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z przyjemnością przedstawiamy Państwu ósme wydanie
Newslettera Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL. Tym
razem jest to wydanie podsumowujące cały rok. Mimo trwającej
pandemii COVID-19 i problemów związanych z realizacją
zaplanowanych działań, nasze projekty nie zwalniają! 

Z tego wydania dowiedzą się Państwo, jak rozwijały się
poszczególne projekty i co się działo w programie. Większość
spotkań odbywało się w sieci, ale nie zabrakło także takich,
podczas których uczestnicy mogli się spotkać twarzą w twarz. 

Z tego numeru dowiedzą się Państwo także jak idą prace grupy
roboczej przyszłość i na jakim etapie są przygotowania do nowej
perspektywy finansowej. 

Nie zabraknie miejsca na podsumowanie kolejnej ankiety
COVID-owej i najnowszych zaleceń Instytucji Zarządzającej
dotyczących projektów zagrożonych skutkami pandemii. 

Jet grudzień, za pasem święta, Instytucja Zarządzająca i Wspólny
Sekretariat życzą Państwu wspaniałego czasu z bliskimi,
wypełnionego spokojem, odpoczynkiem i radością. Wesołych
Świąt!

Życzymy miłej lektury i przypominamy, że wszystkie wydania
Newslettera znajdują się na stronie internetowej Programu!
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Grupa robocza przyszłość

Mijający rok to bardzo pracowity czas dla członków grupy roboczej ds.
przygotowania przyszłego Programu Współpracy Interreg Brandenburgia-Polska
2021-2027. W ciągu tych 12 miesięcy miało miejsce 8 wideokonferencji.
Przypomnijmy, w skład grupy wchodzą: instytucje programowe, samorządy,
organizacje pracodawców, związki zawodowe, organizacje reprezentujące
społeczeństwo oraz takie dziedziny jak edukacja, ochrona dziedzictwa kulturowego i
środowiska. 

W wyniku prac grupy w bieżącym roku:
-   uzgodniono wstępny katalog rekomendowanych do wsparcia działań
- zatwierdzono logikę interwencji Programu i wybrano cele polityczne oraz
szczegółowe ujęte w czterech osiach priorytetowych

- zlecono i przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania Programu na
środowisko 
- wypracowano nową formułę Funduszu Małych Projektów w przyszłym okresie
wsparcia 
- uzgodniono projekty 8 rozdziałów Programu Współpracy
- ustalono podział środków między wybrane cele szczegółowe 

INFORMACJE Z PROGRAMU



Grupa robocza przyszłość

Obecnie trwają konsultacje społeczne przyszłego Programu Współpracy, który na
początku 2022 r. zostanie przedłożony do zatwierdzenia Komisji Europejskiej.

Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii na temat Programu Współpracy na
lata 2021-2017 -konsultacje społeczne trwają do dnia 10.01.2022. Więcej informacji
na ich temat znajdą Państwo na stronie Programu. 
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Publikacja nowych rozporządzeń UE odnoszących się do inicjatywy
współnotowej Interreg

Początek roku to także pracowity czas
dla Komisji Europejskiej, intensywne
prace nad nowymi dokumentami
strategicznymi dla programów, w tym
także Interreg. W rezultacie w czerwcu
opublikowany został Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej L231, obejmujący m.in.
następujące rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady obowiązujące w
ramach przyszłego Programu
Współpracy: – nowe Rozporządzenie
EFRR (UE) nr 2021/1058 (od strony 60), –
nowe Rozporządzenie Interreg (UE) nr
2021/1059 (od strony 94), – nowe
Rozporządzenie ogólne (przepisy
wspólne dla funduszy) (UE) nr
2021/1060 (od strony 159). 

Dziennik Urzędowy znaleźć można pod następującym linkiem: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN


W dniu 26.02.2021 r. Regionalny Punkt Kontaktowy przy współpracy ze Wspólnym
Sekretariatem oraz Instytucją Zarządzającą zorganizował polsko – niemieckie
seminarium w formie online. 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk oraz
inspirowanie Beneficjentów Programu Interreg VA BB-PL do tworzenia pomysłów
projektów na nową perspektywę finansową. 

