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Prioritätsachsen und Förderschwerpunkte / Osie priorytetowe i priorytety wsparcia

Ein innovativer Grenzraum
Innowacyjne pogranicze

Wissens- und
Technologietransfer
für innovative
Lösungen
Transfer wiedzy
i technologii na
rzecz innowacyjnych
rozwiązań

8%

Ein resilienter und
nachhaltiger Grenzraum
Odporne i zrównoważone
pogranicze

Ein attraktiver Grenzraum
Atrakcyjne pogranicze

Ein dialogorientierter
Grenzraum
Pogranicze dialogu

Klimawandel
Zmiany klimatu

Bildung
Edukacja

Zusammenarbeit
von Institutionen
Współpraca
instytucji

10 %

12 %

Biologische Vielfalt
Różnorodność
biologiczna

10 %

Kultur und
Tourismus
Kultura i turystyka

30 % + 10 %
KPF/FMP

10 %
Zusammenarbeit von
Einwohner*innen
Współpraca
mieszkańców

10 %

KPF / FMP

Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
1)

Ein innovativer
Grenzraum
Innowacyjne pogranicze

2)
Wissens- und
Technologietransfer
für innovative
Lösungen
Transfer wiedzy
i technologii na
rzecz
innowacyjnych
rozwiązań
6,602 Mio. / mln €

Grenzüberschreitende Vernetzung von
Hochschulen, Forschungseinrichtungen
und Unternehmen, um den
grenzüberschreitenden Wissens- und
Technologietransfer zu unterstützen und
die Umsetzung innovativer Lösungen zu
befördern
Ausbau bestehender und Aufbau neuer
grenzüberschreitender Kooperationen
zwischen Hochschulen,
Forschungseinrichtungen und
Unternehmen, die z.B. in den Bereichen
Gesundheit, erneuerbare Energien,
Energieeffizienz und intelligente
Energiesysteme, Wasserstoff, CO2-arme
Wirtschaft, Mobilität und Leichtbau zur
Aktivierung von Innovationspotenzialen
und zur Umsetzung innovativer Lösungen
beitragen

1)

Transgraniczna współpraca uczelni
wyższych, instytucji badawczych oraz
przedsiębiorstw, w celu wspierania
transgranicznego transferu wiedzy i
technologii i wdrażania innowacyjnych
rozwiązań;

2)

rozbudowa istniejących lub nawiązanie
nowych transgranicznych kooperacji
między uczelniami wyższymi, instytucjami
badawczymi i przedsiębiorstwami, które
przyczyniają się do aktywizacji potencjału
innowacyjnego i wdrażania innowacyjnych
rozwiązań np. w dziedzinach zdrowia,
odnawialnych źródeł energii, efektywności
energetycznej i inteligentnych systemów
energetycznych, technologii wodorowych,
gospodarki niskoemisyjnej, mobilności oraz
konstrukcji lekkich;
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
3)

Ein innovativer
Grenzraum
Innowacyjne pogranicze

4)
Wissens- und
Technologietransfer
für innovative
Lösungen
Transfer wiedzy
i technologii na
rzecz
innowacyjnych
rozwiązań
6,602 Mio. / mln €

5)

Grenzüberschreitende Maßnahmen zur
Förderung der anwendungsorientierten
Forschung und Entwicklung und der
Einführung neuer Technologien durch
Unternehmen, öffentliche Verwaltungen
und Bürger*innen
Grenzüberschreitende Maßnahmen zur
Förderung einer nachhaltigen und
multimodalen Mobilität und zur
Verringerung der CO2-Emissionen im
Verkehr durch innovative,
zukunftsorientierte Lösungen
Grenzüberschreitende Maßnahmen zur
Entwicklung und Erprobung innovativer,
zukunftsorientierter Lösungen, die die
Qualität der Gesundheitsversorgung
verbessern

3)

transgraniczne działania w celu wsparcia
badań i rozwoju nakierowanych na
praktyczne zastosowania oraz wdrażania
nowych technologii przez przedsiębiorstwa,
administrację publiczną i obywateli;

