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INFORMACJA DLA OBYWATELI  

(artykuł 50 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1303/2013) 

 

Kompletne sprawozdanie z wdrażania programu za 2019 r. znajdą Państwo na stronie internetowej 

pod adresem http://interregva-bb-pl.eu/ 

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 

Głównym celem programu jest wspieranie polsko-niemieckiej współpracy na polsko-brandenburskim 

pograniczu. Dofinansowywane są transgraniczne projekty oferujące nowe rozwiązania wspólnych 

problemów i istotnie przyczyniające się do integracji pogranicza.  

Obszar wsparcia obejmuje po polskiej stronie całe województwo lubuskie z podregionem gorzowskim  

i zielonogórskim, a po stronie kraju związkowego Brandenburgia trzy powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-

Spree, Spree-Neiße oraz miasta na prawach powiatu: Frankfurt nad Odrą i Cottbus.  
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Środki Programu Współpracy pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  

i wynoszą około 100 mln euro. Program jest podzielony na pięć osi priorytetowych. 

Oś priorytetowa (OP) 
EFRR 

(w mln euro) 

OP I: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego 32 

OP II: Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport 19 

OP III: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji 10 

OP IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji   33 

OP V: Pomoc Techniczna 6 

Ogółem 100 

STAN REALIZACJI PROGRAMU W 2019 R. 

W 2019 roku odbył się nabór projektów w następujących osiach priorytetowych: 

 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport - w tej osi 

dostępnych było 1,5 mln euro EFRR.  Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 3,3 mln euro EFRR. 

 Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji - w tym obszarze było dostępnych  

1,7 mln euro EFRR, a wpłynęło 6 wniosków na kwotę 3,3 mln euro EFRR.  

 Integracja mieszkańców i współpraca administracji - w tej dziedzinie było dostępnych  

4,9 mln euro EFRR, a wpłynęło 19 wniosków na kwotę 18,3 mln euro EFRR. 

O wyborze projektów decyduje polsko-niemiecki Komitet Monitorujący (KM), składający  

się z przedstawicieli administracji krajowej Brandenburgii, rządu Rzeczypospolitej Polskiej, samorządu 

województwa lubuskiego, euroregionów (w imieniu gmin i powiatów) oraz partnerów ekologicznych, 

społecznych i gospodarczych.  

KM obradował dwukrotnie i wybrał do dofinansowania 9 projektów w OP III i IV (przedsięwzięcia złożone 

w konkursie w 2018 r.) oraz 17 projektów w OP II, III i IV (inicjatywy, które wpłynęły w 2019 r.).  

Spośród 73 projektów wybranych do dofinansowania do 31.12.2019 r. podpisano umowy  

o dofinansowanie dla 50 przedsięwzięć.  

Lista wybranych przez KM projektów oraz podpisanych umów dostępna jest pod adresem: 

https://interregva-bb-pl.eu/pl/bewilligte_projekte/ 
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W 2019 R. 

Oś priorytetowa III: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji  

Celem projektu „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-

niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”  

jest opracowanie wspólnego modelu orientacji zawodowej młodzieży oraz jego wypróbowanie  

w wybranych szkołach po polskiej i niemieckiej stronie na obszarze Euroregionu. W 2019 r. odbyła  

się między innymi polsko-niemiecka wizyta studyjna do Wielkiego Regionu w okolice Trewiru, na styku 

Niemiec, Francji, Luksemburga i Belgii. 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami tego regionu w zakresie tworzenia i wdrażania 

ponadgranicznej oferty edukacyjnej. Ponadto odbyły się warsztaty, w ramach których uczniowie polscy  

i niemieccy mogli poznawać zawody rzemieślnicze. Wymiana ta umożliwiła uczestnikom z Polski  

i Niemiec nie tylko pogłębienie kompetencji zawodowych, ale także spotkanie oraz współpracę, w ramach 

której mogli się oni poznać, rozbudzić wzajemną ciekawość oraz zbudować zrozumienie. Więcej 

informacji o projekcie: https://interregva-bb-pl.eu/3_grenzenlos-lernen-bez-granic/ 

