
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Przesyłamy Państwu piąte wydanie Newslettera Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL. 

Świąteczny czas puka do drzwi. To wspaniała okazja do podsumowań tego, co było oraz do 

spojrzenia na to, co przed nami. Rok 2019 był okresem wzrostu i sukcesu. Liczba zatwierdzo-

nych projektów wzrosła do 73. Łącznie 47 projektów podpisało umowy na kwotę około 80 mln 

Euro. Listę wszystkich zakontraktowanych projektów znajdą Państwo w bazie projektów na 

stronie internetowej Programu Współpracy https://INTERREGva-bb-

pl.eu/pl/bewilligte_projekte/.  

 

Życzymy miłej lektury, radosnych i przepełnionych refleksją Świąt Bożego  

Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020! 

 

 

    

 

https://interregva-bb-pl.eu https://www.facebook.com/ 

interregbbpl/ 

interregva-bb-

pl@mdjev.brandenburg.de 

(+49) 335 606 76 9950 INTERREG VA BB-PL 
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* Wszystkie opublikowane newslettery znajdą Państwo na stronie internetowej programu.  

Prosimy o przekazanie niniejszego newslettera Państwa kolegom i koleżankom oraz instytu-

cjom i jednostkom współpracującym z Państwem. W ten sposób pomogą nam Państwo do-

trzeć z interesującymi informacjami o naszym programie do szerszych kręgów zainteresowa-

nych osób. 

***INFORMACJE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY*** 

→ ANKIETA INTERNETOWA NA TEMAT PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ  

Trwają przygotowania nowego Programu 

Współpracy INTERREG na lata 2021 – 

2027 na lubusko-brandenburskiej granicy. 

Instytucja Zarządzająca zwraca się do 

Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej 

ankiety internetowej. Państwa zdanie jest 

dla nas i dla przyszłości transgranicznej 

współpracy niezwykle ważne. Ankietę 

znajdą Państwo na naszej stronie interne-

towej lub pod tym linkiem:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmLxsPm2auBmDhJkYLzc

mS2kJd5x5gEVH7NARtRIyGYCQ2hw/viewform. 

→ZMIANA ADRESÓW INSTYTUCJI PROGRAMOWYCH  

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca (IZ) Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL została 

przeniesiona do Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego 

Brandenburgia. W związku z tym zmianie ulega adres: 

 

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia 

Wydział 53 Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG) 

Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Poczdam  

 

Adresy mailowe i numery telefonów pracowników IZ na tą chwilę pozostają niezmienione.  

 

Jednocześnie informujemy, iż zmieniła się nazwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nowa 

nazwa resortu brzmi: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Nowe adresy e-mail za-

kończone będą „@mfipr.gov.pl“. Adres korespondencyjny oraz numery telefonów Koordyna-

tora Krajowego pozostają niezmienione.  

 

→NOWY SEKRETARZ STANU DLA WYDZIAŁU DS. EUROPEJSKICH W MDFE  

 

Nowy sekretarz stanu dla Wydziału ds. Europejskich w Ministerstwie Finansów i dla Europy jak 

i Pełnomocnik polsko-brandenburskich stosunków nazywa się Jobst-Hinrich Ubbelohde.  Pan 

Ubbelohde piastuje nowy urząd od 21 listopada 2019 roku. Wcze-

śniej pełnił on funkcję kierownika Wydziału ds. Zasadniczych w Mini-

sterstwie Infrastruktury i Planowania Przestrzennego kraju związko-

wego Brandenburgii. „Realizacja programów INTERREG jest dla mnie, 

jako Pełnomocnika polsko-brandenburskich stosunków, bardzo waż-

na. Cieszę się na partnerską współpracę z polskimi sąsiadami i 

wszystkimi zaangażowanymi w ponadgraniczną współpracę”, powie-

dział Pan Ubbelote. 

Życzymy sukcesów podczas pełnienia nowej funkcji! 
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→ WARSZTATY DLA BENEFICJENTÓW  

W dniu 28.11.2019 w Poczdamie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów nasze-

go Programu Współpracy. Podczas spotkania blisko 40 uczestników otrzymało 

wiedzę na temat zamówień publicznych w projektach, raportów partnerskich, 

raportów z projektu, wniosków o zmiany oraz działań informacyjno-

promocyjnych na poziomie projektu.  

