
INFORMACJA DLA OBYWATELI (artykuł 50 ustęp 9 rozporządzenia (WE) nr 1303/2013) 

 

Pełne sprawozdanie z wdrażania Programu w 2021 r. znajdą Państwo na stronie internetowej Pro-

gramu.  

 

I. PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG BRANDENBURGIA–POLSKA 2014-2020 

 

Interreg VA Brandenburgia-Polska wspiera polsko-niemiecką współpracę na lubusko-brandenburskim po-

graniczu. W ramach Programu są dofinansowane transgraniczne projekty, które oferują przede wszystkim 

nowe rozwiązania wspólnych problemów i przyczyniają się do integracji pogranicza i jego mieszkańców.  

 

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

i zielonogórskim oraz po stronie niemieckiej trzy powiaty Brandenburgii: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, 

Spree-Neiße oraz miasta na prawach powiatu: Frankfurt nad Odrą i Cottbus.  

 

 

 

https://interregva-bb-pl.eu/
https://interregva-bb-pl.eu/
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Projekty są realizowane w formie współpracy partnerskiej. Alokacja środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Programie wynosi około 100 mln EUR.  

 

Program podzielony jest na pięć obszarów merytorycznych zwanych osiami priorytetowymi:  

 
 

 

 

 

 

Oś priorytetowa (OP) 
EFRR 

(w mln EUR) 

 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 

II. STAN WDRAŻANIA PROGRAMU  

Do 31 grudnia 2021 r. zawarto umowy o dofinansowanie dla 72 projektów zatwierdzonych przez Komitet 

Monitorujący. Spośród nich do końca roku z powodzeniem zakończono 21 projektów. Listę zatwierdzo-

nych działań znajdą Państwo na stronie programu.  

 

W celu przygotowania nowego Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 

powołano polsko-niemiecką grupę roboczą, która w 2021 r. spotkała się ośmiokrotnie. Członkowie po-

rozumieli się w sprawie projektu Programu. 

 

III. PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH  

Ze względu na dalsze rozprzestrzenianie się pandemii Covid-19, rok 2021 okazał się dużym wyzwaniem 

dla realizacji projektów transgranicznych. Niemniej jednak w wielu przedsięwzięciach udało się z powo-

dzeniem wdrożyć zaplanowane działania. Poniżej przedstawimy kilka przykładowych inicjatyw.  

 

Partnerzy projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej pol-

sko-niemieckiego pogranicza” poprzez realizację tego przedsięwzięcia zwiększyli wymianę doświad-

czeń w regionie przygranicznym oraz zainteresowanie uczniów zawodami rzemieślniczymi. Zorganizowali 

dla nich, a także dla nauczycieli, pracodawców i przedstawicieli biznesu po obu stronach Odry, liczne 

warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne i kursy językowe. Dzięki tym zajęciom zostały zmniejszone różnice 

w kształceniu zawodowym w branży gastronomicznej w Polsce i Niemczech. Ponadto personel pracujący 

https://interregva-bb-pl.eu/pl/
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w przemyśle spożywczym wzmocnił swoje umiejętności i kompetencje. Dodatkowym efektem było zmniej-

szenie językowych i kulturowych barier.  

Podczas realizacji projektu powstał film. Zachęcamy do obejrzenia, przekonajcie się sami, jak owocny  

i „smaczny” był to projekt!  

 

„Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze 

Euroregionu Pro Europa Viadrina” to kolejne zakończone w ramach naszego programu przedsięwzię-

cie. Dzięki jego realizacji oferta turystyczna pogranicza dla miłośników kajakarstwa i przyrody uległa 

znacznej poprawie. Wyprawa wodna z niemieckiego Rüdersdorfu do lubuskiego Santoka będzie nieza-

pomniana przygodą. Na trasie na amatorów kajakarstwa czekają piękne krajobrazy, a w obu miejscowo-

ściach w ramach projektu powstały nowoczesne mariny z miejscami do cumowania także większych jed-

nostek pływających. Ponadto dzięki realizacji projektu mieszkańcy pogranicza oraz turyści zyskali punkty 

informacji turystycznej w obu miejscowościach, budynki dla wędkarzy, wiaty i miejsca na ognisko,  

a w Santoku dodatkowo pływający pomost, który może pomieścić aż do 15 łodzi.  

