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SZANOWNI PAŃSTWO,
przekazujemy siódme wydanie Newslettera Programu
Współpracy INTERREG VA BB – PL. Niestety pandemia
COVID-19 nie ustępuje, a rządy obu krajów wprowadzają
wciąż nowe obostrzenia, co także przekłada się na
realizację transgranicznych projektów. Pragniemy jednak w
tym numerze pokazać Państwu te, które mimo pandemii
realizują zaplanowane działania zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
Zaprezentujemy także wyniki ankiety COVID i najnowsze
wskazówki Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji
przedsięwzięć w tych niecodziennych czasach.
Zaistniała sytuacja determinuje wszystkie obszary życia,
mamy jednak nadzieję, że tegoroczne święta, mimo, że inne
od tych tak dobrze nam znanych, spędzą Państwo w
zdrowiu i że ten bożonarodzeniowy czas pomoże chociaż
na chwilę oderwać się od pracy.
W imieniu Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu
życzymy Państwu wspaniałych świąt oraz miłej lektury.
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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.

Zmiany, zmiany, zmiany….
Zmiany to nieodłączny element codzienności każdego z nas. W minionym półroczu
także w naszym Programie ich nie zabrakło.
W czerwcu funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Współpracy Terytorialnej
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Koordynator Krajowy w Programie)
objęła Pani Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska.
W listopadzie natomiast nową dyrektor Instytucji Zarządzającej została Pani Katrin
Müller-Wartig, zastępując na tym stanowisku Panią Ursulę Bretschneider, która
odeszła na emeryturę.
Obu nowym Paniom Dyrektor serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.
Pani Bretschneider natomiast dziękujemy za wspólne lata w Programie.

Grupa Robocza - Przyszłość
Mijające półrocze to bardzo intensywny czas dla członków grupy roboczej
zajmującej się przyszłym Programem Współpracy. Grupa obradowała dwukrotnie
(9.09. oraz 16.11.2020 r.) w trybie online. Jej członkowie zapoznali się z projektami
analizy społeczno-gospodarczej oraz SWOT, wyrażając swoje opinie w ankiecie
online. Zostały one zebrane i przedstawione GR, po czym poddane dyskusji na
drugim posiedzeniu. Obecnie trwają prace nad ostatecznymi, uzupełnionymi o
wnioski i uwagi członków grupy, wersjami analiz. Posłużą one za podstawę do
dalszych prac nad Programem, których wstępny harmonogram jest już znany.

Rowerem przez polsko-niemieckie pogranicze
Temat przejazdu rowerowego wzdłuż polsko-niemieckiego pogranicza już
dwukrotnie Państwu prezentowaliśmy. Wtedy to przedstawiciele trzech Wspólnych
Sekretariatów, partnerzy projektów oraz przedstawiciele instytucji programowych
odwiedzali realizowane w trzech programach Interreg projekty. W tym roku
podobnego wyzwania podjęła się Pani Minister Katrin Lange. Podczas swojej
trzydniowej podróży, która rozpoczęła się w Schwedt, a zakończyła w Guben, Pani
Minister odwiedziła realizowane w ramach Programu Interreg VA BB-PL
przedsięwzięcia oraz spotkała się z przedstawicielami istotnych dla polskoniemieckiej współpracy instytucji.
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Rowerem przez polsko-niemieckie pogranicze
Odwiedziła między innymi Euroregiony, Europejski Uniwersytet Viadrina oraz Wspólny
Sekretariat.
Nie zabrakło także miejsca na spotkania z
przedstawicielami Województwa Lubuskiego oraz
z mieszkańcami pogranicza. Celem wyprawy było
przyjrzenie się z bliska codziennemu życiu
obywateli, poznanie realizowanych projektów oraz
zebranie wiedzy na temat oczekiwań w czasie
pandemii. Pani Minister gratulujemy doskonałej
formy i życzymy sukcesów w dalszej pracy.

