oraz instytucjom i jednostkom 

współpracującym z Państwem. W ten sposób pomogą nam 

Państwo dotrzeć z interesującymi informacjami o naszym 

programie do szerszych kręgów zainteresowanych osób. 

 

 

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

 

Newsletter 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA-POLSKA 2014-2020 



 
 

     

INFORMACJE Z PROGRAMU 

 

Do tej pory Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 

2014-2020 zatwierdził 57 transgranicznych projektów w wysokości 94,3 mln Euro, z czego 44 

projekty podpisały już umowę o dofinansowanie.  

W dniach 07.03.- 31.05.2019 r. trwał nabór projektów w Osi Priorytetowej II  – priorytet 

inwestycyjny 7 c.  Wartość 8. naboru w ramach tej Osi Priorytetowej wynosiła 1.456.000,00 € 

EFRR. W jego ramach wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 3.338.147,19 € EFRR.  

 

W dniach 07.03.- 16.05.2019 r. trwał nabór projektów w ramach Osi Priorytetowych III i IV. 

Wartość naboru w ramach Osi Priorytetowej III wynosiła 1.712.591,48 € EFRR. W ramach naboru 

wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 3.310.728,32 € EFRR.  

 

Wartość naboru w ramach Osi Priorytetowej IV wynosiła 4.950.004,82 € EFRR. W ramach naboru 

wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 18.199.311,87 € EFRR. 

 

O przyznaniu dofinansowania kwalifikowalnym projektom zadecyduje Komitet Monitorujący, 

którego posiedzenie zaplanowane jest na dni  8 - 9. 10. 2019. Na dzień dzisiejszy nie są planowane 

dalsze nabory w trwającej perspektywie finansowej.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instytucja Zarządzająca 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Spraw 
Europejskich i Ochrony 
Konsumentów Kraju 
Związkowego 
Brandenburgia  

Departament IV.3  – 
Europejska Współpraca 
Terytorialna (EWT) 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Poczdam 
Niemcy 
Tel. +49 (0) 331 866 3435 

 

Wspólny Sekretariat 
Program Współpracy 
INTERREG V A 
Brandenburgia – Polska 
2014-2020 
 Bischofstraße 1a, 15230 
Frankfurt (Oder)            
Tel.:  +49 (0) 335 606 76 
9950                    
interregva-bb-
pl@mdjev.brandenburg.d
e 

 
Regionalny Punkt 
Kontaktowy w Zielonej 
Górze 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego 
Biuro Współpracy 
Zagranicznej i Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej 
ul. Podgórna 7 
65-057 Zielona Góra 
Tel.: +48 68 456 5257  
a.ciesielska@lubuskie.pl 
 

 



 
 

  

BAZA DANYCH DOTYCHCZAS ZAKONTRAKTOWANYCH PROJEKTÓW 

Na naszej stronie internetowej opublikowana została baza danych dotychczas zakontraktowanych 

projektów INTERREG VA BB-PL. Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje wraz z galerią zdjęć 

naszych projektów  👉 https://interregva-bb-pl.eu/bewilligte_projekte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ PROGRAM WSPÓŁPRACY NA LUBUSKIM ŚWIĘCIE CHLEBA W 

BOGDAŃCU 

W dniu 24.08.2019 Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 

uczestniczyła jako wystawca w Lubuskim Święcie Chleba w Bogdańcu, gdzie poprzez kreatywne gry 

informowała obywateli i obywatelki o naszym Programie Współpracy. Lubuskie Święto Chleba w 

Bogdańcu odbywa się corocznie od roku 1995 (w drugiej połowie sierpnia) i przyciąga tłumy 

odwiedzających z Województwa Lubuskiego i Brandenburgii. Dziękujemy Państwu za 

zainteresowanie i wizytę na naszym stoisku! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://interregva-bb-pl.eu/bewilligte_projekte/


 
 

 

 WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY WSPÓLNYMI SEKRETARIATAMI 

 W dniach 27-28.06.19 pracownicy trzech polsko - niemieckich sekretariatów programów 

INTERREG VA (Brandenburgia – Polska, Polska – Saksonia, Meklemburgia-Pomorze Przednie / 

Brandenburgia / Polska) uczestniczyli w szkoleniu z komunikacji interkulturowej w Görlitz. 

