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Tak nas Państwo znajdą: 

 
https://interregva-bb-pl.eu

https://www.facebook.com

interregva-bb-
pl@mdfe.brandenburg.de

0049 335 606 76 9950



przekazujemy szóste – specjalne - wydanie Newslettera
Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL. Obecna
sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest z pewnością
trudna dla wszystkich. Zmiana z dnia na dzień wystawiła na
próbę obywateli i wszystkie obszary życia społecznego w
tym współpracę transgraniczną. W aktualnym wydaniu
przeczytają Państwo, że tę próbę dzielnie znosimy i, że
współpraca polsko-niemiecka trwa mimo licznych
ograniczeń, a instytucje Programowe robią wszystko, by ją
ułatwiać. 
 
W tym numerze nie zabraknie także pozytywnych wieści.
Rok 2020 to jubileusz 30 lat INTERREGU, a 9. maja
świętowaliśmy Dzień Europy, przekonają się Państwo, że
można świętować osobno, a jednak razem. 
 
Życzymy miłej lektury i przypominamy, że wszystkie
wydania Newslettera znajdują się na stronie internetowej
Programu! 
 
Bądźcie zdrowi!
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INFORMACJE Z PROGRAMU

Nabory w Programie zostały zakończone. W obecnej perspektywie finansowej
Komitet Monitorujący zatwierdził łącznie 73 projekty. Listę wspartych przedsięwzięć
znajdą Państwo na stronie internetowej Programu.

Wyniki ankiety „Perspektywy polsko - brandenburskiej współpracy
transgranicznej w latach 2021-2027”

W poprzednim wydaniu prosiliśmy Państwa o wypełnienie ankiety internetowej,
której celem było zebranie informacji na potrzeby określenia obszarów
finansowania przyszłego Programu Współpracy w oparciu o zidentyfikowane
potrzeby i wyzwania. Do Wspólnego Sekretariatu dotarły 134 odpowiedzi, z tego  75
z Niemiec i 59 z Polski. W wyniku zapytania skierowanego do członków Komitetu
Monitorującego otrzymano 11 odpowiedzi. Serdecznie dziękujemy za udział w
badaniu. Wyniki zostaną wzięte pod uwagę przy przyszłym informowaniu o
potrzebach Programu.

Grupa Robocza - Przyszłość

Informujemy, iż został rozstrzygnięty przetarg na „Opracowanie analizy społeczno-
ekonomicznej wraz z analizą SWOT, Programu Współpracy Interreg VI A
Brandenburgia – Polska 2021 – 2027 w ramach celu „Europejska Współpraca
Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), oraz analizy
zapotrzebowania na projekty wykraczające poza obszar obowiązywania programu
na polsko-niemieckim obszarze powiązań“.

Rozstrzygnięcie przetargu – INTERREG VI A BB-PL

Aktualnie Instytucje Programowe pracują nad dokumentami dotyczącymi nowego
Programu. Powołana została Grupa Robocza – Przyszłość, w skład której wchodzą
przedstawiciele instytucji programowych, Komisji Europejskiej, samorządów,
euroregionów, organizacji pracodawców, związków zawodowych i organizacji
pozarządowych. Instytucje Programowe tworzą projekty nowych dokumentów dla
przyszłej perspektywy finansowej, na temat których członkowie grupy roboczej na
platformie on-line wymieniają swoje uwagi.



- Komunikat Instytucji Zarządzającej w związku z utrudnieniami w projektach
spowodowanymi pandemią Covid-19
 
  - Komunikaty Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju dla polskich partnerów
projektów 
 
 
MFiPR wydało trzy komunikaty dla polskich partnerów:
 
1. Dotyczący niestosowania zasady konkurencyjności,
 
2. Dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności),
 
3. Dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne.
 
Pełne teksty komunikatów znajdą Państwo na stronie internetowej Programu w
zakładce „Aktualności”.

Wszystkie te działania służą ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa i tym samym
ochronie zdrowia nas wszystkich. Dlatego należy ich przestrzegać i bezwzględnie się
do nich stosować. Zaistniała sytuacja powoduje zrozumiałe dla instytucji
programowych zakłócenia w realizacji licznych polsko-brandenburskich projektów w
Programie Współpracy INTERREG VA. W związku z tym instytucje programowe wydały
odpowiednie komunikaty, które mają na celu ułatwienie realizacji projektów w
zaistniałej sytuacji.