Akcja facebookowa –prezentacja projektów oraz konkursy
W maju 2020 z okazji Dnia Europy i 30-lat Interregu Wspólny Sekretariat wystartował z
akcją promującą realizowane w naszym Programie projekty. W każdy wtorek
przedstawialiśmy jeden, opisywaliśmy co się w nim dzieje, jakie działania zostały już
zrealizowane, a co jeszcze przed partnerami. Prezentowaliśmy także zakończone już
przedsięwzięcia i wskazywaliśmy na korzyści płynące nie tylko dla partnerów, ale
również dla mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza. Do grudnia
przedstawiliśmy ok. 30. inicjatyw ze wszystkich osi priorytetowych realizowanych w
naszym Programie. Wraz z partnerami organizowaliśmy też związane z projektami
konkursy. Uczestnicy walczyli m.in. o bilety do zoo, upominki programowe, pendrive,
maskotki Geoparku, czy zwiedzanie komisariatu policji. Bardzo pozytywnie zaskoczył
nas odbiór całej akcji. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w
przedsięwzięcie i tym, które bawią się z nami w konkursach. Nie zapominamy także o
naszych like’ujących – dla Was także wielkie dzięki!
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Gdy marzenia stają się rzeczywistością – wizyta na posterunku
policji w Guben
Chyba każdy z nas we wczesnych latach swojego życia marzył by zostać policjantem.
Postanowiliśmy wraz z partnerami projektów „Razem przeciwko przestępczości
przygranicznej” w ramach opisanej powyżej akcji spełnić to marzenie. Na naszym
facebookowym FANPAGE opisaliśmy przedsięwzięcie, a kilka dni po prezentacji
ogłosiliśmy konkurs. Wystarczyło tylko odpowiedzieć na proste pytanie. Nagrodą była
wizyta na posterunku policji w Guben, a dokładniej odwiedzenie projektu „Wspólny
polsko – niemiecki zespół policyjny”. Z poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy
zwycięzców.

05.09.2020 to był wyjątkowy dzień dla trzech chłopców z Gubina i Guben. Podczas
kilkugodzinnej wizyty na komisariacie mogli zapoznać się z pracą policji, sprawdzić czy
kajdanki faktycznie pasują na każdy nadgarstek, usiąść za kierownicą radiowozu,
przymierzyć prawdziwą policyjną czapkę, kamizelkę kuloodporną czy wreszcie zobaczyć
pomieszczenie aresztu. Partnerom obu projektów bardzo dziękujemy za
zaangażowanie, a chłopcom zazdrościmy wspaniałej przygody.
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Instrukcja do raportowania
Letnie miesiące kojarzą się na wszystkim z wypoczynkiem.
Wspólny Sekretariat przy wsparciu polskich i niemieckich
kontrolerów z art. 23 od czerwca do sierpnia intensywnie
pracował nad przygotowaniem instrukcji do raportowania.
Wspólne działania przyniosły pozytywne efekty.
We wrześniu na stronie internetowej Programu Współpracy opublikowaliśmy polską i
niemiecką wersję językową tego dokumentu. Ilość stron może troszkę zniechęcać i
przerażać, jednak zapewniamy Państwa, że warto do niego sięgnąć. Przygotowywanie
raportów z wyjaśnieniami nt. każdego pojedynczego kroku staje się dużo prostsze, a
nawet – jak słyszeliśmy od niektórych partnerów – może być przyjemne. Zachęcamy
do zapoznania się z instrukcją oraz do kontaktu ze Wspólnym Sekretariatem oraz
kontrolerami z LUWu i ILB, w przypadku gdy będą Państwo mieli jakieś wątpliwości.
Zapraszamy na stronę internetową Programu:
https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2020/0/Instrukcja_PL_07.09.2020.pdf

Warsztaty dotyczące sprawozdawczości
Po sporej dawce teorii przyszedł czas na naukę w praktyce. W okresie 08.10.2020 do
01.12.2020 Wspólny Sekretariat przeprowadzał warsztaty pt. „Czwartki z raportem”.
Odbywały się one w Domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą (siedziba Wspólnego
Sekretariatu) z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa.
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Warsztaty dotyczące sprawozdawczości
Podczas ok. 3-godzinnego szkolenia partnerzy projektów zdobywali wiedzę na temat
poprawnego wypełniania niezbędnych załączników oraz otrzymali wskazówki nt.
aktualnych dokumentów i instrukcji. Nie zabrakło też miejsca na pytania od
uczestników i rozmowy na temat realizowanych przez nich projektów. Łącznie podczas
7 warsztatów przeszkoliliśmy prawie 40 osób. Spotkania organizowane były w języku
polskim i niemieckim.