Wspólne szkolenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń dla zespołów trzech 

wspólnych sekretariatów polsko-niemieckich programów INTERREG VA. W ramach tej inicjatywy 

miała miejsce także wizyta studyjna w miejscach projektów dofinansowanych z Programu Polska – 

Saksonia (Kulturinsel Einsidel, Geopark Łuk Mużakowa). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

WARSZTATY DLA BENEFICJENTÓW 

 

Jeszcze przed przerwą wakacyjną Regionalny Punkt Kontaktowy zorganizował dla polskojęzycznych 

beneficjentów serię warsztatów poświęconych tematyce działań informacyjno-promocyjnych w 

projektach. RPK zorganizował także spotkanie dla beneficjentów „zapytaj kontrolera” i zaprosił do 

udziału w tej inicjatywie przedstawicieli i przedstawicielki Wspólnego Sekretariatu, Banku 

Inwestycyjnego Landu Brandenburgii i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy informowali 

uczestników o sprawozdawczości w naszym programie. Oba wydarzenia spotkały się z dużym 

zainteresowaniem beneficjentów programu. 

 

 
 

 
 

SAVE THE DATE! 
 
 

Warsztat 
„DZIAŁANIA 

INFORMACYJNO-
PROMOCYJNE W 

PROJEKTACH“ 

16. 09. 2019, Trebnitz 

 

https://interregva-bb-

pl.eu/workshop-

oeffentlichkeitsarbei…/ 

 

https://interregva-bb-pl.eu/workshop-oeffentlichkeitsarbeit-in-projekten/?fbclid=IwAR33gNKTXKCdXBh0LB5-hzEQVuPK-3ArYbkjTb5ixLYcLRGmV7cXX8zHlEY
https://interregva-bb-pl.eu/workshop-oeffentlichkeitsarbeit-in-projekten/?fbclid=IwAR33gNKTXKCdXBh0LB5-hzEQVuPK-3ArYbkjTb5ixLYcLRGmV7cXX8zHlEY
https://interregva-bb-pl.eu/workshop-oeffentlichkeitsarbeit-in-projekten/?fbclid=IwAR33gNKTXKCdXBh0LB5-hzEQVuPK-3ArYbkjTb5ixLYcLRGmV7cXX8zHlEY


 
 

WYDARZENIE ROCZNE 2019 

W dniu 9 maja 2019 w Cottbus odbyło 

się Wydarzenie Roczne Programu 

Współpracy INTERREG VA 

Brandenburgia – Polska. Tegorocznym 

hasłem było „1 granica, 2 kraje, 15 lat 

współpracy transgranicznej”. Impreza 

cieszyła się dużym zainteresowaniem, 

uczestniczyło w niej ponad 120 gości z 

Polski i Niemiec. Wydarzenie uroczyście 

otworzyli: Minister ds. Europejskich 

Kraju Związkowego Brandenburgia – Pan Stefan Ludwig, przedstawiciel Polskiego Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju – Pan Artur Harc oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego – Pan Radosław Brodzik. Goście mogli wysłuchać interesujących wystąpień 

beneficjentów Programu. Punktem kulminacyjnym Wydarzenia była dyskusja panelowa dotycząca 

współpracy transgranicznej, w której uczestniczyli przedstawiciele trzech programów współpracy 

INTERREG VA realizowanych na polsko – niemieckiej granicy. Wśród referentów obecny był także 

przedstawiciel Komisji Europejskiej. Konferencji towarzyszyła wystawa plakatów realizowanych w 

ramach Programu Współpracy projektów. Punktem kulminacyjnym wydarzenia była wycieczka 

szlakiem zrealizowanych w ramach INTERREGU projektów na terenie Parku Branitz i Zoo w 

Cottbus. 

 

Więcej informacji: https://interregva-bb-pl.eu/jahresveranstaltung-2019-2/ 

 

 

 
 

 
 

 

Save the date! 
 

16.09.2019, Trebnitz 

WORKSHOP FÜR 

BEGÜNSTIGTEN: 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

IN PROJEKTEN 

Anmeldung und mehr 

Informationen: 

https://interregva-bb-

pl.eu/workshop-

oeffentlichkeitsarbei…/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
https://youtube/PXJKo
36LVC0 
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INFORMACJE Z PROJEKTÓW 

Projekt "PLATFORMA DO BADAŃ NAD ROZWIĄZANIAMI SMARTGRID ORAZ TESTOWANIA 

ALGORYTMÓW ZARZĄDZANIA I BALANSOWANIA ENERGIĄ" zakończył się sukcesem!  