Celem projektu „Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie Marchijsko-Odrzańskim (MOL)  

i Województwie Lubuskim” jest podniesienie kompetencji niemieckich i polskich ratowników medycznych, 

tak aby w przyszłości możliwe było wspólne niesienie pomocy medycznej mieszkańcom obszaru 

wsparcia. W ramach projektu 22 ratowników medycznych z powiatu MOL, miasta Gorzowa i gminy 

Witnica ukończyło pierwszy trening symulacyjny z zakresu reanimacji na potrzeby akcji w obszarze 

przygranicznym. Ponadto odbyły się szkolenia symulacji zdarzeń masowych. Ich celem było sprawdzenie 

jak przygotowani są polscy i niemieccy ratownicy medyczni na wypadek konieczności wspólnej akcji 

ratowniczej. Więcej informacji o projekcie: https://interregva-bb-pl.eu/9863-2/. 

Oś priorytetowa IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji 

W roku 2019 z sukcesem zakończono projekt „Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid  

oraz testowania algorytmów zarządzania i balansowania energią”. Uniwersytet Zielonogórski oraz instytut 

badawczy IHP we Frankfurcie nad Odrą prowadziły wspólne prace badawcze nad zastosowaniem 

inteligentnych algorytmów zarządzania energią, służących utrzymaniu odpowiedniej równowagi między 

jej produkcją a zużyciem. Wyniki projektu obejmujące między innymi rekomendacje dla przedsiębiorców 

z branży energetyki były rozpowszechniane podczas międzynarodowych konferencji. Dzięki  

tym działaniom zwiększył się potencjał naukowo-badawczy regionu. Więcej informacji o projekcie: 

https://interregva-bb-pl.eu/smartgrid/  
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DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA W 2019 R.  

W 2019 r. przeprowadzono szereg działań promujących program.  

Wydarzenia: 

09.05.2019 r. odbyło się w Cottbus wydarzenie roczne z ponad 120 polskimi i niemieckimi uczestnikami. 

Na zaproszonych gości czekały ciekawe wykłady 

beneficjentów programu. Punktem kulminacyjnym 

wydarzenia była dyskusja panelowa na temat 

współpracy transgranicznej, w której udział wziął 

przedstawiciel Komisji Europejskiej, a także 

wysokiej rangi przedstawiciele trzech programów 

współpracy INTERREG VA na polsko-niemieckiej 

granicy. Konferencji towarzyszyła wystawa 

plakatów z projektów finansowanych w ramach 

Programu Współpracy. Wydarzenie zakończyła 

wycieczka do miejsc realizacji projektów 

INTERREG: Parku Branitz i ogrodu zoologicznego 

w Cottbus. Zdjęcia, film i notatki prasowe  

z wydarzenia rocznego opublikowano na stronie programu: https://interregva-bb-pl.eu/pl/wydarzenie-

roczne-2019-2/. 

Dwie transgraniczne konferencje poświęcone programowi odbyły się w marcu w Zielonej Górze  

i w listopadzie w Gorzowie Wlkp. 

Działania szkoleniowe i imprezy informacyjne: 

Odbyły się szkolenia dla beneficjentów, organizowane 

przez Wspólny Sekretariat, przy wsparciu Regionalnego 

Punktu Kontaktowego (RPK). Dotyczyły one polskiego  

i niemieckiego prawa zamówień publicznych, 

sprawozdawczości, zmian w projekcie oraz działań 

promocyjno-informacyjnych. 

Przedstawiciele programu byli również obecni ze stoiskiem informacyjnym podczas lokalnych imprez na 

obszarze wsparcia, w tym podczas Święta Chleba w Bogdańcu oraz Winobrania w Zielonej Górze. 
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Publikacje 

W styczniu, wrześniu i grudniu 2019 r. opublikowano 

trzy wydania newslettera Programu 

(https://interregva-bb-pl.eu/pl/publikacje/).  

Publikacja ta przedstawia realizowane projekty oraz 

informuje o ważnych wydarzeniach w ramach 

programu – posiedzeniach Komitetu Monitorującego, 

konferencjach czy spotkaniach, a także ciekawych 

działaniach promocyjnych. Aktualne informacje 

publikowane były na bieżąco na profilu Facebook 

(https://www.facebook.com/interregbbpl). Ponadto  

na stronie internetowej utworzono bazę danych  

ze szczegółowym opisem zatwierdzonych projektów: 

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

 

 