4)

transgraniczne działania dla rozwoju
zrównoważonej i multimodalnej mobilności
oraz zmniejszenia emisji CO2 w transporcie
poprzez zastosowanie innowacyjnych,
przyszłościowych rozwiązań;

5)

transgraniczne działania w celu
wypracowania i wypróbowania
innowacyjnych, przyszłościowych
rozwiązań służących poprawie jakości
ochrony zdrowia.
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
1)

Grenzüberschreitende Analysen, Konzepte,
Lösungen, Strategien und Aktionspläne zur
Anpassung an den Klimawandel und zur
Verminderung des CO2-Fußabdrucks, z.B.
in den Bereichen Wassermanagement,
natürliche Umwelt (Grünflächen,
Stadtklima) in Städten, Land- und
Forstwirtschaft, Parks und Gärten

1)

Transgraniczne analizy, koncepcje,
rozwiązania, strategie i plany działań
służące adaptacji klimatycznej i
zmniejszeniu śladu węglowego, np. w
dziedzinach zarządzania zasobami
wodnymi, środowiska w miastach (tereny
zielone, klimat w miastach), rolnictwa i
leśnictwa, parków i ogrodów;

2)

Verbesserung der technischen, fachlichen
und rechtlich-administrativen
Voraussetzungen für den
grenzüberschreitenden Brand- und
Katastrophenschutz, z.B. gemeinsame
Katastrophenschutzpläne und Einsatzpläne
und zu deren Umsetzung notwendige
technische Ausrüstung

2)

Poprawa technicznych, merytorycznych
oraz prawno-administracyjnych warunków
transgranicznej ochrony przed skutkami
klęski i katastrof, np. wspólne plany
ochrony i plany alarmowe oraz
wyposażenie techniczne niezbędne do ich
realizacji;

Ein resilienter und
nachhaltiger Grenzraum
Odporne i zrównoważone
pogranicze

Klimawandel
Zmiany klimatu
8,252 Mio. / mln €
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
3)

Ein resilienter und
nachhaltiger Grenzraum
Odporne i zrównoważone
pogranicze

Klimawandel
Zmiany klimatu

4)

Vorbereitung der Einsatzkräfte des Brandund Katastrophenschutzes auf
grenzüberschreitende Einsätze, z.B.
gemeinsame Katastrophenschutzübungen
und Erleichterung des
Informationsaustauschs
Grenzüberschreitender Austausch und
Information über Klimawandel,
Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel einschließlich Bildung für
nachhaltige Entwicklung

3)

przygotowanie sił ratunkowych do działań
transgranicznych, np. wspólne ćwiczenia
oraz ułatwienia wymiany informacji;

4)

transgraniczna wymiana i informacja nt.
zmian klimatycznych, ochrony klimatu i
adaptacji klimatycznej łącznie z edukacją
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

8,252 Mio. / mln €
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
1)

Ein resilienter und
nachhaltiger Grenzraum
Odporne i zrównoważone
pogranicze

2)

3)
Biologische Vielfalt
Różnorodność
biologiczna
8,252 Mio. / mln €

4)

Grenzüberschreitende Strategien, Konzepte
und Maßnahmen zum Schutz und zur
nachhaltigen Nutzung von Natur- und
Kulturlandschaften
Grenzüberschreitende Lösungen zur
Erhaltung und Entwicklung der biologischen
Vielfalt, einschließlich der Erarbeitung der
dafür erforderlichen konzeptionellen
Grundlagen
Grenzüberschreitender Wissens- und
Kompetenzaustausch und Unterstützung von
Best-Practice-Transfer zu Fragen des Schutzes
und der nachhaltigen Nutzung von Natur- und
Kulturlandschaften und zur Erhaltung und
Entwicklung der biologischen Vielfalt
Gemeinsame, grenzüberschreitend durchgeführte Maßnahmen zur Erhöhung des Bewusstseins für nachhaltige Entwicklung und
den Wert der biologischen Vielfalt, einschließlich Bildung für nachhaltige Entwicklung

1)

2)

3)

4)