Partnerzy: 

• IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative 

Mikroelektronik (BW) 

• Uniwersytet Zielonogórski 

Termin realizacji: 01.06.2018 - 31.05.2019 

Dofinansowanie (EFRR): 135.139,32 Euro 

 Celem projektu było pogłębienie 

współpracy naukowej między jednostkami 

naukowymi ukierunkowanej na usystematyzowanie prac zorientowanych na wspólny rozwój 

technologii związanej z systemami i algorytmami zarzadzania energia w inteligentnych sieciach 

energetycznych (Smart Grid). 

Więcej informacji: https://interregva-bb-pl.eu/smartgrid/ 

Także projekt "BEZ GRANIC-CZĘŚĆ 1" dobiegł końca. 

Partnerzy: 

 Gmina Żary (BW) 

  Gmina Brody, 

  Gmina Lubsko, 

  Miasto Forst (Lausitz) 

Termin realizacji: 14.09.2016 – 31.12.2018 

Dofinansowanie (EFRR): 3.604.697,39 Euro 

 

Celem projektu było osiągnięcie krótszych czasów transgranicznych przejazdów poprzez lepsze 

skomunikowanie węzłów drugo – i trzeciorzędnych tj. Żar, Forst (Lausitz), Brodów i Lubska z 

infrastrukturą TEN-T. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania zostały poprawnie i terminowo 

zrealizowane. 

 

Więcej informacji: https://interregva-bb-pl.eu/9789-2/ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

https://interregva-bb-pl.eu/smartgrid/
https://interregva-bb-pl.eu/9789-2/


 
 

 

 

„TRANSGRANICZNA EDUKACJA NA RZECZ BRANŻY GASTRONOMICZNEJ I SPOŻYWCZEJ POLSKO – 

NIEMIECKIEGO POGRANICZA” 

Partnerzy: 

• Miasto Gorzów Wlkp. (BW) 

• QualifizierungsZENTRUM der Wirtschaft GmbH/Eisenhüttenstadt 

Dofinansowanie (EFRR): 648.927,95 Euro 

Termin realizacji:  01.04.2018 – 30.04.2020 

Celem projektu jest 

wzmocnienie 

transgranicznej współpracy 

poprzez wymianę 

doświadczeń środowiska 

gastronomicznego i 

spożywczego oraz 

rozszerzenie oferty 

edukacyjnej, dopasowanej 

do regionalnego rynku 

pracy.  

Partnerzy projektu 

przeprowadzili szereg 

warsztatów (w tym trening aplikacji o pracę, kursy językowe, warsztaty cukiernicze), opracowali 

nowe pakiety dydaktyczne (m.in. dla zawodu kucharz i cukiernik). W ramach projektu 

przeprowadzone zostały także działania inwestycyjne.  

Więcej informacji: https://interregva-bb-pl.eu/9909-2/  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://interregva-bb-pl.eu/9909-2/


 
 

„PODNIESIENIE JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH ZIELONA GÓRA I COTTBUS” 

Partnerzy: 

• Miasto Zielona Góra (BW) 

• Miasto Cottbus 

• Aeroklub Ziemi Lubuskiej 

Dofinansowanie (EFRR):  599 495,60 EUR 

Termin realizacji:  01.01.2017 – 30.06.2020 

Od początku trwania projektu pracownicy skoordynowali ponad 60 spotkań polsko-niemieckich na 

terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie, Zielonej Górze, Cottbus i okolic, w 

których udział wzięło 2434 uczestników z blisko 40 organizacji z Polski i Niemiec. 

Utworzono Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej w Zielonej Górze i dokonano  

modernizacji bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie 

 

Więcej informacji: https://interregva-bb-pl.eu/podniesienie-jakosci/ 

 „REALIZACJA FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW W EUROREGIONIE PRO EUROPA VIADRINA (PEV)” 

W dniach 01- 02.07.2019 odbyło się w siedzibie polskiego 

Euroregionu "Pro Europa Viadrina" w Gorzowie Wlkp. X  

Posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej. 