Narzędzia do komunikacji online – szkolenie
Przeprowadzona przez Wspólny Sekretariat
ankieta oraz rozmowy z Partnerami projektów
pokazały, jak bardzo pandemiczne ograniczenia
wpływają na realizację wielu inicjatyw. Więcej na
temat jej wyników przeczytają Państwo poniżej.
Głównym problemem okazał się brak możliwości
bezpośrednich spotkań uczestników z Polski i
Niemiec.
Wspólny Sekretariat oraz Regionalny Punkt Kontaktowy postanowiły wyjść naprzeciw
oczekiwaniom partnerów i wspomóc ich w realizacji projektów zgodnie z
zaplanowanym harmonogramem. Rekomendacją Instytucji Zarządzającej jest
zastępowanie, w miarę możliwości, bezpośrednich spotkań formą online. Właśnie
dlatego te dwie instytucje programowe zaplanowały i częściowo zrealizowały cykl
szkoleń dotyczących komunikacji w sieci. Organizacją warsztatów i webinarium po
stronie polskiej zajął się Regionalny Punkt Kontaktowy. Podczas nich uczestnicy poznali
liczne narzędzia do komunikacji online, otrzymali też sporą dawkę wskazówek na
temat organizacji tego typu spotkań, savoir vivre’u w wirtualnym świecie, jak również
dowiedzieli się w jaki sposób dokumentować obecność podczas spotkań
online. Łącznie w 6 warsztatach wzięło udział około 60 osób z polskiej strony. W
webinarium natomiast 62 osoby. Podobne przedsięwzięcie dla niemieckich
beneficjentów Wspólny Sekretariat planuje zorganizować po nowym roku. O
szczegółach będziemy Państwa informowali na naszej stronie internetowej.
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Ankieta COVID
Wszyscy wiemy jak niecodzienna i wyjątkowa jest sytuacja związana z pandemią
COVID-19. Ograniczenia dotykają wielu obszarów. Zarówno życia prywatnego, jak i
zawodowego. Instytucje programowe, by lepiej poznać problemy, oczekiwania i
nastroje panujące wśród beneficjentów przygotowały ankietę online. W badaniu,
przeprowadzanym w dniach 26.06-24.07.2020, wzięło udział 108 instytucji (56 z
Brandenburgii i 52 z Lubuskiego), partnerów 59 polsko-niemieckich projektów z 73
zatwierdzonych w naszym Programie.
Poniżej prezentujemy wyniki ankiety:

Wspólny Sekretariat rozszerzył badanie online o konsultacje telefoniczne. Po
dokładniejszej analizie i przekazaniu beneficjentom informacji nt. dodatkowych
możliwości zastępowania tradycyjnych spotkań formami online, okazało się, iż żaden z
projektów nie jest zagrożony.
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Zakończone projekty
Koniec roku to czas podsumowań. Dlatego też chcielibyśmy Państwu przedstawić
projekty, których realizacja zakończyła się w 2020 r. Takich przedsięwzięć było aż 19.
Poniżej ich lista.
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.
- Łączą nas rzeki-II et.Rozbud.transgr.infr.turyst.wodnej na obsz.EPEV
- Szlak Stolic EV2/R1
- Rozbudowa dróg powiatowych K 6409 w Pow. MOL i 1405F w Pow. Gorzowskim
- Bez granic - część 1
- Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben
- Roz. waż. poł. drog. (...) na obszarze Pow.Oder-Spree i Pow. Krośnieńskiego
- Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastron. i spożyw. pl.-niem pogranicza
- Coaching VIADRINA
- DIALOG
- Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus
- Dwa ratusze – jedno Euromiasto
- Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt & Słubic
- W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej transgranicznej