Transgraniczne strategie, koncepcje i działania
w zakresie ochrony i zrównoważonego
wykorzystania krajobrazów przyrodniczych i
kulturowych
transgraniczne rozwiązania w zakresie
zachowania różnorodności biologicznej,
łącznie z opracowaniem niezbędnymi do tego
podstaw koncepcyjnych;
transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji
oraz wsparcie transferu dobrych praktyk w
kwestiach związanych z ochroną i
zrównoważonym wykorzystaniem
krajobrazów przyrodniczych i kulturowych
oraz ochroną i rozwojem różnorodności
biologicznej;
wspólne, realizowane transgranicznie
działania służące zwiększeniu świadomości
zrównoważonego rozwoju oraz znaczenia
różnorodności biologicznej, łącznie z edukacją
na rzecz zrównoważonego rozwoju.
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
1)

Erwerb der Nachbarsprache und
interkultureller, fachübergreifender
Kompetenzen in allen Altersgruppen

1)

Nauka języka sąsiada i podnoszenie
kompetencji międzykulturowych we
wszystkich grupach wiekowych;

2)

Aufbau und Einführung gemeinsamer
Angebote für das lebenslange Lernen,
außerschulische Bildung und Weiterbildung,
die spezifische, grenzüberschreitende
Bildungsinhalte adressieren (z.B.
Nachbarsprache, Interkulturalität, Vermittlung
von Kenntnissen mit Bezug zum Nachbarland)

2)

tworzenie i wprowadzenie wspólnych ofert w
zakresie kształcenia ustawicznego, edukacji
pozaszkolnej i szkoleń, skierowanych na
specyficzne, transgraniczne treści kształcenia
(język sąsiada, międzykulturowość,
upowszechnienie wiedzy o kraju sąsiada);

3)

tworzenie wspólnych, inkluzyjnych, w tym
dwujęzycznych komponentów kształcenia od
edukacji przedszkolnej przez szkołę,
kształcenie zawodowe do szkolnictwa
wyższego;

4)

działania w celu promowania
transgranicznych ofert edukacyjnych oraz na
rzecz wzmocnienia motywacji do nauki języka
sąsiada;

Ein attraktiver Grenzraum
Atrakcyjne pogranicze

3)
Bildung
Edukacja

9,903 Mio. / mln €

4)

Aufbau und Einführung gemeinsamer
inklusiver, darunter bilingualer
Bildungskomponenten von der
Vorschulbildung über die Schule, Ausbildung
bis zur Hochschulbildung
Maßnahmen zur Vermarktung der
grenzüberschreitenden Bildungsangebote und
zur Stärkung der Motivation, die
Nachbarsprache zu lernen
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań

Ein attraktiver Grenzraum
Atrakcyjne pogranicze

5)

Entwicklung digitaler, grenzüberschreitender
Lernplattformen und Bereitstellung anderer
für den grenzüberschreitenden Austausch
erforderlicher digitaler Ausstattung

5)

tworzenie i rozwój cyfrowych,
transgranicznych platform edukacyjnych i
zapewnienie innego wyposażenia cyfrowego
wymaganego do wymiany transgranicznej;

6)

Grenzüberschreitender Wissens- und
Kompetenzaustausch und Unterstützung von
Best-Practice-Transfer, insbesondere zu
Fragen des Erwerbs der Nachbarsprache und
des Erwerbs interkultureller und
fachübergreifender Kompetenzen

6)

transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji
oraz wspieranie transferu dobrych praktyk,
szczególnie w kwestiach związanych z nauką
języka sąsiada oraz nabywaniem kompetencji
międzykulturowych i interdyscyplinarnych;

7)

opracowanie i wprowadzenie usług
doradczych i informacyjnych w kwestiach
transgranicznej orientacji zawodowej oraz
sieciowego powiązania regionalnych rynków
pracy i edukacji.