Podczas posiedzenia zatwierdzono 36 projektów z 

niemieckiej  i 101 z polskiej części Euroregionu (lista 

projektów: http://www.euroregion-

viadrina.pl/euroregionalna-komisja-oceniajaca-%E2%80%93-107-2072019-gorzow-

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://interregva-bb-pl.eu/podniesienie-jakosci/
http://www.euroregion-viadrina.pl/euroregionalna-komisja-oceniajaca-%E2%80%93-107-2072019-gorzow-wielkopolski.html
http://www.euroregion-viadrina.pl/euroregionalna-komisja-oceniajaca-%E2%80%93-107-2072019-gorzow-wielkopolski.html


 
 

wielkopolski.html). Do tej pory niemiecka strona Euroregionu zatwierdziła 250 ponadgranicznych 

projektów na kwotę  2.675.244,54 EUR EFRR, a polska strona  434 projektów na kwotę 

2.911.622,95 EUR (EFRR). 

 Więcej informacji:  https://interregva-bb-pl.eu/9923-2/ 

„REALIZACJA FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW W EUROREGIONIE „SPREWA – NYSA – BÓBR (SNB)“ 

Podczas  XII posiedzenia w dniu 

13.06.2019 w Guben Euroregonalna 

Komisja Oceniająca zatwierdziła 22 

projekty spotkaniowe na kwotę EFRR 

wynoszącą 169.000,00 EUR. Wszystkie 

ww. projekty zostały złożone przez 

wnioskodawców z niemieckiej części 

euroregionu. Od maja 2016 roku 

zatwierdzono już dofinansowanie dla 267 wniosków z powiatu Sprewa-Nysa i miasta Cottbus na 

kwotę dofinansowania w wysokości 2.007.867,24 EUR. Polska strona Euroregionu zatwierdziła do 

tej pory 344 projekty na kwotę 2.914.522,45 EUR EFRR.  

Więcej Informacji: https://interregva-bb-pl.eu/snb/ 

  

KALENDARZ WYDARZEŃ:  

25 - 30.09.2019: RAJD ROWEROWY „TOUR de INTERREG“  

Jako wynik współpracy miedzy trzema Wspólnymi Sekretariatami polsko niemieckich Programów 

INTERREG VA (MV-BB-PL, BB-PL, i PL-SN) zaplanowany jest na dni 25 do 30 września  2019 

transgraniczny rajd rowerowy „TOUR de INTERREG“. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy 

z polskimi i niemieckimi związkami kolarskimi. Celem wydarzenia jest informowanie o wpływie 

transgranicznego programu INTERREG VA  na obszar transgraniczny, jak i zwrócenie uwagi 

szerokiej opinii publicznej na to, że dzięki programom UE  obszary w bezpośredniej bliskości rzek 

granicznych Odry i Nysy stają się atrakcyjniejsze zarówno dla turystów,  jak i samych mieszkańców 

obszaru wsparcia. Rajd rowerowy rozpocznie się 26 września w Szczecinie i zakończy w Zittau,  po 

pokonano trasy ponad 500 km.  

Do udziału każdy z programów zaprasza po 10 osób. Cała 30-osobowa grupa przejedzie wspólnie 

blisko 500 km. Tempo przejazdu dostosowane będzie do uczestników, a na całej trasie grupie 

 

http://www.euroregion-viadrina.pl/euroregionalna-komisja-oceniajaca-%E2%80%93-107-2072019-gorzow-wielkopolski.html
https://interregva-bb-pl.eu/9923-2/
https://interregva-bb-pl.eu/snb/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=kalendarz+wydarze%C5%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwirtrTQrbnkAhUOfxoKHdvgAmUQkeECCC0oAA&biw=853&bih=591


 
 

będzie towarzyszył bus, który zabierze zmęczonych przejechanymi kilometrami. 

W ramach przedsięwzięcia Organizatorzy (Wspólny Sekretariat Programu Polska – Saksonia, 

Wspólny Sekretariat Programu Brandenburgia – Polska oraz Wspólny Sekretariat Programu 

Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska) zapewniają noclegi, wyżywienie, 

ubezpieczenie, opiekę medyczną oraz po jednym komplecie strojów rowerowych. 