Uczestnicy mieli okazję poznać projekty realizowane nie tylko w ramach naszego
Programu, ale także z Interregu Polska – Saksonia oraz Interregu Meklemburgia -
Pomorze Przednie. 

Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne, w seminarium udział wzięło ponad 120
osób!

Seminarium RPK - "Jak realizować projekty Interreg? Dobre praktyki
i wymiana doświadczeń beneficjentów”

W dniach 29 i 30 kwietnia 2021 r. Instytucja Zarządzająca zorganizowała seminarium
online dla niemieckich partnerów projektów. Podczas spotkania uczestnicy zdobywali
umiejętności w zakresie platform mediów społecznościowych i zarządzania wirtualną
społecznością oraz poznali narzędzia do profesjonalnego tworzenia materiałów
graficznych i wideo, a wszystko po to, by jak najefektywniej promować swoje projekty i
ich efekty!

Jesteśmy przekonani, że po tych warsztatach Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook,
YouTube nie są już „czarną magią” dla ponad 50 uczestników i że poznane narzędzia
do pozyskiwania, projektowania oaz edycji obrazów i filmów, w tym sharepics, logo,
banerów, ulotek, biuletynów, piktogramów, prostych infografik i klipów/filmów pozwolą
w efektywny i kreatywny sposób informować o działaniach projektowych. 

Warsztaty dla niemieckich partnerów projektów – „Narzędzia online
do pozyskiwania, tworzenia i edycji treści zdjęciowych i filmowych
dla kanałów social media w ramach działań informacyjno-
promocyjnych w projektach"
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Oczywistym jest, że w naszym Programie musi być równowaga między Polską a
Niemcami, dlatego właśnie Regionalny Punkt Kontaktowy przy współpracy z Instytucją
Zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem przygotował warsztaty online z efektywnej
promocji także dla polskich partnerów projektów. Cykl warsztatów odbywał się w maju i
czerwcu. Spotkanie podzielono na 4 dni i następujące tematy:

- Media społecznościowe, zarządzanie odbiorcami 
- Pozycjonowanie stron krok po kroku 
- Narzędzia do profesjonalnego tworzenia zdjęć i filmów
- Cyberbezpieczeństwo w sieci

Cel warsztatów był dokładnie taki sam jak po niemieckiej stronie: poznać media
społecznościowe oraz narzędzia do tworzenia grafik i filmów i jak najefektywniej
promować projekty!

Uczestnicy nauczyli się korzystać z takich kanałów jak Instagram, TikTok, Snapchat,
Facebook, YouTube itp. Poznali szeroki zakres intuicyjnych narzędzi do pozyskiwania,
projektowania i edycji obrazów oraz filmów. Nauczyli się jak pozyskiwać i udostępniać
zdjęcia w Internecie oraz przygotowywać logo, banery, ulotki, biuletyny, piktogramy,
proste infografiki oraz klipy/filmy. 

Co więcej, uczestnicy zapoznali się z
nowymi przepisami w zakresie
przetwarzania oraz ochrony danych
osobowych oraz zdobyli wiedzę i
praktyczne umiejętności z zakresu
zagrożeń w cyberprzestrzeni. W sumie w
szkoleniach uczestniczyło ok 80 osób.