 

 

→INTERREG – KONFERENCJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

W dniu 6 listopada 2019 odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim konferencja "Wspólnie, ak-

tywnie, kreatywnie na pograniczu polsko niemieckim". Punktami kulminacyjnymi były liczne 

prezentacje parterów programowych i beneficjentów. Wydarzenie to otwarło możliwości 

wymiany doświadczeń jak i rozbudowy sieci kontaktów w ramach polsko-niemieckiej współ-

pracy.  
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→ XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego 

W dniach 8 i 9 października 2019 w Gubinie odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorują-

cego (KM) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Lubuskie 2014-2020. Głównym 

tematem posiedzenia było zatwierdzenie projektów z osi priorytetowej II „Połączenie z sie-

ciami europejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”, III „Wzmocnienie transgranicznych 

zdolności i kompetencji” oraz IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji”.  

Podczas pierwszego dnia członkowie KM zatwierdzili 1 projekt w OP II „RailBlu – Poprawa do-

stępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim”  

w wysokości 1,4 mln Euro. W drugiej OP KM zatwierdził 4 projekty w łącznej wysokości 2,2 

mln Euro: 

 „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza- rozwój transgranicznych kompetencji”  

 „Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Sprewa-Nysa-Bóbr”  

 „Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel – współpraca transgraniczna pomiędzy 

polskimi studentami i niemieckimi uczniami zawodu w dziedzinie ratownictwa” 

 „Doświadczyć Dwumiasta. Włączenie tematyki Dwumiasta Słubice –  

Frankfurt nad Odrą do procesu kształcenia”. 
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W IV OP złożonych zostało 17 projektów w całkowitej wysokości 10,8 mln Euro. 

Zatwierdzono 12 projektów w wysokości 5 mln Euro: 

 „Transgraniczna opieka medyczna” 

 „Transgraniczna Integracja Sektora Kosmicznego” 

 „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrów-

noważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wie-

dzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na za-

stosowania w praktyce” 

 „Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, ekspertów i admini-

stracji” 

 „Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap” 

 „#Partner2022 – rozbudowa transgranicznych partnerstw w Euroregionie” 

Spree-Neiße-Bober / Sprewa-Nysa-Bóbr” 

 „Integracja mieszkańców poprzez transgraniczną polsko-niemiecką edukację 

ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu” 

 „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” 

 „Tolerancja nie zna granic” 

 „Coaching VIADRINA - nowe szanse”  

 „Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne” 

 

Listę zatwierdzonych projektów znajdą Państwo na stronie internetowej Programu Współpra-

cy: https://INTERREGva-bb-pl.eu/ 
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→TOUR DE INTERREG 

W dniach 25-30 września 

2019 odbyła się druga edycja rajdu 

rowerowego wzdłuż polsko – nie-

mieckiej granicy Tour de INTERREG.  

Przejazd rozpoczął się na transgranicznej 

promenadzie Ahlbeck/Świnoujście i zakoń-

czył po blisko 580 km na moście Zgorze-

lec/Görlitz. Celem rajdu Tour de INTERREG jest szerzenie efektów projektów realizowanych na 

polsko – niemieckim pograniczu w ramach 3 Programów INTERREG. Z perspektywy roweru 

uczestnicy oglądali realizowane w 3 regionach projekty oraz odwiedzali najważniejsze miej-

scowości na turystycznej mapie pogranicza. Jednak sam przejazd rowerowy wzdłuż granicy nie 

był i nie jest głównym celem tej inicjatywy. Przede wszystkim chodzi o pokazanie potencjału i 

oferty całego polsko-niemieckiego pogranicza, pokazanie dostępności oferty turystycznej i 

kulturalnej. Niezmiernie ważną rolę w budowaniu tego potencjału odgrywają programy IN-

