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Minister Lange: Rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów na 
pograniczu brandenbursko-polskim dzięki projektom 
Programu INTERREG 
Konferencja roczna Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska /  
Budżet Programu w nowej perspektywie finansowej na poziomie 80 milionów euro 

 
Poczdam - Podkreślając znaczenie Programu Współpracy INTERREG Minister ds. 

Europejskich Brandenburgii, pani Karin Lange stwierdziła, że Program jest 

„finansowym sercem” współpracy transgranicznej Brandenburgii i Polski. Podczas 

konferencji rocznej Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 

zorganizowanej tym razem w formie wideokonferencji uczestnicy z Brandenburgii i 

Polski jak i przedstawiciele Komisji Europejskiej podsumowali kończący się okres 

programowania 2014-2020. Beneficjenci projektów, które uzyskały wsparcie w 

Programie zaprezentowali wyniki zrealizowanych przedsięwzięć oraz wartość 

dodaną działań dla obszaru pogranicza. Drugim istotnym elementem konferencji 

było spojrzenie w przyszłość na rozpoczynającą się niebawem perspektywę 

finansową 2021-2027. 

 
„Od początku realizacji Programu w połowie 2015 roku do dofinansowania wybrano 

72 transgraniczne projekty o łącznej wartości blisko 94 milionów euro” podkreśliła w 

swoim wystąpieniu wprowadzającym pani Karin Lange, Minister ds. Europejskich 

Brandenburgii. „Niektóre projekty zmuszone są do przedłużenia okresu realizacji 

działań, ponieważ wiele przedsięwzięć nie mogło zostać zrealizowanych zgodnie z 

planem z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią. Ze względu na 

konieczność terminowego rozliczenia środków z Unią Europejską wiele, choć 

niestety nie wszystkie, wnioski o wydłużenie realizacji projektu nie mogły zostać 

uwzględnione”, stwierdziła pani minister Lange otwierając wideokonferencję 

wspólnie z przedstawicielem Komisji Europejskiej, panem Pascalem Boijmansem, 

Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, panem 

Jackiem Żalkiem oraz członkiem zarządu województwa lubuskiego, panem 

Tadeuszem Jędrzejczakiem. 

 
Wśród projektów zakończonych w perspektywie 2014-2020 minister Lange 
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wymieniła np. projekt „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i 

spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza” oraz projekt „W tandemie przeciwko 

przestępczości przygranicznej”, których wyniki zostały również zaprezentowane w 

czasie konferencji. 

 
„Dzięki wsparciu w ramach programu INTERREG powstało wiele kontaktów 

transgranicznych rozwijających współpracę w wielu obszarach tematycznych 

obejmujących takie dziedziny życia codziennego jak komunikacja, turystyka, 

edukacja czy kultura” podkreśliła w swoim wystąpieniu Minister ds. Europejskich 

Brandenburgii. „W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 będziemy nadal 

wspierać projekty polsko-niemieckie i w ten sposób dalej rozwijać nasze 

dobrosąsiedzkie kontakty. Z dużą radością przyjęłam zatem informację, że Unia 

Europejska przeznaczyła na wsparcie naszych działań kwotę 88 milionów euro ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które pozwolą w 

przyszłości czynnie wspierać realizację tego celu wspólnie z mieszkańcami i 

instytucjami z obszaru wsparcia.” 

 
Podczas konferencji przedstawiciele instytucji Programu wymienili się 

doświadczeniami z realizowanych działań oraz oczekiwaniami i pomysłami 

dotyczącymi nowego Programu. W wymianie poglądów wzięli udział przedstawiciele 

Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Europejskich Brandenburgii, polskiego 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Euroregionów Sprewa-Nysa-Bóbr i Pro 

Europa Viadrina, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wspólnego 

Sekretariatu oraz firmy „Infrastruktur&Umwelt“, której zlecono przygotowanie 

nowego Programu Współpracy. 

 
Na temat bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 broszura brandenburskiego 

Ministerstwa Spraw Europejskich prezentuje przykłady transgranicznych projektów 

INTERREG w Brandenburgii i w Polsce. W całości dwujęzyczna publikacja pod 

tytułem „Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen / Redukować bariery –  

wspólnie wykorzystywać silne strony“ informuje m.in. o transgranicznym 

ratownictwie, turystycznym zagospodarowaniu zabytków zakonu joannitów po obu 

stronach granicy oraz inwestycjach w parkowe krajobrazy Branitz i Zatonia. Broszurę 

można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej ministerstwa lub zamówić 

bezpłatnie w wersji drukowanej. 

mdfe.brandenburg.de  Service  Publikationen 

 

Tło: 

 
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska wspiera przedsięwzięcia 

realizowane na polsko-brandenburskim pograniczu. Jest zarządzany przez 

brandenburskie Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich (Instytucja 

Zarządzająca) we współpracy z polskim Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej (Koordynator Krajowy). Obszar wsparcia obejmuje: 
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 powiat Märkisch-Oderland, powiat Oder-Spree, powiat Spree- Neiße oraz 

miasta na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą i Cottbus oraz 

 po polskiej stronie całe województwo lubuskie. 
 
Celem Programu jest przezwyciężanie niedoborów uwarunkowanych granicą, a tym 

samym wniesienie wkładu w integrację europejską. Od rozpoczęcia programu w 

połowie 2015 r. do dofinansowania wybrano 72 projekty transgraniczne na kwotę ok. 

94 mln euro. Obecnie przygotowywany jest Program Współpracy na nowy okres 

finansowania 2021-2027. Pod koniec roku planowane są publiczne konsultacje 

projektu Programu za pośrednictwem strony internetowej Programu. Oczekuje się, 

że finansowanie w ramach nowego Programu rozpocznie się w drugiej połowie 2022 

r. 

 
Szczegółowe informacje na temat dotychczasowego Programu Współpracy znaleźć 

można na stronie głównej Programu pod adresem https://interregva-bb-pl.eu. 
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