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INFORMACJA DLA OBYWATELI (ARTYKUŁ 50 USTĘP 9 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1303/2013) 

 

Kompletne sprawozdanie z realizacji programu w 2020 r. znajdą Państwo na stronie internetowej 

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

 

I. PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG BRANDENBURGIA-POLSKA 2014–2020 

 

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

pograniczu. Dofinansowywane są projekty transgraniczne przede wszystkim oferujące nowe rozwiązania 

wspólnych problemów i istotnie przyczyniające się do integracji pogranicza. 

 

Obszar wsparcia obejmuje po stronie polskiej 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.  

 

Projekty są realizowane w partnerskiej współpracy z transgranicznym efektem. Alokacja środków z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Programie wynosi ok. 100 mln EUR. Program jest 

podzielony na pięć priorytetów merytorycznych, zwanych osiami priorytetowymi:  

 

 Oś priorytetowa (OP) EFRR (w mln EUR) 

 OP I Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturo-

wego  

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 
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II. STAN WDRAŻANIA PROGRAMU  

 

Do 31 grudnia 2020 roku podpisanych zostało 71 umów o dofinansowanie projektów, spośród 73 zatwier-

dzonych do dofinansowania przez Komitet Monitorujący. 19 przedsięwzięć zakończyło realizację. Listę 

zatwierdzonych projektów znajdą Państwo pod adresem: http://interregva-bb-pl.eu/liste-der-vorhaben/. 

 

W celu przygotowania nowego Programu Współpracy Interreg VI A 2021-2027 powołana do życia została 

polsko-niemiecka grupa robocza, która w roku 2020 obradowała 3 razy w formie wirtualnych konferencji. 

Wynikiem tych spotkań było m.in. zapoznanie członków grupy z projektami wstępnych dokumentów re-

gulujących wykorzystanie funduszy UE oraz uzgodnienie wstępnego harmonogramu prac nad przygoto-

waniem nowego Programu.  

 

 

III. PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH  

 

Z powodu rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 rok 2020 okazał się wielkim wyzwaniem dla realizacji 

projektów transgranicznych. Pomimo tego wielu beneficjentów zdołało skutecznie zrealizować zaplano-

wane działania. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych projektów: 

 

Partnerzy przedsięwzięcia EuRegioNet: internacjonalizacja sieci i klastrów (SK) postawili sobie za cel 

intensyfikację transgranicznej współpracy sieci i klastrów. W lutym odbyła się konferencja końcowa pro-

jektu, która podsumowała jego rezultaty w tym m.in. utworzenie dwóch nowych klastrów: Klastra Zwal-

czania Gatunków Inwazyjnych oraz Klastra Turystyki 

Historycznej. Celem pierwszego z nich jest wymiana 

informacji nt. skutecznych metod przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych, czyli 

takich, które stanowią zagrożenie dla miejscowej 

fauny, flory, a także człowieka. Problematyka roślin in-

wazyjnych, takich jak np. niebezpieczny dla zdrowia 

barszcz Sosnowskiego czy barszcz Mantegazziego, 

jest odczuwalna dla coraz większej ilości gmin i miast zarówno z terenu woj. Lubuskiego jak i z graniczącej 

z nim Brandenburgii. Połączenie sił w walce z problemem szkodliwych roślin może zaowocować o wiele 

szybszym i skuteczniejszym ich usunięciem. Z kolei współpraca ekspertów w ramach Klastra Turystyki 

http://interregva-bb-pl.eu/liste-der-vorhaben/
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Historycznej ma służyć wzmacnianiu, rozwijaniu i promocji potencjału turystycznego polsko-brandenbur-

skiego pogranicza.  

W projekcie Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kul-

tura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie 

Wlkp. 31 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie zmo-

dernizowanej, starej stodoły z kamienia polnego, znaj-

dującej się na terenie założenia Zamku Trebnitz. Pro-

jekt ten wspiera powstanie sieci dziedzictwa natural-

nego i kulturowego oraz edukacji. Dzięki realizacji pro-

jektu miejsca takie jak: budynek starej stodoły z kamienia polnego w Trebnitz, Dom Kultury w Witnicy, czy 

Park Siemiradzkiego w Gorzowie, stały się atrakcyjnymi miejscami do polsko-niemieckich spotkań w za-

kresie edukacji, kultury i sztuki. 