Dodatkowo dla uczestników z Brandenburgii i woj. lubuskiego zorganizujemy transport na miejsce 

startu (Świnoujście) oraz powrót z mety (Zgorzelec). 

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. 

Więcej informacji i rejestracja:  https://interregva-bb-pl.eu/pl/prad/; Pani  Paulina Polan; email: 
paulina.polan@mdjev.brandenburg.de; +49 0335 60676 9955 

 

24.09.2019: POLSKO-NIEMIECKI TRENING MIĘDZYKULTUROWY 

Dla mieszkanek i mieszkańców pogranicza kontakt z sąsiednim krajem, a przez to odmiennym 

językiem i kulturą należy do codzienności, dlatego kompetencje międzykulturowe są dla nich 

wyjątkowo istotne. Uczestniczki i uczestnicy seminarium zapoznają się z różnicami i 

podobieństwami, aby lepiej zrozumieć normy kulturowe i wartości panujące u sąsiadów za 

granicą. Ponadto przyjrzą się bliżej swoim utartym zachowaniem, co pozwoli na uniknięcie 

nieporozumień w polsko-niemieckich kontaktach. 

 Termin: 24.09.2019, godz.  10:00 - 16:00 

 Miejsce: Amt Gartz (Oder), Kleine Klosterstraße 153, 16307 Gartz (Oder) 

 Więcej informacji i rejestracja: https://www.perspektywa.de/pl/termin/kompetentny-

miedzykulturowo-na-pograniczu-polsko-niemiecki-trening-miedzykulturowy 

 

19.09.2019:  II POLSKO-NIEMIECKA GIEŁDA PARTNERSTW 

W dniu  19.09.2019 r. odbędzie się w ramach projektu „INICJOWANIE, WSPIERANIE I ROZWÓJ 

TRANSGRANICZNYCH KOOPERACJI W EUROREGIONIE SPREWA-NYSA-BÓBR” (https://interregva-

bb-pl.eu/initiierung-foerderung/)  druga polsko-niemiecka Giełda Partnerstw. Na gości czeka 

bogaty program, liczne informacje na temat aktualnych transgranicznych projektów oraz aspektów 

interkulturowych po obu stronach Nysy. Oprócz tego, mogą wziąć Państwo udział w „pierwszym 

polsko-niemieckim Speeddatingu”, aby znaleźć pasującą instytucję do współpracy. 

https://interregva-bb-pl.eu/pl/prad/
mailto:paulina.polan@mdjev.brandenburg.de
https://www.perspektywa.de/pl/termin/kompetentny-miedzykulturowo-na-pograniczu-polsko-niemiecki-trening-miedzykulturowy
https://www.perspektywa.de/pl/termin/kompetentny-miedzykulturowo-na-pograniczu-polsko-niemiecki-trening-miedzykulturowy
https://interregva-bb-pl.eu/initiierung-foerderung/
https://interregva-bb-pl.eu/initiierung-foerderung/


 
 

 Termin: 19.09.2019, od godz. 13:30 Uhr 

 Miejsce: Amt Gartz (Oder), Kleine Klosterstraße 153, 16307 Gartz (Oder) 

 Więcej informacji i rejestracja: rejestracja do dnia 10.09.2019 na adres  

michniuk@euroregion-snb.de   

 

16.09.2019: WARSZTAT „DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W PROJEKTACH“  

W celu podkreślenia pozytywnych zmian wywołanych w obszarze wsparcia dzięki Programom 

Współpracy, beneficjenci zobowiązani są do informowania o wkładzie Unii Europejskiej w 

realizację transgranicznych projektów. W celu ułatwieniu Państwu realizacji tego zadania, 

zapraszamy beneficjentów do udziału w warsztacie poświęconym działalności informacyjno-

promocyjnej. Warsztat będzie przeprowadzany w języku niemieckim i skierowany jest do 

beneficjentów PW INTERREG VA BB-PL. Udział w warsztacie jest bezpłatny. 