INFORMACJE Z PROGRAMU
Zakończone projekty
- EuRegioNet: Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgr. kooperacji w Euroregionie SNB
- Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne
- Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia
wysokiej wyleczalności chorób nowotworowych
- Internacjonalizacja sieci i klastrów (SK)
- Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki
- Platforma do badan nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego
W dniu 18.12.2020 w trybie online obradował Komitet Monitorujący Programu
Współpracy Interreg VA BB-PL. Podczas posiedzenia członkowie rozmawiali o
projektach drogowych, odziaływaniu pandemii na realizacje działań i inicjatyw
programowych, jak również o planie komunikacji na 2021 r. Podsumowano także
działania informacyjno-promocyjne i zakończone w 2020 roku projekty.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW
Bezgraniczny trójdźwięk – nauka, kultura i edukacja w Trebnitz,
Witnicy i Gorzowie
To projekt realizowany przez trzech partnerów,
którzy za cel postawili sobie renowację obiektów
- zabytkowa stodoła w Trebnitz, Dom Kultury w
Witnicy oraz Park Siemiradzkiego w Gorzowie
Wielkopolskim. Oprócz działań inwestycyjnych
postawili na edukację przyrodniczą i kulturalną.
A wszystko po to, by zwiększyć atrakcyjność regionu przygranicznego wśród
mieszkańców i przyciągnąć do niego turystów. Inwestycja w Gorzowie została już
zakończona. Zabytkowa stodoła w Trebnitz stała się przestrzenią do organizacji imprez
kulturalnych. Po renowacji zmieści się w niej 200 gości. Kompleksowe odnowienie
obiektu było prawdziwym wyzwaniem, któremu sprostać udało się jedynie dzięki
zaangażowaniu wszystkich partnerów. 31 sierpnia 2020 r. odbyło się uroczyste
otwarcie. Na zakończenie działań w Witnicy musimy jeszcze poczekać, jednak już dziś
zachęcamy do odwiedzenia wszystkich trzech miejscowości. Na odcinku ok. 80 km
czekają na Was liczne atrakcje!

Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie MarchijskoOdrzańskim i Województwie Lubuskim
W tym projekcie sporo się działo we wrześniu. Partnerzy zorganizowali „Dzień
otwartych drzwi” w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Straussbergu. Odbyła się
konferencja, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z głównymi celami projektu,
posłuchać o zrealizowanych już działaniach i planach partnerów na przyszłość. Były
także atrakcje na zewnątrz. Kolorowy festyn rodzinny, podczas którego każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Ponadto zwiedzanie pojazdów pogotowia oraz prezentacja i
udostępniane do zwiedzania wozów strażackich i policyjnych.
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Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie MarchijskoOdrzańskim i Województwie Lubuskim
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, mieli oni okazję poszaleć na dmuchańcach i
zjeść watę cukrową. Jakby tego było mało, partnerzy zorganizowali konkurs wiedzy z
zakresu ratownictwa medycznego i przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy.
Uczestnicy zwiedzali również pomieszczenia pogotowia.
Zaledwie kilka dni po opisywanym wydarzeniu nadszedł czas na intensywną naukę
ratowników z polskiej i niemieckiej strony. 19. września w supernowoczesnym
centrum szkoleniowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyły
się wspólne zajęcia z zakresu reanimacji. To już drugie tego typu polsko-niemieckie
działanie w tym projekcie. Warunki jakie oferuje wspomniane centrum w Szczecinie są
tak realistyczne, że łatwo zapomnieć, że to tylko symulacje, a nie rzeczywistość.

Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury
turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina” –
otwarcie mariny w Santoku i Rüdersdorf
Również w tym projekcie wrzesień okazał się pełny
sukcesów i ciekawych wrażeń. 19.09.2020 do użytku
oddano nowoczesną marinę w Santoku, z punktem
informacji turystycznej, pływającym pomostem
wodnym, slipem, basenem portowym (mogącym
pomieścić 15 jednostek) , budynkiem dla wędkarzy,
wiatami i miejscem na ognisko. Podczas otwarcia na
gości
czekała
konferencja
poświęcona
przedsięwzięciu oraz bogaty program kulturalny. Z
nowej mariny po polskiej stronie grupa osób, w tym
przedstawicieli partnerów projektu, wyruszyła
kajakami do Rüdersdorfu. Trasa liczyła 248 km i
podzielono ją na osiem etapów. Kajakarze dotarli do
przystani w niemieckiej miejscowości w dniu oddania
do użytku nowej przystani. Podobnie jak w Santoku,
także tutaj marinę przebudowano, wyposażono w
niezbędne dla pływaków i wędkarzy udogodnienia
oraz utworzono punkt informacji dla turystów.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW
Transgraniczna
rehabilitacji