Warsztaty RPK dla polskich partnerów projektów – „Rozwiń swój
projekt! Efektywna i bezpieczna promocja projektów w PW Interreg
VA BB - PL 2014 – 2020”
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Na krótko przed wakacjami ukazała się długo wyczekiwana broszura przedstawiająca
przykładowe projekty realizowane w Programie Interreg VA BB-PL. Wśród opisywanych
11 przedsięwzięć znajdują się  m.in.: „Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – wspólne
dziedzictwo na niemiecko- polskim pograniczu”, „Transgraniczna edukacja na rzecz
branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”, czy wreszcie
„W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej”. Nie wahajcie się sięgnąć po
ten materiał: 

https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2021/06/21_6_15_Barrierefreie-
Broschuere.pdf 

Broszurę można także zamówić w wersji drukowanej: 
https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/service/publikationen/                    

Broszura nt. projektów realizowanych w Programie INTERREG VA
BB-PL 
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 Trzydzieści lat temu, 17 czerwca 1991 roku, podpisanie polsko-niemieckiego traktatu o
dobrym sąsiedztwie położyło kamień węgielny pod ścisłe partnerstwo i przyjaźń
pomiędzy Polską i Niemcami. Dla Brandenburgii był to impuls do rozpoczęcia
szczególnie bliskich relacji ze wschodnim sąsiadem. 

Dla uczczenia tego wydarzenia w dniu 22 czerwca odbyła się polsko-niemiecka
konferencja online pn. „Perspektive/ perspektywa 30/2030”. Podczas wystąpień i
dyskusji panelowych omawiano przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stosunków
polsko-niemieckich. 

Konferencja 30 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie - Polsko-
niemieckie wydarzenie online Perspektive/ perspektywa 30/2030

Wśród gości nie zbrakło przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki, m.in.:

• Dr. Dietmar Woidke, koordynator Rządu Federalnego ds. polsko-niemieckiej
współpracy międzypaństwowej i transgranicznej, premier Brandenburgii,
• Katrin Lange brandenburska minister ds. europejskich
• Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego,
• Markus Meckel, teolog, były minister spraw zagranicznych NRD,
• Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i
Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego,
• Prof. dr Julia von Blumenthal, rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą.

Minister Katrin Lange przedstawiła krótko Koncepcję Kraju Związkowego
Brandenburgia współpracy sąsiedzkiej w polsko-niemieckim obszarze powiązań, którą
Rząd Kraju Związkowego uchwalił dnia 15.06.2021 r. 
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W dniu 15 czerwca 2021 r. przyjęta została przez rząd strategia sąsiedztwa
Brandenburgia-Polska. Wydając ten strategiczny dokument rząd Brandenburgii dąży
do systematycznego powiązania ze sobą sąsiadów w ciągu najbliższego dziesięciolecia
w możliwie wielu dziedzinach życia i polityki.

W związku z tym minister ds. europejskich Brandenburgii Katrin Lange odwiedziła w
dniach 12-14 lipca 2021 r. różne podmioty współpracy transgranicznej oraz liczne
projekty Interreg na terenie pogranicza brandenbursko-polskiego. 

Wizyta odbyła się pod hasłem: „Odkrywać sąsiedztwo – minister Katrin Lange w
podróży” i potwierdziła, jak ściśle powiązane są ze sobą Brandenburgia i Polska. Była
to wspaniała okazja do określenia obszarów, w których można zintensyfikować i
pogłębić współpracę dwustronną.

Podczas trzydniowej podróży po regionie przygranicznym Brandenburgia-Polska
minister ds. europejskich Katrin Lange odwiedziła następujące miejsca:

- Łużyce ze Wschodnioniemieckim Ogrodem Różanym w Forst i kopalnią odkrywkową
- dwumiasto Guben/Gubin ze szpitalem Naëmi-Wilke-Stift
- Zieloną Górę z Centrum Spotkań w Przylepie 
- Frankfurt i Słubice z Domem Bolfrasa i Polsko-Niemieckim Centrum Informacji
Turystycznej 
- Komendę Policji Wschód we Frankfurcie nad Odrą

Letnia wizyta Pani Minister Lange 

Nie zabrakło miejsca na liczne
rozmowy z lokalnymi politykami,
przedstawicielami istotnych polsko-
niemieckich instytucji oraz z
mieszkańcami. Omówione zostały
skutki pandemii COVID, aktualne
wyzwania i potrzeby obszaru
pogranicza. 
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W 2021 r. ponownie przeprowadzono badanie "Covid-19 - Program Współpracy
INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020" mające na celu określenie, na ile
pandemia Covid-19 wpłynęła na realizację transgranicznych projektów.