Wirus SARS-Cov-2 stanowi dla nas wszystkich
poważne wyzwanie. Wiążą się z nim nakładane
stopniowo po obu stronach granicy istotne
ograniczenia w ruchu granicznym, możliwości
organizacji spotkań, funkcjonowaniu placówek
edukacyjnych, kulturalnych, gastronomicznych itp. 

COVID – 19 – komunikaty i zalecenia
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COVID – 19 – komunikaty i zalecenia

Małe projekty – zalecenia Euroregionów

Euroregion SNB oraz PEV będą wyrażały zgodę na przesunięcia terminów realizacji
punktów kulminacyjnych bądź wydłużenie czasu trwania projektów.   Uzasadnieniem
dla takich przypadków jest działanie siły wyższej. Ścisła współpraca z partnerem z
drugiej strony granicy jest w obecnej sytuacji jeszcze istotniejsza niż dotychczas,
dlatego też euroregiony zalecają, aby beneficjenci porozumiewali się ze swoimi
niemieckimi/polskimi partnerami   co do możliwości  realizacji projektów w
zaplanowanych wcześniej terminach i podejmowali adekwatne działania dotyczące
zmian w projektach.
 
Więcej informacji na stronach internetowych euroregionów.

Dostępność instytucji programowych podczas pandemii

Mimo niecodziennej sytuacji wszystkie instytucje programowe:
 
- Instytucja Zarządzająca 
- Koordynator Krajowy
- Wspólny Sekretariat
- Regionalny Punkt Kontaktowy 
- ILB oraz LUW 
 
dostępne są dla Państwa telefonicznie i mailowo. Bez problemu skontaktujecie się
Państwo także z Biurami Euroregionów. Macie Państwo pytania? Piszcie, dzwońcie -
jesteśmy dla Was. 
 
Jeśli niezbędne będzie bezpośrednie spotkanie, prosimy o informację, wówczas
zorganizujemy doradztwo, zachowując wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

INFORMACJE Z PROGRAMU



Akcja fotograficzna #RazemSilniejsi to inicjatywa, mająca dodać otuchy w czasie
pandemii koronawirusa.
 
Dlatego  inicjatorzy tego świetnego pomysłu bardzo się ucieszyli, że w ciągu zaledwie
kilku godzin ponad 50 polskich i niemieckich przedstawicieli instytucji znajdujących się
w Euroregonie zareagowało na akcję. Wysyłali zdjęcia, na których przekazywali swoje
przesłanie i życzenia dla partnerów z drugiej strony Odry i Nysy. 
 
Celem było wzmocnienie poczucia więzi, ponieważ prawdopodobnie nikt nie
spodziewałby się na początku 2020 roku, że przykładowo ruch graniczny i bliska
wymiana w naszym obszarze objętym programem INTERREG będą podlegały tak
ogromnym ograniczeniom.
 
Odzew instytucji i prasy jednoznacznie pokazują, że współpraca transgraniczna nadal
ma ogromne znaczenie dla bardzo wielu podmiotów.
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Pozytywny sygnał w czasie pandemii 
gemeinsam stärker/razemsilniejsi –Akcja Euroregionu SNB DE



 
W poprzednim wydaniu informowaliśmy o drugiej edycji rajdu rowerowego wzdłuż
polsko – niemieckiej granicy, który był wspólną inicjatywą trzech Programów INTERREG
VA: MV/BB / PL, BB – PL oraz PL – SN. Dziś zachęcamy Państwa do obejrzenia filmiku z
tego niezwykłego wydarzenia. Rajd odbył się w dniach 25-30 września 2019, a film
ukończony został pod koniec stycznia 2020. Trwało to nieco dłużej niż zamierzaliśmy,
ale zależało nam na jak najlepszym oddaniu idei tego rajdu. Mamy nadzieję, że Wam
się spodoba!
 