akademia

edukacji

prewencji

zdrowotnej

i

Końcówka września, a dokładniej 25. to ważny dzień dla tego projektu. W
Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się konferencja inaugurująca
przedsięwzięcie. Podczas jej trwania partnerzy wspólnie zaprezentowali inicjatywę,
przedstawili osoby w nią zaangażowane. Nie zabrakło także inspirujących wykładów na
temat zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania oraz na zwiedzanie powstałych
w ramach projektu pomieszczeń. Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji
Zdrowotnej i Rehabilitacji to cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu prewencji zdrowotnej i
rehabilitacji w sporcie. Przewidziano je dla trenerów, instruktorów sportu,
fizjoterapeutów i rehabilitantów z województwa lubuskiego i Brandenburgii. Łącznie
swoje kompetencje podniesie 56 osób. Program obejmuje 6 transgranicznych
modułów szkoleniowych w obu językach oraz zintegrowane zajęcia z branżowego
języka polskiego i niemieckiego. Uczestnicy kursów zdobędą umiejętności i kwalifikacje
zawodowe o charakterze transgranicznym wraz z polsko-niemieckim certyfikatem i
niemiecką licencję instruktorsko-trenerską, co umożliwi zatrudnienie na rynku pracy
sąsiada.
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Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polskoniemieckiego na rzecz ochrony klimatu

W dniach 2 - 3.10.2020 w Kolesinie partnerzy tego projektu zorganizowali kongres. W
trakcie spotkania podjęto uchwałę m.in. o utworzeniu sieci i zatwierdzeniu jej
regulaminu. 85 uczestników inicjatywy miało okazje zapoznać się z dobrymi
praktykami organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec. Na miejscu można było
również uzyskać praktyczne wskazówki dot. Organizacji pozarządowych np. jak
współpracować z samorządem, jak pozyskiwać fundusze i dlaczego warto
współpracować w ramach polsko-niemieckich programów Interreg. Dla uczestników
przygotowano polsko-niemieckie materiały informacyjne, w tym „Poradnik ABC dla
NGO” czy poradnik „Żyj z klimatem”. W trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy poznali
interesujące miejsca w województwie lubuskim i rozmawiali o dalszej współpracy.
Wszystkie materiały ze spotkania są dostępne na stronie www.bb-pl-ngo.eu.

Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych
w Branitz i Zatoniu
Na 16.10.2020 partnerzy projektu zaplanowali uroczyste otwarcie obiektu w Zatoniu.
Jednak w związku z panującą sytuacją organizatorzy zmuszeni byli odwołać to
wydarzenie. Chcemy jednak przybliżyć zrealizowane na terenie Parku Książęcego
działania. Dzięki realizacji przedsięwzięcia w partnerstwie z miastem Cottbus, park w
Zatoniu odzyskał swój dawny blask. Budynek oranżerii odbudowano i przekształcono
w kawiarenkę. Odtworzono również elementy historycznej architektury oraz dawny
układ ścieżek.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW
Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych
w Branitz i Zatoniu
W partnerskim Parku Branitz kontynuowane są prace związane z remontem dróg
parkowych. Na odtworzenie Rabaty Wenus i Zwierzyńca musimy jeszcze trochę
poczekać. Jednak już dziś zachęcamy do odwiedzenia obu tych magicznych miejsc,
które niewątpliwie pozwalają nam przenieść się w przeszłość.