W badaniu wzięło udział 35 projektów, w tym 19 z Brandenburgii i 16 z Polski.
Prawie 66 % ankietowanych poinformowało, iż na szczęście realizacja ich całego
projektu nie jest obecnie zagrożona. 

W dużej mierze wynika to z możliwości wprowadzania od kwietnia 2020 r. zmian w
projektach, zgodnie z zapisami komunikatu COVID przygotowanego przez Instytucję
Zarządzającą. 

Większość partnerów wprowadziła różnego rodzaju środki zaradcze jak np.
przedłużenie okresu realizacji projektu czy zastąpienie fizycznych kontaktów
spotkaniami online. 

Tylko 14% partnerów zgłosiło, iż osiągnięcie wkładu projektu do wskaźnika(ów)
produktu programu może być zagrożone. 

Ankieta COVID

W odpowiedzi na wyniki ankiety w październiku
2021 r. Instytucją Zarządzająca ponownie
zaktualizowała „Komunikat COVID”, tak aby
partnerzy mieli jak najlepsze możliwości
reagowania na skutki pandemii.

 „Znajdź swoją szansę w Interreg“ 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VA BB – PL 2014-2020
zorganizował wraz ze Wspólnym Sekretariatem w dniu 3 września w Lubuskim
Centrum Winiarstwa w Zaborze wydarzenie pn. „Znajdź swoją szansę w Interreg”.
Uczestniczyło w nim ponad 80 osób, a jego celem była prezentacja wyników projektów
realizowanych w obecnej perspektywie finansowej oraz przedstawienie nowych
możliwości realizacji polsko – niemieckich inicjatyw w latach 2021-2027. Nie zabrakło
wymiany doświadczeń między beneficjentami i instytucjami oraz giełdy partnerstw. 
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Wydarzenie w Zaborze było pierwszą stacja na trasie wystawy poświęconej projektom
realizowanym w ramach Programu Interreg VA BB-PL, którą zorganizował Regionalny
Punkt Kontaktowy. Zdjęcia projektów podróżowały przez jeszcze 7 miejscowości
obszaru wsparcia: Zieloną Górę, Cottbus, Gubin, Guben, Słubice, Gorzów Wielkopolski i
Seelow. 

Ponadto przedstawiciele Europe Direct zaprezentowali
w jaki sposób zaplanować i z efektem wdraża projekt
dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej, a
pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i
Wspólnego Sekretariatu odpowiadali na pytania
dotyczące aktualnie realizowanych projektów. 

Projekty INTERREG w podroży

Nie udało się Państwu zobaczyć
wystawy? Nic straconego, w przyszłym
roku znowu wyruszy ona w podróż!

Będziemy Państwa informować o
miejscach jej prezentacji na stronie
internetowej Programu w zakładce
aktualności.

Polsko-niemiecki dialog obywatelski

To wspólne przedsięwzięcie brandenburskiego Ministerstwa Finansów i Spraw
Europejskich, Euroregionu SNB oraz Europe Direct Guben odbyło się w dniu
04.11.2021 w "Starej Farbiarni" i stanowiło wkład do "Konferencji w sprawie przyszłości
Europy". 

Głównym elementem spotkania były dyskusje w dwóch grupach roboczych, które
zajmowały się tematami "zrównoważonego wzrostu" oraz "spójności i jakości życia". 
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Uczestnicy rozmawiali na temat wyzwań i oczekiwań oraz sformułowali rekomendacje
działań, skoncentrowanych głównie na regionach przygranicznych i stwierdzających m.
in. że: 

- koniecznie musi zostać wzmocnienia oferta osobowego transportu publicznego, 
- nauka języka kraju sąsiada jest absolutnym priorytetem, 
- programy szkoleń i studiów wymagają lepszej harmonizacji. 