7)
Bildung
Edukacja

9,903 Mio. / mln €

Aufbau und Einführung von Beratungs- und
Informationsangeboten zu Fragen der
grenzüberschreitenden Berufsorientierung
und zur Vernetzung der regionalen Arbeitsund Bildungsmärkte
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
1)

Grenzüberschreitende Kunst- und
Kulturprojekte

1)

Transgraniczne projekty artystyczne i
kulturalne;

2)

Grenzüberschreitende Vermarktung und
Vermittlung kultureller und touristischer
Angebote, einschließlich der Entwicklung und
Einführung mehrsprachiger und
grenzüberschreitend nutzbarer Angebote und
der Entwicklung und Einführung inklusiver
Angebote, die insbesondere auch den Abbau
von bestehenden Barrieren anstreben

2)

transgraniczne promowanie i propagowanie
ofert kulturalnych i turystycznych, w tym
opracowywanie i wprowadzanie
wielojęzycznych, dostępnych transgranicznie
ofert oraz opracowywanie i wprowadzanie
ofert inkluzyjnych, które w szczególności mają
również na celu niwelowanie istniejących
barier;

3)

Grenzüberschreitende Vernetzung von
Tourismusorganisationen und touristischen
Anbietern, einschließlich des Aufbaus und der
Weiterentwicklung grenzüberschreitender
thematischer Netzwerke im Bereich Kultur
und Tourismus und der Entwicklung von
Strategien und Konzepten für die nachhaltige,
grenzüberschreitende touristische
Entwicklung

3)

transgraniczne tworzenie sieci organizacji
turystycznych i usługodawców turystycznych,
w tym tworzenie i dalszy rozwój
transgranicznych sieci tematycznych w
dziedzinie kultury i turystyki oraz
opracowywanie strategii i koncepcji
zrównoważonego rozwoju turystyki
transgranicznej;

Ein attraktiver Grenzraum
Atrakcyjne pogranicze

Kultur und
Tourismus
Kultura i turystyka
33,009 Mio. / mln €
darunter / w tym 8,252
Mio. / mln € KPF/FMP
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
4)

Ein attraktiver Grenzraum
Atrakcyjne pogranicze

5)

Kultur und
Tourismus
Kultura i turystyka
33,009 Mio. / mln €
darunter / w tym 8,252
Mio. / mln € KPF/FMP

6)

Entwicklung und Einführung digitaler
Anwendungen/Lösungen zur Verbesserung
der Information über und des Zugangs zu
kulturellen und touristischen Angeboten,
auch digitale Formate
Grenzüberschreitender Wissens- und
Kompetenzaustausch und Unterstützung von
Best-Practice-Transfer, insbesondere zu
Fragen des nachhaltigen und inklusiven
Tourismus, der Stärkung lokaler
Wirtschaftsstrukturen, der Einbindung und
Aktivierung der lokalen Bevölkerung und der
Anforderungen und Erwartungen von Gästen
aus dem Nachbarland

Grenzüberschreitende Maßnahmen zur
Förderung von sozialen Innovationen in
Verbindung mit grenzüberschreitenden
Tourismus- und Kulturangeboten

4)

opracowanie aplikacji/rozwiązań cyfrowych
służących informacji i dostępności ofert
kulturalnych i turystycznych, również formaty
cyfrowe;

5)

transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji
oraz wspieranie transferu dobrych praktyk, w
szczególności w zakresie problematyki
turystyki zrównoważonej i inkluzyjnej,
wzmacniania lokalnych struktur
gospodarczych, zaangażowania i aktywizacji
lokalnych społeczności oraz wymagań i
oczekiwań gości z kraju sąsiada;

6)

transgraniczne działania na rzecz innowacji
społecznych w związku z transgraniczną ofertą
turystyczną i kulturalną;
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
7)

Ein attraktiver Grenzraum
Atrakcyjne pogranicze

Kultur und
Tourismus
Kultura i turystyka
33,009 Mio. / mln €
darunter / w tym 8,252
Mio. / mln € KPF/FMP

8)

9)