Film obejrzą Państwo na naszym FANPAGE na Facebooku:
https://www.facebook.com/interregbbpl/ 
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Film z rajdu rowerowego TOUR De Interreg



 
5 lutego 2020 roku w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Pana Jobsta-Hinricha
Ubbelohde, sekretarza stanu do spraw europejskich oraz pełnomocnika rządu
brandenburskiego do spraw kontaktów z Polską, z członkiem zarządu Województwa
Lubuskiego Panem Tadeuszem Jędrzejczakiem. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim
było okazją do rozmów na temat współpracy między Brandenburgią a Województwem
Lubuskim. W szczególności omawiane były kwestie związane z realizacją Programu
INTERREG VA BB – PL 2014-2020.
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Sekretarz Stanu z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego



 W dniu 19 maja 2020 r. Sekretarz Stanu Jobst-Hinrich Ubbelohde złożył wizytę we
Wspólnym Sekretariacie we Frankfurcie (O.) i zasięgnął informacji nt. pracy Wspólnego
Sekretariatu. Kierownik Wspólnego Sekretariatu - pani Izabela Glišić, oraz pracownicy
WS wyjaśnili w obecności szefowej Instytucji Zarządzającej, pani Ursuli Bretschneider,
aktualną sytuację w Programie Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska
2014-2020 oraz wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektów. Spotkanie odbyło
się w Domu Bolfrasa.
 
W tym dniu pan Ubbelohde spotkał się również z dwiema innymi ważnymi instytucjami
we Frankfurcie nad Odrą, dla których polsko-niemiecka współpraca i wspólne projekty
mają duże znaczenie: Europejski Uniwersytet Viadrina oraz Euroregion Pro Europa
Viadrina - Mittlere Oder e.V.
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Wizyta Sekretarza Stanu we Wspólnym Sekretariacie
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W związku z obchodami jubileuszu Programu INTERREG i
Dnia Europy także na naszym pograniczu organizowane
były liczne akcje. Aktywnie działało Województwo
Lubuskie, Euroregiony, Centrum Kooperacji Frankfurt /
Słubice oraz Wspólny Sekretariat. Poniżej przedstawiamy
tylko niektóre spośród niesamowitych akcji, które
zorganizowano i które pokazują, że współpraca polsko-
niemiecka jest silna!

Jestem Europejką! Jestem Europejczykiem!

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy
Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego wraz z regionami partnerskimi co roku
uroczyście świętuje „Dzień Europy”. Tym razem jednak ten
wspaniały dzień, ze względu na pandemię koronawirusa
obchodzony był w wyjątkowych okolicznościach.

Dlatego Biuro zapoczątkowało akcję „Jestem Europejką! Jestem
Europejczykiem!”. W ramach akcji na profilach w mediach społecznościowych
publikowane były   zdjęcia z plakatem „Jestem Europejką”, „Jestem
Europejczykiem”.

Akcja pokazała, jak duża
jest siła solidarności,
integracji i, że granice
istnieją już tylko na
mapach oraz, że można
świętować wspólnie
mimo, że na odległość.

30 lat INTERREGU i Dzień Europy



Pierwotnie w ramach obchodów Dnia Europy we Frankfurcie nad Odrą i w
sąsiadujących z nim polskich Słubicach zaplanowano we współpracy z
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Berlinie i Słubicko-Frankfurckim Centrum
Kooperacji Festiwal Europy z różnymi warsztatami oraz polsko-niemiecką symulację
Parlamentu Europejskiego z udziałem uczniów. Ze względu na zakaz urządzania imprez
masowych, działania te nie mogły się odbyć. Centrum Kooperacji nakręciło film wideo z
krótkimi wypowiedziami współpracujących z miastem Frankfurt nad Odrą partnerów.
Film ma na celu pokazanie ludziom, którzy od lat w tym regionie świętują Dzień Europy,
że o nim nie zapomniano tylko dlatego, że wokół panuje pandemia koronawirusa.
 Ponadto film jest wyrazem solidarności z całą Europą.