Partnerzy projektu Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w powiecie MOL i województwie lubu-

skim postawili sobie za cel podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych i mię-

dzykulturowych ratowników medycznych z Polski i Brandenburgii. We wrześniu zorganizowany został 

„Dzień otwartych drzwi” w Centrum Pogotowia Ratunkowego w Straußbergu, w ramach którego odbyła 

się konferencja, której towarzyszył barwny festyn rodzinny. W wyniku tej inicjatywy mieszkańcy pograni-

cza mogli zapoznać się z działaniami w projekcie, pracą ratowników i strażaków, oraz nabyć praktyczną 

wiedzę w zakresie pierwszej pomocy. Kilka dni przed tym wydarzeniem, w supernowoczesnym centrum 

symulacji medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przeprowadzono drugie 

szkolenie w zakresie resuscytacji, w wyniku którego polscy i niemieccy pracownicy pogotowia ratunko-

wego podnieśli swoje kompetencje zawodowe, tak aby zagwarantować mieszkańcom obszaru wsparcia 

optymalną pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.  
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Celem projektu Łączą nas rzeki – etap II. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wod-

nej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina jest wzmocnienie 

dostępności turystycznej gmin Rüdersdorf i Santok wraz z ich atrakcjami 

kulturowo-historycznymi, poprzez budowę pierwszej infrastruktury tury-

styki wodnej w formie dwóch niewielkich marin. 19 września oddano do 

użytku nowoczesną przystań w Santoku z informacją turystyczną, pływa-

jącym pomostem, slipem, basenem portowym (z miejscami dla 15 jedno-

stek pływających), budynkiem dla wędkarzy, wiatami i przygotowanym 

miejscem na ognisko. Otwarciu mariny towarzyszyła konferencja i bogaty 

program kulturalny.  

 

 

2-3 października odbył się kongres 

w ramach projektu Sieć współ-

pracy organizacji pozarządo-

wych pogranicza polsko-nie-

mieckiego na rzecz ochrony kli-

matu. 85 uczestników zapoznało 

się z dobrymi praktykami organiza-

cji pozarządowych z Polski i Nie-

miec, np. jak współpracować z lokalnymi władzami, jak pozyskać pieniądze i dlaczego warto współpraco-

wać w ramach polsko-niemieckich programów Interreg. 

 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA  

W maju z okazji Dnia Europy oraz 30-lecia programów Interreg, Wspólny Sekretariat rozpoczął akcję 

prezentowania projektów na profilu facebookowym Programu. Co wtorek przedstawiane był jeden projekt 

oraz jego działania. Do grudnia zaprezentowaliśmy 30 projektów z wszystkich osi priorytetowych. Zorga-

nizowaliśmy także konkursy związane tematycznie z projektami. Uczestnicy mogli wygrać m.in. bilety 

wstępu do zoo, programowe gadżety, pendrive’y, maskotki geoparku lub zwiedzanie policyjnego komisa-

riatu.  
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W czerwcu w ramach zorganizowanego przez Wspólny Sekretariat konkursu „Europa moimi oczami“ 

dzieci i młodzież mogły zgłaszać swoje prace artystyczne, w których przedstawiały, co oznacza dla nich 

Europa i bycie Europejczykiem.  

 

Od października do grudnia Wspólny Sekretariat przeprowadził cykl czwartkowych warsztatów na temat 

przygotowania raportów z realizacji projektu. Warsztaty odbywały się w biurze WS przy zachowaniu od-

powiednich zasad sanitarnych. Przeprowadziliśmy 7 warsztatów z udziałem prawie 40 partnerów projek-

tów.  

 

W związku z pandemią Covid-19 wiele spotkań zaplanowanych przez partnerów w projektach z udziałem 

uczestników na miejscu, jak konferencje czy seminaria, musiało zostać zastąpionych spotkaniami wirtu-

alnymi. Aby wyposażyć beneficjentów w odpowiednią wiedzę i narzędzia do organizacji takich spotkań, 

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) zorganizował cykl warsztatów na temat komunikacji online. Uczest-

nicy zapoznali się z narzędziami do komunikacji online (m.in. Skype oraz Zoom), otrzymali wskazówki na 

temat organizacji wirtualnych spotkań oraz metod korzystania z narzędzi internetowych. Przeprowadzono 

6 warsztatów z udziałem 62 uczestników.  

 

Pod hasłem „Jestem Europejką! Jestem Europejczykiem!“, Biuro Współpracy Międzynarodowej i Euro-

pejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozpoczęło pol-

sko-niemiecką kampanię fotograficzną z okazji Dnia Europy, który przypada 9 maja. Akcja spotkała się z 

ogromnym zainteresowaniem. Zdjęcia otrzymane podczas akcji zostały umieszczone na stronach inter-

netowych różnych instytucji oraz w mediach społecznościowych. RPK współorganizował tę akcję, a WS i 

IZ bardzo aktywnie uczestniczyły w tej inicjatywie działając jako multiplikatorzy.  

 

Z powodu pandemii zarówno organizację wydarzenia rocznego, jak i udział w festynach i wydarzeniach 

publicznych z udziałem mieszkańców przesunęliśmy na 2021 rok.  
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W czerwcu i grudniu opublikowaliśmy newsletter 

(https://interregva-bb-pl.eu/publikationen-der-beguen-

stigten/). Publikacja ta informuje o działaniach i postępach 

we wdrażaniu Programu oraz projektów. Informacje publi-

kujemy również na profilu facebookowym (https://www.fa-

cebook.com/interregbbpl). Szczegółowe informacje o do-

finansowanych projektach zawiera zestawienie zatwier-

dzonych projektów https://interregva-bb-pl.eu/bewil-

ligte_projekte/. 
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