Turystyczna waloryzacja historii Zakonu Joannitów na polskoniemieckim pograniczu
To projekt który nie zwalnia, mimo panującej pandemii. 25 listopada partnerzy
zorganizowali konferencję w formie online poświęconą głównym założeniom inicjatywy
oraz ciekawym historycznym i turystycznym zagadnieniom.
Spotkanie zostało podzielone na dwa moduły. Obie części otworzyli Janusz Krzyśków,
wójt gminy Słońsk, Jörg Schröder, burmistrz miasta Seelow i dr. Nikolaus Würtz,
komendator Brandenburskiej Komandorii Zakonu Joannitów.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW
Turystyczna waloryzacja historii Zakonu Joannitów na polskoniemieckim pograniczu
Pierwszy moduł konferencji dotyczył bieżących działań projektowych oraz
wewnętrznego kręgu partnerów projektu. Eksperci zaangażowani w przedsięwzięcie
przedstawili swój stan pracy w krótkich wypowiedziach. Sesja pytań i odpowiedzi
umożliwiła uczestnikom wymianę poglądów na temat zaprezentowanych stanowisk.
Krótkie wystąpienia dotyczyły takich tematów jak: ramy projektu, historii zakonu
joannitów na obszarze wsparcia, architektury zamku w Słońsku, stan prac
budowlanych, współpraca transgraniczna szkół i ich wkład w projekt, a także przyszły
szlak turystyczny. Uczestnicy konferencji mogli się także sporo dowiedzieć o
instrumentach marketingowych, takich jak aplikacja mobilna z rozszerzoną
rzeczywistością, wystawa stała na zamku, film wizerunkowy oraz różne media
drukowane i internetowe.

Drugi moduł konferencji dotyczył miejsc związanych z historią joannitów jako możliwych
przyszłych przystanków na transgranicznym szlaku turystycznym. Oprócz
przedstawienia koncepcji trasy oraz planowanych narzędzi marketingowych
zaprezentowano dwa miejsca – Łagów oraz Sulęcin, które są ściśle powiązane z historią
zakonu joannitów.Polecamy Państwu zapoznanie się z nagraniami obu modułów
konferencji, które zostały nagrane zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW
Wiecej informacji na temat projektów znajdą Państwo na stronie
internetowej Programu Współpracy

Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA
VIADRINA
Pandemia nie zatrzymuje także Euroregionu PEV. W ostatnim półroczu odbyły się
dwa posiedzenia Euroregionalnej Komisji Oceniającej. Podczas 14 posiedzenia w
dniach 16 i 17 czerwca zatwierdzonych zostało 143 projekty, na kwotę około miliona
Euro. Zakres beneficjentów był jak zawsze bardzo różnorodny. Wsparcie otrzymały
m.in. projekty dla dzieci, seniorów, ratowników medycznych, czy też policjantów.
Lista projektów dostępna jest pod adresem:
https://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Projektliste-ER-PEV-14.-EBBewilligte-Projekte-.pdf
Podczas 15 posiedzenia w dniu 13. października zatwierdzonych zostało 16
projektów na kwotę prawie 200.000 Euro. Wśród beneficjentów znaleźli się m.in.:
Powiat Oder – Spree, miasto Frankfurt, Kietz-Bahnhof/Dworzec Chyca e.V czy
Europejski Uniwersytet Viadrina.
Lista projektów dostępna jest pod adresem:
https://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Projektliste-ER-PEV-15.EBKbewilligte-Projekte.pdf

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW
Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie SNB
Euroregion SNB DE w dniach 16-23 czerwca w ramach procedury obiegowej zatwierdził
9 kolejnych projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 65.300,00 Euro, które
realizowane będą w obszarach tematycznych: sport, kultura i dziedzictwo kulturowe.
Wnioskodawcy z siedzibą w Powiecie Sprewa-Nysa i mieście Cottbus oraz ich polscy
partnerzy, którzy mogą cieszyć się z pozytywnej decyzji to:
- Stowarzyszenie Lausitzer Golfclub e.V.,
- Gmina Schenkendöbern,
- Miasto Guben,
- Stowarzyszenie Deutsch-Polnischer Verein Cottbus e.V.
Kolejne posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej odbyło się w trybie online w
dniu 15.12.2020. Zatwierdzono 58 projektów.

NEWSLETTER PROGRAM WSPÓŁPRACY
INTERREG VA BB-PL 2014 -2020
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.
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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
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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
http://www.lda.brandenburg.de.
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