TERREG wzdłuż granicy. To właśnie realizowane w ramach tych programów projekty przyczy-

niają się w znaczącej mierze do budowa-

nia oferty transgranicznej łącząc myśl i 

działanie obu stron. To jest głównym 

celem tej właśnie inicjatywy. Na całej 

trasie uczestnicy poznawali projekty z 

obszaru edukacji, współpracy służb ra-

tunkowych, innowacji oraz działań włą-

czających różne grupy społeczne w tym 

te zagrożone wykluczeniem jak osoby 

niepełnosprawne i seniorów. Rajd był 

wspólną Inicjatywą trzech Programów 

INTERREG: INTERREG V A MV / BB / PL, 

INTERREG V A BB-PL 2014 – 2020, IN-

TERREG PL-SN 2014-2020. 
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→ WARSZTAT „DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-PROMOCYJNA W PROJEKTACH” 

W dniu 16.09.2019 odbył się w Treb-

nitz warsztat poświęcony tematowi 

„Działalność informacyjno-

promocyjna w projektach”. Celem 

moderowanego przez Instytucję Za-

rządzającą, Wspólny Sekretariat oraz 

agencję Ariadne an der Spree wyda-

rzenia było przekazanie informacji o 

zasadach efektywnej działalności in-

formacyjno-promocyjnej na poziomie 

projektowym. Treści warsztatu sku-

piały się wokół zagadnień opracowa-

nia ulotki, notatki prasowej, wykorzy-

stania social media jak i RODO. Centralnym zagadnieniem były zasady przestrzegania zasad 

info-promo w naszym Programie Współpracy.  

→ ZE STOISKIEM INTERREG VA BB-PL PODCZAS ŚWIĘTA WINOBRANIA W ZIELONEJ GÓRZE 

Corocznie we wrześniu polscy i nie-

mieccy miłośnicy wina przyjeżdżają do 

Zielonej góry w celu wzięcia udziału w 

degustacji wina, licznych wystawach, 

koncertach i wycieczkach do winiarni. 

Podczas tego największego w Polsce 

święta winobrania pracownice 

Wspólnego Sekretariatu oraz Regio-

nalnego Punktu Kontaktowego infor-

mowały wielu obywateli i obywatelki 

o naszym Programie Współpracy IN-

TERREG VA Brandenburgia-Polska. 
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***INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW*** 

   PROJEKT: W TANDEMIE PRZECIWKO PRZESTĘPCZOŚCI PRZYGRANICZNEJ 

Partnerzy: 

 Polizeipräsidium Land Brandenburg (BW) 

 Prezydium Policji Brandenburgia 

 Fachhochschule der Polizei 

 Bundespolizei / Policja Federalna 

 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie W./ Woiwodschaftskommandantur in Go-

rzów W. 

 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie /Woiwodschaftskommandantur in Szczecin 

 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/Grenzschutzabteilung “Oder” 

Dofinansowanie (EFRR): 59.910,38 Euro 

Termin realizacji: 1.1.2017-31.12.2019 

Cel: celem projektu jest umocnienie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej Policji i 

instytucji policyjnych, jako szczególnej części administracji publicznej. 

Przykłady ostatnich działań w projekcie:  

Od poczatku trwania projektu parterzy zorganizowali seminaria i kursy w tandemie z dokształ-

caniem specjalistycznym, seminaria i ćwiczenia na temat aktualnych kwestii prawnych wspól-

ne praktyki, ćwiczenia i operacje dotyczące zastosowania wiedzy wyniesionej z kursów, 

wspólne ćwiczenia w strzelaniu. 
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PROJEKT: 

„Bez granic: nauka-praca-życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim-  

rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” 

 

Partnerzy: 

 IHK-Projektgesellschaft mbH 

 Handwerkskammer Frankfurt (Oder) 

 Institut für Ökonomische Bildung in Oldenburg 
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 Lubuska Sieć Innowacji 

 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

 Gemeinde Strzelce Krajeńskie 

  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 

Dofinansowanie (EFRR): 1.263.537,93 Euro 

Termin realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2021 

Cel: Poprawa transgranicznych możliwości orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży. 

