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Wizyta inauguracyjna: Sekretarz Stanu ds. Europejskich 
podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy Brandenburgią a 
Województwem Lubuskim 

Jobst-Hinrich Ubbelohde: „Trudno przecenić znaczenie wspólnych projektów” 

 

Poczdam / Zielona Góra - Brandenburski Sekretarz Stanu ds. Europejskich i pełnomocnik 

ds. współpracy z Polską Jobst-Hinrich Ubbelohde złożył dziś wizytę inauguracyjną w 

Zielonej Górze. Sekretarz Stanu spotkał się m.in. z Tadeuszem Jędrzejczakiem, 

odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową członkiem zarządu Województwa 

Lubuskiego/ Województwa, z którym wymienił poglądy na temat stanu współpracy 

Brandenburgii z Urzędem Marszałkowskim. Omówiono kwestie dotyczące obecnego 

Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska oraz planowania przyszłego 

programu INTERREG od roku 2021. Uzgodniono również dalszą wymianę poglądów na 

temat wspólnego wykorzystania innych funduszy europejskich na potrzeby projektów 

transgranicznych. 

 

W kontekście „Wspólnej Koncepcji Przyszłości – Wizja 2030" dyskutowano również o tym, 

w jaki sposób można w najbliższych latach wdrażać cel wspólnego obszaru powiązań. 

Obie strony widzą w tym szansę na dalszy rozwój wspólnego regionu przygranicznego 

jako perspektywicznego regionu sukcesu między Niemcami i Polską. 

 

20-lecie partnerstwa Brandenburgii i Lubuskiego w tym roku było również okazją do 

spojrzenia na dotychczasowe dokonania oraz perspektywy dalszych wspólnych działań 

obu regionów. Na 27 maja 2020 roku planowane są w pałacu Trebnitz w Brandenburgii 

uroczystości jubileuszowe rządu krajowego i urzędu marszałkowskiego. 
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Wiceminister Ubbelohde podkreślił: „Współpraca pomiędzy Województwem Lubuskim a 

Brandenburgią jest bez wątpienia jednym z najbardziej aktywnych partnerstw naszego 

kraju związkowego. Współpracujemy ściśle nie tylko w polityce i administracji w zakresie 

INTERREG, edukacji, transportu czy rolnictwa. Ze względu na wspólną granicę, nasze 

partnerstwo wyróżniają również liczne podmioty oraz inicjatywy samorządowe i społeczne. 

Rok 2020 jako rok jubileuszowy naszego partnerstwa oferuje najlepszą okazję do 

świętowania tego partnerstwa i oczywiście do dalszego wypełniania go życiem". 

 

Wizytę sekretarza stanu w regionie partnerskim zakończyło zwiedzanie realizowanego w 

ramach programu INTERREG projektu, mającego na celu poprawę współpracy pomiędzy 

miastami partnerskimi Zielona Góra i Cottbus. Projekt został dofinansowany ze środków 

EFRR kwotą prawie 600.999 euro i ma zostać ukończony do 30 czerwca 2020 roku. 

Projekt umożliwił stworzenie i wyposażenie centrum koordynacyjnego oraz punktu 

kontaktowego dla współpracy transgranicznej w Cottbus i Zielonej Górze. Od początku 

realizacji projektu pracownicy projektu wsparli organizację ponad 60 polsko-niemieckich 

spotkań w Zielonej Górze, Cottbus i regionie, w których uczestniczyło łącznie ponad 2.400 

uczestników z prawie 40 organizacji z Polski i Niemiec. 

 

„Również dziś trudno przecenić znaczenie wspólnych projektów i osobistych spotkań 

między Brandenburgią i Polską", powiedział wiceminister Ubbelohde. „Ważne jest, 

abyśmy dzięki funduszom europejskim mogli wspólnie i w przemyślany sposób wspierać 

takie inicjatywy w Brandenburgii i Województwie Lubuskim". 

 

Informacja ogólna: 

Dofinansowanie w programach INTERREG A jest centralnym instrumentem wsparcia 

finansowego dla współpracy transgranicznej wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. 

W bieżącym okresie programowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

w ramach Programu Współpracy Brandenburgia-Polska zapewni ponad 90 mln euro z na 

dofinansowanie polsko-brandenburskich projektów w dziedzinie transportu, edukacji, 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego, integracji ludności i współpracy administracji. 

W Brandenburgii obszar objęty programem obejmuje powiaty Märkisch-Oderland, Odra-

Sprewa, Sprewa-Nysa i miasta na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą i Cottbus, a po 

stronie polskiej całe Województwo Lubuskie. Listę zatwierdzonych projektów można 

znaleźć pod adresem https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2020/01/Liste-der-

Vorhaben-Art.-115-Abs.2 Stand-31.12.2019.pdf 
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