 Poprzez "pokaz slajdów" w formie
krótkiego filmu wideo, Euroregion PEV i
Europe Direct chcieli dać przykład i
przypomnieć ludziom w Dniu Europy w
samym środku epidemii, że wartości
europejskich i osiągnięć ostatnich 70 lat
(np. otwartych granic i współpracy
transgranicznej) nie można uznać za
oczywiste.
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Mimo dystansu, wspólnie dla Europy – akcja ER PEV

W formie hashtagów, krótki film podkreśla przymiotniki, które są ważne w tym regionie
przygranicznym i w całej UE, np. #europeiski#transgraniczny#razem

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

https://www.youtube.com/watch?
v=xXVE--tcjQE#action=share

30 lat INTERREGU i Dzień Europy
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#INTERREG_Superstars 
Niezwykłe historie transgranicznych projektów

Konkurs „Europa moimi oczami“

09.05.2020 Program Wspolpracy BB-PL wystartowal z akcją
promocyjną na Facebooku. Odkryjcie z nami niesamowite
projekty i ludzi, którzy je tworzą. Co tydzień na naszym
FANPAGE przedstawiamy po jednym projekcie realizowanym w
ramach programu BB-PL. Pokazujemy Wam, jakie są ich cele,
co się w nich dzieje, jakie zabawne historie spotkały
organizatorów i uczestników oraz jak obywatele mogą
skorzystać z efektów projektu. 
 
 
Więcej informacji: https://www.facebook.com/interregbbpl 

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg
VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 ogłosił 
konkurs pt. „Europa moimi oczami“. W ramach
konkursu wpływały prace dzieci i młodzieży
prezentujące czym jest dla nich Europa, co znaczy być
Europejczykiem itp.
 

Konkurs w 3 kategoriach:
- Rysunek
- Zdjęcie 
- Filmik
 
W konkursie wpłynęły prace w kategorii rysunek.

30 lat INTERREGU i Dzień Europy
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30 lat INTERREGU i Dzień Europy

Konkurs „Europa moimi oczami“

Zwycięskie obrazki pezentujemy na zdjęciach: 

Helenka 4 lat Antonia 5 lat

Julka 8 lat Leon 7 lat

Dziękujemy za udział, a małym artystom gratulujemy talentu!



23.01.2020 r. w Domu Kultury w Küstrin-Kietz
odbyła się giełda partnerstw dla polsko-
niemieckich projektów. W wydarzeniu udział
wzięło ponad 70 osób, w tym przedstawiciele
gmin, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Odbył się wykład na temat międzykulturowych 
aspektów polsko-niemieckiej pracy projektowej,
po którym nastąpiła dyskusja w małych grupach, gdzie uczestnicy mieli okazję do
skonkretyzowania swoich wniosków, lepszego poznania się i wymiany doświadczeń
oraz wizytówek.

22 stycznia 2020 roku w Business and Innovation Centre (BIC) we Frankfurcie nad
Odrą odbyło się posiedzenie Rady Projektu EuRegioNet. W trakcie spotkania
omawiano założenia projektu EuRegioNet i ich dotychczasową realizację. Partnerzy
projektowi zdali krótkie relacje ze swoich działań cząstkowych. 28 stycznia 2020 r. w
Zielonej Górze   odbył się Kongres Klastrowy poświęcony transgranicznemu
potencjałowi sieci i klastrów oraz ich znaczeniu dla rozwoju lubusko-
brandenburskiego pogranicza. W ramach spotkania odbyły się prezentacje wybranych
sieci/klastrów z pogranicza, a także dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z Polski i
Niemiec, nt. możliwości i korzyści, jakie niesie ze sobą tworzenie sieci współpracy i
klastrów. Sporo się działo w tym projekcie, jednak każde działanie kiedyś się kończy. 
 
20.02.2020r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyła
się konferencja wieńcząca projekt. Było co podsumowywać, ponieważ projekt trwał od
końca 2017 roku. Na konferencji wystąpili przedstawiciele partnerów i osoby ze świata
polityki. Zaprezentowano efekty projektu m.in. utworzenie dwóch nowych klastrów:
Klastra Zwalczania Gatunków Inwazyjnych oraz Klastra Turystyki Historycznej.
Dodatkowo, w trakcie spotkania wręczono nagrody „Europrzedsiębiorca”. Zachęcamy
do lektury informatora klastrowego powstałego w ramach projektu.

PEV / COACHING VIADRINA

EuRegioNet – internacjonalizacja sieci 
iklastrów
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Pracownicy Starostwa "Spree - Neisse", miasta Burg, Cottbus, Forst oraz Policji
Federalnej wspólnie z pracownikami biura Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr"/Spree
- Neisse - Bober uczestniczyli w specjalnie zorganizowanym na tę okazję spotkaniu w
Urzędzie Marszałkowskim. Podczas spotkania uczestnicy mogli także poszerzyć swoją
wiedzę nt. działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego PW INTERREG VA BB-PL.
Kolejnym punktem spotkania była wizyta w zielonogórskim ratuszu. Nie zabrakło
także czasu na zwiedzanie starówki. Z relacji uczestników wiemy, że spotkanie było
konstruktywne i pomocne.