Łącznie w tym polsko-niemieckim wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób, w tym
także pracownik Wspólnego Sekretariatu. 

Podróż studyjna Santok – „Łączą nas rzeki” 

10.10.2021 to był niezapomniany dzień dla
pracowników Instytucji Zarządzającej,
Wspólnego Sekretariatu, Euroregionu PEV PL
oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego! Dlaczego? Właśnie
wtedy na zaproszenie Gminy Santok – partnera
projektu „Łączą nas rzeki” mieli oni okazje
poznać Santok wraz z jego atrakcjami -
zarówno ze strony wodnej jak i lądowej! 
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Zanim uczestnicy założyli kapoki, by wyruszyć na wodną przygodę, mieli okazję
zwiedzić odnowione i wybudowane w ramach projektu obiekty. Było tego dużo: domki
letniskowe, pomieszczenia biurowe, magazyn na sprzęt wodny, altanki, wiaty dla
wędkarzy oraz nowoczesna przystań dla małych jednostek pływających. Właśnie w tym
miejscu rozpoczęła się prawdziwa przygoda. Trasa rejsu wiodła z Santoka do Gorzowa,
uczestnicy mieli okazję podziwiać piękną przyrodę i atrakcje turystyczne leżące na
brzegach Noteci i Warty. 

Po powrocie do santockiej mariny na lekko zmarzniętych gości czekało ognisko.
Niestety ze względów pogodowych zrezygnowano z przejażdżki rowerowej. Ostatnim
punktem wizyty była wizyta w Muzeum Grodu Santok, która przeniosła gości w
przeszłość. Małe lecz piękne Muzeum jest naprawdę warte obejrzenia. Można w nim
obejrzeć eksponaty pochodzące z grodu, którego początki sięgają VII w. 

Gmina Santok to turystyczna, zielona kraina, która potrafi zachwycić swoją
średniowieczną historią . To znakomite miejsce do aktywnego odpoczynku, gdzie
każdy miłośnik natury znajdzie dobrze oznakowane szlaki piesze, rowerowe i wodne, a
ciekawi historii i kultury także nie będą się tu nudzić! Gmina Santok łączy w sobie
historię od wczesnego średniowiecza po II wojnę światową: o miejscu tym  już w XII
wieku pisał słynny kronikarz Gall Anonim. Dalsze informacje o projekcie i Santoku
znajdą Państwo na stronie internetowej Programu.
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Wydarzenie roczne 2020/21 Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-
Polska 2014-2020 spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników! Chociaż
odbyło się ono w dniu 10 listopada 2021 r. w formie online, wywarło wrażenie swoją
informacyjną wartością.

W pierwszej części spotkania na gości czekały ciekawe prezentacje beneficjentów
programu. W drugiej natomiast, w dwóch panelach dyskusyjnych omówiono wyniki
dobiegającej końca perspektywy finansowej 2014-2020 oraz przedstawiono cele
nadchodzącego okresu finansowania 2021-2027.

Podczas konferencji przedstawiciele instytucji programowych podzielili się swoimi
doświadczeniami z realizowanych działań oraz oczekiwaniami i pomysłami
dotyczącymi nowego programu.

Gościom zaprezentowano również wspaniałe filmy z projektów! Przegapili Państwo to
wydarzenie? Nie ma problemu! Filmy można znaleźć w sieci!