Przykłady ostatnich działań w projekcie: 

 

- Wspólna nauka w europejskim Makroregionie wokół Trewiru – Polsko-niemiecki wyjazd stu-

dyjny 

Polsko-niemiecki wyjazd studyjny odbył się w paź-

dzierniku 2019 roku. Celem wyjazdu był europejski 

Makroregion wokół Trewiru, gdzie stykają się ze 

sobą granice Niemiec, Francji, Luksemburga i Bel-

gii. Uczestnicy odwiedzili tam dwujęzyczne szkoły, 

jednostki administracji, trewirski uniwersytet i mu-

zeum w małej miejscowości Schengen, w której 

pisała się europejska historia. Bardzo ciekawa była 

również wymiana z Izbą Przemysłowo-Handlową w Trewirze, która z powodzeniem prowadzi 

naukę zawodu wspólnie z luksemburskimi przedsiębiorstwami.  

 

- Wspólne budowanie robotów – drugie spotkanie polskiej i niemieckiej młodzieży 

W dniach 18.-21.11.2019 polska i niemiecka młodzież po raz drugi miała możliwość wspólne-

go odkrywania swoich zawodowych preferen-

cji. Najpierw, podczas dwudniowych warszta-

tów w Hennickendorf można było zapoznać 

się z zawodami rzemieślniczymi. Pracowano w 

drewnie i malowano, efektem były przedmio-

ty codziennego użytku, takie jak deski do kro- 
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jenia i tabliczki na drzwi. Następnie uczennice i uczniowie przenieśli się do Sta-

nowic, gdzie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny nauk matematyczno-

przyrodniczych. Obok pracy w laboratorium, w którym robiono mydło i kosmetyki, w 

programie po raz pierwszy pojawiła się fizyka i mechanika. Główna atrakcją były tu ro-

boty budowane samodzielnie w systemie „LEGO Mindstorm”. 

.  

PROJEKT: Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie MOL i Województwie Lubuskim 

Partnerzy: 

 Gemeinnützige Rettungsdienst MOL GMBH (BW) 

 Gemeinde Witnica / Gmina Witnica 

 Samodzielna Publiczna Woj. Stacja Pogotowia 

Dofinansowanie (EFRR): 698.768,04 EUR 

Termin realizacji: 01.04.2018-31.03.2021 

Cel: 

Transgraniczna współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego w dziedzinie ratownictwa 

medycznego celem podwyższenia kompetencji zawodowych polskich i niemieckich pracowni-

ków pogotowia ratunkowego, aby umożliwić skoordynowane transgraniczne udzielanie me-

dycznych czynności ratunkowych w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i zagwarantować 

mieszkańcom obszaru wsparcia optymalną obsługę przez zespoły ratownictwa.  

Przykłady ostatnich działań w projekcie: 

 Szkolenie symulacyjne w zakresie resuscytacji 

W dniu 7 września 2019 r. 22 ratowników medycznych z Powiatu MOL, miasta 

 Gorzów Wlkp. i  Gminy Witnica pomyślnie ukończyło w Strausbergu pierwsze 

 transgraniczne szkolenie symulacyjne w zakresie resuscytacji. Odpowiednie  

ćwiczenia zostały opracowane w ramach projektu: „Transgraniczne  

Ratownictwo Medyczne w Powiecie Marchijsko-Odrzańskim 

 i Województwie Lubuskim” pod kierownictwem  
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Działu Szkoleń Centrum. Szkolenie symulacyjne obejmowało cześć teoretyczną 

dotyczącą różnic systemowych oraz aspektów prawnych. Ważną część szkole-

nia stanowiły praktyczne ćwiczenia, w których wspólne ratowano pacjentów.  

Zespół instruktorów partnera wiodącego opracował scenariusze w taki sposób, 

aby symulacje przebiegały w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i miały au-

tentyczny charakter. 

W 2020 r. odbędą się w ramach projektu 3 dalsze tego typu ćwiczenia symulacyjne w celu 

przygotowania łącznie 60 ratowników medycznych w Powiecie MOL, Gorzowie Wlkp. i Gminie 

Witnica do udzielania transgranicznej pomocy w dziedzinie ratownictwa medycznego. Na-

stępne ćwiczenie odbędzie się wiosną 2020 r. po stronie polskiej, pod przewodnictwem part-

nera z Gorzowa. 