Grenzüberschreitende Maßnahmen zum
Erhalt und zur Erlebbarmachung des
gemeinsamen kulturellen Erbes und zur
Vermittlung der Kultur und Geschichte des
Nachbarlandes, Förderung der gemeinsamen
Erinnerungskultur
Grenzüberschreitende Maßnahmen zur
Verknüpfung und Aufwertung touristischer
Wegeinfrastrukturen, insbesondere im Radund Wassertourismus
Kleine Kulturprojekte, touristische Projekte
und lokale Begegnungen, einschließlich des
Austauschs von Kulturschaffenden und
touristischen Anbietern

7)

transgraniczne działania na rzecz zachowania i
udostępniania wspólnego dziedzictwa
kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy o
kulturze i historii kraju sąsiada, promowanie
wspólnej kultury pamięci;

8)

transgraniczne działania na rzecz powiązania i
modernizacji infrastruktury szlaków
turystycznych, w szczególności w zakresie
turystyki rowerowej i wodnej;

9)

małe projekty kulturalne i turystyczne oraz
lokalne spotkania, łącznie z wymianą twórców
kultury i dostawców usług turystycznych.

12

Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
1)

Ein dialogorientierter
Grenzraum
Pogranicze dialogu

Zusammenarbeit
von Institutionen
Współpraca
instytucji
8,252 Mio. / mln €

2)

Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit und der Vernetzung der
Gebietskörperschaften und weiterer Akteure
in allen Themenbereichen, mit dem Ziel der
Erstellung und der Umsetzung von
grenzüberschreitenden Strategien, Konzepten
und Aktionsplänen zur Intensivierung der
Verflechtungen und zur weiteren
grenzüberschreitenden Integration des
Programmraums
Grenzüberschreitender Wissens- und
Erfahrungsaustausch und Unterstützung von
Best-Practice-Transfer aus anderen
Grenzregionen, insbesondere entlang der
deutsch-polnischen Grenze, zu Fragen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in
allen Themenbereichen

1)

Wsparcie współpracy transgranicznej i
tworzenia sieci jednostek samorządu
terytorialnego i innych aktywnych podmiotów
we wszystkich obszarach tematycznych celem
tworzenia i wdrażania transgranicznych
strategii, koncepcji i planów działania
służących intensyfikacji powiązań oraz dalszej
transgranicznej integracji obszaru objętego
Programem;

2)

transgraniczna wymiana wiedzy i
doświadczeń oraz wspieranie transferu
dobrych praktyk z innych regionów
granicznych, w szczególności wzdłuż granicy
polsko-niemieckiej, w zakresie współpracy
transgranicznej we wszystkich obszarach
tematycznych;
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań

Ein dialogorientierter
Grenzraum
Pogranicze dialogu

Zusammenarbeit
von Institutionen
Współpraca
instytucji
8,252 Mio. / mln €

3)

Vernetzung von möglichen Projektträgern, um
weitere europäische, nationale und regionale
Förderpolitiken und Förderprogramme für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu
aktivieren und zu nutzen

3)

tworzenie sieci potencjalnych beneficjentów
projektów w celu aktywizacji i wykorzystania
na rzecz współpracy transgranicznej dalszych
europejskich, krajowych i regionalnych polityk
i programów dofinansowania;

4)

Koordinierte Erhebung, Aufbereitung und
Bereitstellung von Informationen zu allen
Fragen des grenzüberschreitenden Alltagsund Wirtschaftslebens, einschließlich der
Entwicklung und Einführung von
Informations- und Beratungsangeboten für
unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Wohnen,
Arbeiten und Studieren)

4)

skoordynowane gromadzenie, przetwarzanie i
dostarczanie informacji na temat wszystkich
kwestii związanych z transgranicznym życiem
codziennym i gospodarczym, łącznie z
opracowaniem i wprowadzeniem usług
informacyjnych i doradczych dla różnych grup
docelowych (np. mieszkanie, praca i nauka);

5)

gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie
informacji na temat transgranicznego rynku
pracy, jak również doradztwo dla
pracowników i pracodawców w zakresie
prawa pracy;

5)

Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung
von Informationen zum
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt sowie
die Beratung von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern zu arbeitsrechtlichen
Fragestellungen
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
6)