- Łączą nas rzeki – II etap: https://youtu.be/2DO3wdwn5Eg 
- Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej:
https://youtu.be/_aozb4zexpc 
- Fundusz Małych Projektów: https://www.youtube.com/watch?v=lJ--WBdAu-I 

Wydarzenie Roczne Programu INTERREG VA BB-PL 
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INTERREG MEMO 

Nie tylko Mikołaj rozdaje prezenty! Program
Współpracy Interreg VA Brandenburgia-
Polska również ma małą niespodziankę w
postaci gry memo. To nie tylko wyzwanie dla
pamięci, ale także podróż do wyjątkowych
miejsc, które dzięki naszemu programowi
nabierają nowego blasku. W pudełku znajduje
się 36 kart oraz książeczka opisująca 17
projektów realizowanych w ramach osi
priorytetowej 1 i przedstawionych na kartach

07.12.2021 na Facebooku ogłosiliśmy konkurs i rozesłaliśmy uczestnikom 20
zestawów. Przegapiliście tą okazję, a chcecie zdobyć naszą grę? Nic straconego,
zgłoście się do Wspólnego Sekretariatu. 

Zakończone projekty

Mijający rok przyniósł nam sporo zakończonych projektów ze wszystkich osi
priorytetowych. Poniżej ich tytuły: 

- Coaching Viadrina
- DIALOG
- EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów (SK)
- Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben
- Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus
- Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko –
niemieckiego pogranicza
- Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



 

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy… przyszedł także czas na zakończenie kolejnego
projektu edukacyjnego - „ViVA 4.0“. W dniu 18 maja 2021 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja
podsumowująca, podczas której przedstawiono najważniejsze działania i wyniki
projektu. 

Ciekawym elementem konferencji była dyskusja panelowa na temat wyzwań
związanych z kształceniem zawodowym młodzieży w Polsce i Niemczech. Poruszano
także tematy związane z brakiem wykwalifikowanych specjalistów na pograniczu polsko
– niemieckim czy rolą przedsiębiorców w kształceniu zawodowym. W dyskusji
uczestniczyli przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców. 

Przypomnijmy, głównym celem projektu był transfer wiedzy, stworzenie i
wprowadzenie modelu kształceniazawodowego „VIVA 4.0“ dla wsparcia
konkurencyjności MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i
podniesienia transgraniczych umiejętności i kompetencji na rzecz uczenia się przez
całe życie.

Dzięki realizacji projektu swoje kompetencje podniosło 128 uczniów i 4 nauczycieli.
Ponadto Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu zyskało nowoczesną bazę
technodydaktyczną. 

Konferencja podsumowująca projekt Transgraniczny model
dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



 

24 września 2021 roku odbyły sięwarsztaty online, których organizatorami byli
partnerzy projektu: IHP – Instytut Leibniza na rzecz  Innowacyjnej Elektroniki z
Frankfurtu nad Odrą oraz Uniwersytet Zielonogórski (UZ). Przedsięwzięcie ma
charakter naukowo-badawczy, a w jego wyniku ma powstać transgraniczny,
inteligentny system (platforma) monitoringu stanu walów przeciwpowodziowych i
obszarów Nadodrza. Celem projektu jest wsparcie ochrony przeciwpowodziowej
mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

Tematyka warsztatów była ścisłe związana z obszarem badawczym projektu, którego
celem jest opracowanie transgranicznego, inteligentnego, nieinwazyjnego systemu
monitoringu wałów przeciwpowodziowych oraz terenów nadrzecznych po obu
stronach granicy na obszarze Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Proponowany system ma
być rozmieszczony na wybranych do celów testowych obszarach, jako część dużej,
zintegrowanej platformy dla Inteligentnego Dwumiasta. 

Uczestnicy spotkania mogli poznać założenia i cele projektu. Przedstawiono również
koncepcję systemu monitoringu oraz wyniki prac z dwóch lat realizacji projektu. Mogli
również dowiedzieć się ciekawych faktów na temat hydrologicznej charakterystyki
badanego terenu, rozmieszczenia i zasilania sensorów, systemu gromadzenia i
przekazywania danych, instalacji i konserwacji czujników, jak również przetwarzania i
publikowania wyników. Z niecierpliwością czekamy na dalsze efekty prac! 

SmartRiver: Inteligentne Nadodrze – warsztaty online 

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



 

Każda pora jest dobra na nowe atrakcje! W
październiku w Uradzie stanęła wieża
widokowa, obiekt wygląda imponująco. Mamy
nadzieje, ze szybko zostanie udostępniony
mieszkańcom oraz turystom. 