 Symulacja zdarzenia masowego  

Scenariusz: Skrzyżowanie dwóch dróg krajowych. Kolizja samochodowa - miniautobus, kil-

ka samochodów osobowych. Wszędzie ranni.  Zadysponowano łącznie do obsadzenia 

przez uczestników 11 karetek podstawowych, 2 karetki specjalistyczne i 4 helikoptery. 

Wirtualnie zostały zaangażowane do pomocy inne jednostki, m.in. Wydział Bezpieczeń-

stwa i Zarzadzania Kryzysowego Powiatu MOL. Symulacje tego typu nigdy nie zastąpią rze-

czywistości, są jednak doskonałym sposobem przygotowania ratowników medycznych na 

wypadek wystąpienia sytuacji zdarzenia masowego, wymagającego współpracy transgra-

nicznej. Symulacja ta, przygotowana z ogromną starannością, została zorganizowana w 

ramach projektu INTERREG V A "Transgraniczne ratownictwo medyczne w Powiecie 

Märkisch-Oderland i  w  Województwie Lubuskim" i przeprowadzona w Witnicy - w siedzi-

bie partnera projektu Gminy Witnica - w dniach 1 i 2 marca 2019 roku.  Ważną częścią 

ćwiczeń było przestrzeganie procedur krajowych, które określają, jak i na jakich warun- 
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kach ratownicy medyczni mogą uczestniczyć w zdarzeniach masowych w kraju 

sąsiada. Łącznie przeprowadzono dwa ćwiczenia symulacyjne pod kierownic-

twem niemieckich instruktorów zdarzeń masowych. Uczestnicy mieli możliwość 

wdrożenia w drugim ćwiczeniu udoskonaleń, będących wynikiem analizy pierw-

szego ćwiczenia, przeprowadzonego zgodnie przygotowanym scenariuszem.  W 

listopadzie 2019 odbyły się dwa kolejne symulacje zdarzenia masowego: w dniu 

9 listopada w Strasburgu i 23 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. 30 uczest-

ników bardzo pozytywnie oceniło ćwiczenia. Z oferty skorzystali w szczególno-

ści polscy sanitariusze, gdyż takie działania są bardzo rzadko elementem pla-

nów szkoleniowych.  

 

  

 

 

 

.    

 

 

 

PROJEKT DIALOG 

 Euroregion Pro-Europa-Viadrina (BW) 

 Euroregion Spree-Neiße-Bober 

Termin realizacji: 01.03.2017 – 29.02.2020 

Dofinansowanie (EFRR): 1.095.222,47 EUR 
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Cel: nadrzędnym celem projektu jest transgraniczny DIALOG pomiędzy instytu-

cjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbur-

sko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z 

Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach, na co dzień w praktyce współ-

pracą i tematyką transgraniczną. 

 Przykłady ostatnich działań w projekcie: 

 Szkolenia nt. struktur administracyjnych w Polsce 

W ramach projektu Dialog odbyły się szkolenia dla pracowników administracji i osób zaintere-

sowanych dniach 21.10.19 w Beeskow, 22.10.19 w Frankfurcie nad Odrą  i 23.10.19 i w See-

low. Podczas spotkań uczestnikom przekazano wiedze nt. struktur administracyjnych w Polsce 

oraz kompetencji międzykulturowych. Kolejne spotkanie odbyło się dnia 06.11.2019 w siedzi-

bie powiatu Spree-Neiße i zatytułowane było „Szkolenie porównujące struktury administra-

cyjne w Polsce i w Niemczech“. W inicjatywie wzięło udział 66 osób z całego Euroregionu. 

Podczas szkolenia przekazane zostały informacje  nt. struktur administracyjnych na poziomie 

administracji rządowej i federalnej, jak również administracji samorządowej i krajowej. 