Entwicklung tragfähiger Strategien, Aktionspläne und Lösungen für den schrittweisen
Ausbau von Angeboten im grenzüberschreitenden öffentlichen Personenverkehr,
Erleichterung der Nutzung von Angeboten
durch Integration und Mehrsprachigkeit von
Tarif- und Fahrgastinformationssystemen

6)

opracowanie stabilnych strategii, planów
działania i rozwiązań na rzecz stopniowego
rozszerzania transgranicznych ofert transportu
publicznego, ułatwienie korzystania z usług
poprzez integrację i wielojęzyczność
systemów taryfowych i informacji
pasażerskiej;

7)

Entwicklung und Erprobung von Lösungen,
die eine grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen
ermöglichen und die Zusammenarbeit im
Gesundheits- und Sozialwesen erleichtern,
einschließlich Informationsmaßnahmen zur
Aufklärung der Bevölkerung über Möglichkeiten zur grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen

7)

opracowywanie i testowanie rozwiązań
umożliwiających transgraniczne korzystanie z
usług zdrowotnych oraz ułatwiających
współpracę w sektorze zdrowotnym i
społecznym, łącznie z działaniami
informacyjnymi mającymi na celu
uświadamianie ludności o możliwościach
transgranicznego korzystania z usług
zdrowotnych;

Ein dialogorientierter
Grenzraum
Pogranicze dialogu

Zusammenarbeit
von Institutionen
Współpraca
instytucji
8,252 Mio. / mln €
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
8)

Ein dialogorientierter
Grenzraum
Pogranicze dialogu

Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit,
Ordnung und Prävention, z.B. in den
Bereichen Zivilschutz und Vorsorge vor
übertragbaren Krankheiten, Polizei, Zoll,
Justiz, Rettungsdienst und
grenzüberschreitender Verbraucherschutz

8)

współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa,
porządku i prewencji, np. w zakresie ochrony
ludności i zapobiegania chorobom zakaźnym,
współpracy policji, organów celnych, wymiaru
sprawiedliwości, ratownictwa medycznego i
transgranicznej ochrony konsumentów.

Zusammenarbeit
von Institutionen
Współpraca
instytucji
8,252 Mio. / mln €
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Erwartete Maßnahmenarten
Oczekiwane rodzaje działań
1)

Ein dialogorientierter
Grenzraum
Pogranicze dialogu

2)
Zusammenarbeit von
Einwohner*innen
Współpraca
mieszkańców
8,252 Mio. / mln €
KPF / FMP

3)

Inklusiv organisierter Austausch von
Menschen unterschiedlicher Altersgruppen
im Arbeits- und Freizeitkontext, zur
Förderung grenzüberschreitender Kontakte
und aktiver Begegnungen zwischen den
Einwohner*innen im Programmraum in
allen Lebens- und Themenbereichen
Gemeinsame Projekte
zivilgesellschaftlicher Einrichtungen und
Organisationen, welche die Vielfalt
gesellschaftlichen Lebens im
Programmraum abbilden
Gemeinsam vorbereitete und
durchgeführte grenzübergreifende
öffentliche Veranstaltungen, zur Förderung
des gegenseitigen Kennenlernens und des
gegenseitigen Verständnisses der
Einwohner*innen im Programmraum in
allen Lebens- und Themenbereichen

1)

2)

3)

Inkluzyjnie zorganizowana wymiana osób z
różnych grup wiekowych w kontekście
pracy i spędzania czasu wolnego służąca
wspieraniu transgranicznych kontaktów i
aktywnych spotkań mieszkańców obszaru
objętego Programem we wszystkich dziedzinach życia i obszarach tematycznych;
wspólne projekty podmiotów
społeczeństwa obywatelskiego,
odzwierciedlające różnorodność życia
społecznego na obszarze objętym
Programem;
wspólnie przygotowywane i realizowane
transgraniczne wydarzenia publiczne
służące wzajemnemu poznaniu i
zrozumieniu pomiędzy mieszkańcami
obszaru objętego Programem we
wszystkich dziedzinach życia i obszarach
tematycznych
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