 Termin: 16. 09. 2019, godz.  10:00 – 15:00  

Miejsce: Schloss Trebnitz – Bildungs- und Begegnungszentrum e. V., Platz der Jugend 6 | 

15374 Müncheberg OT Trebnitz 

 Więcej informacji i rejestracja: https://interregva-bb-pl.eu/workshop-

oeffentlichkeitsarbei…/ 

 

13.09.2019: WARSZTAT NA TEMAT MECHANIZMU ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA VAT 

W ramach projektu „COACHING VIADRINA“ (https://interregva-bb-pl.eu/coaching-viadrina/) 

Mittlere Oder e.V organizuje warsztat na temat mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT. Faktury 

z odwrotnym obciążeniem VAT wystawiane są w określonych transgranicznych transakcjach 

sprzedaży/zakupu. W takim przypadku, przy sprzedaży określonych towarów, sprzedawca nie 

rozlicza podatku VAT, obowiązek naliczenia i rozliczenia spoczywa na nabywcy. Mamy więc do 

czynienia z odwrotnym opodatkowaniem.  

Grupą docelową warsztatów są przedstawiciele instytucji samorządowych oraz pozarządowych z 

Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, które aktywnie współpracują w projektach polsko-

niemieckich i mają do czynienia z rachunkami polskich czy niemieckich przedsiębiorców z 

odwrotnym opodatkowaniem.  

 Termin: 13 września 2019r., godz.  10-13  

 Miejsce: IHK Ostbrandenburg, P. 501, bud. C, Puschkinstr. 12b, 15230 Frankfurt (Oder)  

 Więcej informacji i rejestracja: https://www.euroregion-viadrina.de/elementor-4372/ 
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13.09.2019: KONFERENCJA DOTYCZĄCA REGIONALNEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

Transgraniczna współpraca regionalna nie tylko przyczynia się w istotny sposób do porozumienia 

europejskiego, ale ma także potencjał osiągnięcia i utrzymania zbliżonych warunków życia. Dlatego 

jest ona ważną częścią polityki Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i 

Ojczyzny (BMI).Podczas konferencji „Regionalna współpraca transgraniczna i jej potencjał dla 

wyrównanych warunków życia w Niemczech” temat ten zostanie poruszony między innymi w 

kontekście euroregionu Neiße-Nisa-Nysa, kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze przednie 

oraz wschodniej Belgii i Walonii.  

 Termin: 13.09.2019, godz. 09:00 – 17:00 

 Miejsce: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Konferenzzentrum C.0.430, 

Alt-Moabit 140, 10557 Berlin  

 Więcej informacji i rejestracja: Termin rejestracji upływa 09.09.2019; 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/termine/DE/veranstaltungen/HIII6_13092019/ver

anstaltung.html 

11.09.2019:  KONEFERENCJA ZAMYKAJĄCA TEMATYKĘ ZDROWIA W PROJKECIE „DIALOG”   

 

Termin: 11.09.2019 , godz. 9:30 – 15:30 Uhr 

Miejsce: Kulturhaus/Rathaus Gubin, Sitzungssaal  

Więcej informacji i rejestracja: Rejestracja do 06.09.2019 na adres  michniuk@euroregion-snb.de 

lub  markus@euroregion-snb.de; https://euroregion-snb.de/68/willkommen 

 

03- 08. 09.2019: MIASTO, KRAJ, RZEKA - EDUKACJA POLITYCZNA NA ROWERZE 

We wrześniu centrum edukacyjne i spotkań Schloss Trebnitz zaprasza na wycieczkę rowerową z 

niemieckiego miasta Trebnitz do polskiej dzielnicy Santok. Na prawie stu kilometrach trasy 

uczestnicy nie tylko będą mocno pedałować, ale także wspólnie dyskutować, jak kształtować 

polsko-niemiecką współpracę. Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które zajmują się 

rozwojem obszarów wiejskich, czy to jako burmistrz miasta, pracownik fundacji czy przedstawiciel 

administracyjny.  

 Termin: od 3 do 8 września 2019 r. 

 Lokalizacje: Trebnitz – Seelow – Gorgast – Kostrzyn – Dąbroszyn/Tamsel – Witnica – 

Bogdaniec- Gorzów Wielkopolski – Santok 

 Więcej informacji i rejestracja: https://www.schloss-trebnitz.de/stadt-land-fluss-

fahrradtour/ 
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________________________________________________ 

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

pragniemy serdecznie podziękować wszystkim beneficjentom za wsparcie przy przygotowywaniu 

niniejszego newslettera.  

 

*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 Współpracy 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 wyłącznie w celach rozsyłania 

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/ 

https://www.facebook.com/interregbbpl  

 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