Dialog – Administracja w Polsce jak? gdzie? kiedy?

 

17.01. 2020 w ramach projektu DIALOG niemieccy przedstawiciele administracji mieli
okazję poznać struktury administracyjne po polskiej stronie.  Za przykład posłużyła
Zielona Góra. 
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Opracowanie i wprowadzenie procedur współpracy transgranicznej
w celu zapewnienia wysokiego sukcesu leczenia pacjentów chorych
na raka

 

Ostatnie dni 2019 roku to także zakończenie projektu szpitalnego, w którym
zarejestrowano i przeanalizowano dane z leczenia ponad 10.000 pacjentów
cierpiących na raka. Polscy i niemieccy eksperci z zakresu medycyny porównali wyniki
leczenia najczęstszych chorób nowotworowych i sformułowali wnioski dotyczące
możliwej poprawy jego jakości. Wyniki projektu przedstawiono na konferencji i ujęto w
broszurze. W ramach Programu Komitet Monitorujący zatwierdził drugą część tego
przedsięwzięcia, które pogłębi już istniejącą współpracę i obszar badań i analiz.

31.12.2019 to także data zakończenia kolejnego zdrowotnego projektu. Przypomnijmy
i podsumujmy to trzyletnie przedsięwzięcie. Polsko – niemieckie Forum
Ginekologiczne to projekt, którzy dużo nauczył nie tylko kadrę medyczną
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i szpitala w
Strausbergu, ale dzięki zakupionemu sprzętowi pozwolił na nieinwazyjne zabiegi
ginekologiczne. Lekarze nauczyli się nowych technik operacyjnych, które przekazują
sobie   przez zakupiony ze środków projektu sprzęt live stream, umożliwiający
transmisje operacji.
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Polsko – niemieckie Forum Ginekologiczne



 

Polsko – niemieckie Forum Ginekologiczne

Dzięki temu lekarze z obu szpitali mogą wymieniać się wskazówkami nt. dalszych
kroków w trakcie trwania konkretnego zabiegu. To także cykl 10 szkoleń na sali
operacyjnej i transmisja 130 operacji. Najcenniejsza jest właśnie wymiana wiedzy i
doświadczeń personelu medycznego z Polski i Niemiec, której owocem jest
polepszenie jakości usług medycznych i tym samym zdrowia kobiet polsko-
niemieckiego pogranicza. Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że pomimo zakończenia
projektu, istnieją już pomysły na kontynuację współpracy i dalsze wykorzystywanie
urządzeń do strumieniowej transmisji danych na żywo do transgranicznej wymiany
doświadczeń. Nowoczesny sprzęt zakupiony dla oddziału szpitalnego w Gorzowie
pozwoli na lepszą diagnostykę i leczenie kobiet, po obu stronach granicy, ponieważ
skorzystają na tym również lekarze i pacjentki szpitala w Strausbergu.

Pomysł projektu stanowi podstawę do ratowania ludzi po obu stronach granicy.
Ratownicy medyczni Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH,
gminy Witnica oraz Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gorzowie odbywają wspólne ćwiczenia symulacyjne wypadków
masowych. W ten sposób uczą się od siebie, jak lepiej reagować w nagłych
wypadkach z dużą ilością ofiar.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie
Marchijsko-Odrzańskim i Województwie Lubuskim



Podstawą projektu jest wspólne szkolenie i dokształcanie oraz wzmacnianie
umiejętności międzykulturowych. Ma to zostać osiągnięte poprzez dzielenie
codziennego życia zawodowego ze sobą, integrację zawodową, wspólne doskonalenie
zawodowe w zakresie służb ratowniczych, medycyny ratunkowej, kontroli katastrof i
bezpieczeństwa publicznego. Wspólne ćwiczenia zaplanowane w obu projektach (w
tym symulacje, obozy szkoleniowe) spełnią swój cel tylko wtedy, gdy uczestnicy osiągną
identyfikację z przyszłymi wspólnymi zadaniami poprzez kompleksową, osobistą
interaktywność.