.  
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 Konferencja zamykająca do tematu fachowego „ZDROWIE”   

Dnia 11.09.2019 r. w Gubińskim Domu Kultury odbyła się konferencja zamykająca do tematu 

fachowego „ZDROWIE” w ramach trwającego projektu DIALOG. Po słowach powitalnych 50 

uczestnikom przedstawiono wypracowany opis sytuacji pt. „Potencjały i przeszkody dla 

współpracy transgranicznej w zakresie służby zdrowia”.  Następnie wszyscy zgromadzeni mo-

gli wysłuchać interesujących wystąpień dotyczących współczesnej współpracy szpitali na po-

graniczu niemiecko-francusko-szwajcarskim, 

jak i hiszpańsko-francuskim. Podczas konfe-

rencji przedstawiono również koncepcję pro-

jektu DIALOG 2.0, który stanowi kontynuację 

trwającego projektu, a który pragnie zgłębić 

takie tematy jak geriatria/opieka nad senio-

rami oraz wspieranie zdrowego stylu ży-

cia/prewencja zdrowotna. Także na temat 

tych zagadnień wygłoszone zostały referaty przez polskich i niemieckich ekspertów.  
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 Podróż studyjna na polsko-czesko-słowackie pogranicze 

W dniach 18-20 września 2019 odbyła się podróż studyjna na polsko-czeskie-

słowackie pogranicze. Podczas pobytu uczestnicy mogli zaznajomić się z funk-

cjonowaniem Euroregionu Śląsk Cieszyński i Silesia oraz z przykładami małych 

Projektów zakresu edukacji w Czechach.  

 

PROJEKT: COACHING VIADRNA 

Partnerzy: 

  Mittlere Oder e.V. (BW) 

 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“ 

Dofinansowanie (EFRR): 224.187,50 EUR 

Termin realizacji: 01.03.2017-29.02.2020 

Cel: 

Polepszenie wiedzy i kompetencji instytucji zainteresowanych transgraniczną  

współpracą projektową w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. Kompetencje  

podmiotów z Euroregionu maja zostać poszerzone, istniejące partnerstwa  

zacieśnione bądź zintensyfikowane, a nowe partnerstwa zawiązane. 
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Przykłady ostatnich działań w projekcie: 

 Warsztaty na temat procesów odwrotnego obciążenia 

13 września w siedzibie IHK Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą odbyły się warsztaty na 

temat procesów odwrotnego obciążenia (Reverse-Charge) w ramach projektu COACHING 

VIADRINA. Ta procedura dotyczy opodatkowania transgranicznego handlu towarami i usługa-

mi. Odwrotne obciążenie odnosi się do szczególnego przepisu w ustawie o podatku VAT, 

zgodnie z którym nie wykonawca, a odbiorca usługi musi zapłacić podatek od sprzedaży. Za-

tem istnieje dług podatkowy odwrotny. Grupą docelową wydarzenia byli przedstawiciele sa-

morządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, 

którzy często współpracują przy projektach niemiecko-polskich, a także otrzymują faktury od 

polskich firm. 

 

 Warsztaty nt. zarzadzania i komunikacji w projektach spotkaniowych    

 

W dniu 26 września 2019 w Gorzo-

wie Wlkp. odbył się warsztat nt. za-

rzadzania i komunikacji w projektach 

spotkaniowych. W warsztacie uczest-

niczyło wielu przedstawicieli ponad-

granicznych organizacji. Uczestnicy 

mogli polepszyć swoje kompetencje 

odnośnie pracy w zespole, komuni-

kacji i asertywności.  
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Redakcja 

Ministerstwo Finansów i  Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia 

Wydział 53 –  Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG) 

Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Poczdam / Niemcy 

Tel. +49 331 866-3435 

etz.1420@mdjev.brandenburg.de 

*Instytucja Zarządzająca jak i autorzy tekstów nie zapewniają gwarancji i nie ponoszą odpo-

wiedzialności za kompletność oraz poprawność informacji zawartych w niniejszym newslete-

rze. Ponadto wyłączona zostanie odpowiedzialność za wykorzystanie informacji przez czytelni-

ka 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 zbiera-

niu oraz przetwarzaniu danych osobowych postępujemy według przepisów prawnych. W ni-

niejszym 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 ra-

mach 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.  

 

mailto:etz.1420@mdjev.brandenburg.de
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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  

 

Więcej informacji znajda Państwo na oficjalnej stronie internetowej: 

http://www.lda.brandenburg.de. 

 

 

 