Obecnie Gmina Cybinka przygotowuje się do
realizacji dalszych etapów projektu, czyli do
zagospodarowania terenu wokół wieży.
Powstaną ławki, wiaty i miejsca na ognisko. A
przysłowiową kropką nad „i“ będzie
uruchomienie przeprawy promowej miedzy
partnerskimi miejscowościami. Z pewnością
turyści nie będą się tu nudzić, a Urad i Aurith
na stale wpiszą się na turystyczna mapę
polsko-niemieckiego pogranicza. 

Wieczorem 2 listopada 2021 roku most miejski pomiędzy Słubicami i Frankfurtem
nad Odrą rozświetlił się barwami miast partnerskich - zieloną i niebieską. Oświetlenie
zostało zrealizowane w ramach projektu gminy Słubice i miasta Frankfurt n. Odrą.
Budowa Wieży Kleista przez Gminę Słubice o historycznym położeniu i nowoczesnej
architekturze, otoczonej parkiem, mimo wielu trudności została prawie ukończona.
Barwne oświetlenie mostu jest „wisienką na torcie’ projektu i cieszy oko każdego
przechodnia, rowerzysty czy kierowcy. 

Połączenie promowe Aurith – Urad jako kamień milowy dla rozwoju
turystyki na pograniczu polsko-niemieckim

Słubice i Frankfurt nad Odrą – przyszłość na wspólnych
fundamentach historii: Budowa Wieży Kleista z przyległą
infrastrukturą oraz iluminacja Mostu Miejskiego na szlaku do
Domu Bolfrasa jako oferty transgranicznego dziedzictwa
kulturowego (etap II)

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



 

Konferencja podsumowująca projekt „Sieć współpracy organizacji
pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony
klimatu”

W dniu 05.11.2021 w miejscowości Letschin odbyła się konferencja podsumowująca,
podczas której przedstawiono najważniejsze osiągnięcia projektu. Spotkanie było
kopalnią wiedzy z zakresu ekologii! Uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi
praktykami dotyczącymi ochrony klimatu, dowiedzieć się jak wzorowo segregować
śmieci i poznać odpowiedz na pytanie jak ważną rolę w ekosystemie pełnią pszczoły. 

Spotkanie było także doskonałą okazją do zaprezentowania gościom opracowanej w
ramach projektu publikacji pt. "Strategia współpracy z lokalnym samorządem i
promocji organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego ".

Przypomnijmy, głównym celem projektu był rozwój transgranicznej współpracy
organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
poprzez utworzenie sieci oraz zapewnienie narzędzi, materiałów i serwisu
dedykowanych NGO.

Partnerami przedsięwzięcia były Fundacja Natura Polska i Arbeitsinitiative Letschin
e.V. 

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



26.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej,
przeprowadzono również jedną procedurę obiegową. Łącznie zatwierdzono 28
projektów wnioskodawców ze strony niemieckiej. 

Dla wnioskodawców ze strony polskiej w dniu 02.11.2021 r. ogłoszono nabór
wniosków, który potrwa do 17.12.2021 r. 

 Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA
VIADRINA

Więcej informacji na temat projektów znajdą Państwo na stronie
internetowej Programu Współpracy 

 

Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie SNB

W 2021 roku odbyły się 3 posiedzenia Euroregionalnej Komisji Oceniającej: 18.03.,
17.06. i 16.09. Ponadto 4 razy projekty były oceniane w trybie procedury obiegowej.
Razem zatwierdzono 25 projektów strony niemieckiej.
Projekty wnioskodawców ze strony polskiej będą oceniane w dniu 16 grudnia. 

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



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 na oficjalnej stronie internetowej:
http://www.lda.brandenburg.de.
 
 
Do zobaczenia w lepszym czasie i Wesołych Świąt!