 

Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie
Marchijsko-Odrzańskim i Województwie Lubuskim

W związku z zaistniałą sytuacją trzy symulacje zaplanowane na rok 2020 muszą
zostać przełożone na rok 2021. Istnieje także ewentualna potrzeba przedłużenia
okresu realizacji projektu, ponieważ ratownicy medyczni ze służb ratowniczych po
obu stronach granicy, wszyscy potencjalni uczestnicy projektu są obecnie przez całą
dobę zajęci działaniami ratującymi życie.
 
Pandemia pokazała, jak istotne są tego typu projekty i, jakie mogą mieć znaczenie w
przypadku zagrożenia epidemiologicznego. 
 
Cieszymy się, że za pomocą środków naszego Programu możemy finansować tego
typu przedsięwzięcia i życzymy partnerom projektu, mimo trudnej sytuacji,
wytrwałości i sukcesu.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



11 marca 2020  roku w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie
warsztaty, których celem było przetestowanie opracowanego przez ekspertów z rynku
pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich modułu BADANIA MATERIAŁOWE. Moduł
omówił Przedstawiciel Lubuskiego Klastra Metalowego, a ćwiczenia praktyczne
przeprowadzili eksperci.   W ramach projektu wystartował także kurs dla uczniów.
Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu: podstaw obróbki
skrawaniem, budowy obrabiarek CNC, programowania i obsługi obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC, komputerowego tworzenia dokumentacji technicznej i
technologicznej.

 

VIVA 4.0

Wiecej informacji na temat projektów znajdą Państwo na stronie
internetowej Programu Współpracy 

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



Euroregionalna Komisja Oceniająca podczas 13 posiedzenia w dniu 06.05.2020
Zatwierdziła 13 małych projektów, których łączna wartość to blisko 120.000 Euro
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy INTERREG VA BB-
PL). Dofinansowanie polsko – niemieckich inicjatyw otrzymali m.in. miasto Friedland i
Gmina Sulęcin, Stacja Pogotowia Ratunkowego Märkisch-Oderland GmbH i Gmina
Kłodawa, jak również Policja i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w
Lubaniu.
 
Pełna lista zatwierdzonych projektów na stronie internetowej Eureregionu PEV. 
 
Następne posiedzenie EKO zaplanowano na 16/ 17 czerwca.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

 

Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie 
PRO EUROPA VIADRINA



W imieniu Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Programu
Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020 składamy serdeczne podziękowania
wszystkim beneficjentom za wsparcie w przygotowaniu niniejszego biuletynu.
 
Instytucja Zarządzająca, Wspólny Sekretariat jak i autorzy tekstów nie zapewniają
gwarancji i nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność oraz poprawność
informacji zawartych w niniejszym newsletterze. Ponadto wyłączona zostanie
odpowiedzialność za wykorzystanie informacji przez czytelnika jak i z tym
związane konsekwencje.

NEWSLETTER PROGRAM WSPÓŁPRACY
INTERREG VA BB-PL 2014 -2020
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NEWSLETTER PROGRAM WSPÓŁPRACY
INTERREG VA BB-PL 2014 -2020
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

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.
 
(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:
paulina.polan@mdfe.brandenburg.de



NEWSLETTER PROGRAM WSPÓŁPRACY
INTERREG VA BB-PL 2014 -2020 
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Skargi odnośnie zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być
składane do prawego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie
Finansów i Europy (MdFE) Landu Brandenburgii:
 
Ministerstwo Finansów i Europy (MdFE) Landu
Brandenburgii:
Heinrich-Mann-Allee 107
D-14473 Potsdam
Telefon: +49 (0)331-866-6191
E-Mail: Datenschutz@mdfe.brandenburg.de
 
 
jak również organowi nadzorczemu, państwowemu pełnomocnikowi ds. ochrony
danych i prawa dostępu do akt
 
Pani Dagmar Hartge
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Tel.:0049 33203/356-0
E-mail: Poststel-le@LDA.Brandenburg.de.
 
Więcej informacji znajda Państwo na oficjalnej stronie internetowej:
http://www.lda.brandenburg.de.
 
 
Do zobaczenia w lepszym czasie!