 

 

 

Ci, którzy zdecydują się odwiedzić Santok, a nie dysponują własnym sprzętem, nie muszą się martwić. 

Na miejscu można wypożyczyć kajaki, łodzie i rowery. Ponadto turystom zapewniono też możliwość sko-

rzystania z prysznica i noclegu.  

 

By osobiście przekonać się, jak ciekawą inicjatywę wspólnie przeprowadzili Rüdersdorf i Santok oraz jakie 

atrakcje czekają na Państwa w obu miejscowościach, zachęcamy do obejrzenia filmu o projekcie.  

 

Dalsze informacje o projekcie i Santoku znajdą Państwo na stronie internetowej Programu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aozb4zexpc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2DO3wdwn5Eg
https://interregva-bb-pl.eu/pl/85016186-2/


 4 

W ramach funduszu małych projektów dofinansowano wiele przedsięwzięć o wartości nieprzekracza-

jącej kwoty 25 000 euro. Wśród projektów, które uzyskały wsparcie z funduszu wymienić należy  

m.in., turniej piłki nożnej „Mini Euro 2020“, „Rynek smakuje”, „VI Zawody w skokach przez przeszkody 

Jeziorki 2020” oraz kampanię „Gorzów, wie bist du?“. Szczegółowe informacje oraz pozostałe projekty 

znaleźć można klikając poniższy link.   

 

IV. DZIAŁANIA PROMOCYJNE  

 

Pod koniec roku wydaliśmy grę memo, dzięki której można po-

znawać Program Interreg Brandenburgia-Polska. Gra przedsta-

wia wybrane projekty zrealizowane w obszarze turystyki i dzie-

dzictwa kulturowego. To wspaniała „podróż”, w czasie której 

można poznać piękno transgranicznego regionu oraz wiele fak-

tów, które z pewnością zaskoczą zarówno dzieci, jak i doro-

słych. Grę można bezpłatnie zamówić we Wspólnym Sekreta-

riacie Programu. 

 

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19, partnerzy projektów byli zmuszeni organizować 

wiele wydarzeń, takich jak np. konferencje, warsztaty i seminaria w formie wirtualnej, zamiast planowanej 

tradycyjnej. W związku z tym przygotowaliśmy dla beneficjentów wiele spotkań na temat komunikacji 

online i organizacji spotkań w formie zdalnej, tak by jak najlepiej mogli przeprowadzać zaplanowane  

w projektach działania, mimo panujących obostrzeń. Częścią naszej oferty było np. przygotowanie pięciu 

warsztatów oraz seminarium pod tytułem „Narzędzia online - efektywna komunikacja w czasie pan-

demii. Zachowanie w świecie wirtualnym”. Przeprowadziliśmy również dwa seminaria pn. „Narzędzia 

online do pozyskiwania, przygotowywania i edycji obrazów i filmów na potrzeby publikacji w me-

diach społecznościowych w ramach promocji projektów”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ--WBdAu-I
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W 2021 roku wydaliśmy również broszurę in-

formacyjną, w której przedstawiliśmy efekty 

Programu Współpracy. Zaprezentowaliśmy re-

zultaty takich projektów jak: „UNESCO Geo-

park Łuk Mużakowa”, „W tandemie przeciwko 

przestępczości przygranicznej” czy „Polsko-

Niemieckie Forum Ginekologiczne”. Broszura 

jest dostępna na stronie programu. Ponadto 

można zamówić ją w formie papierowej, nieod-

płatnie, na stronie Brandenburskiego Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich. 

 

10 listopada 2021 r. zorganizowaliśmy wydarzenie roczne 2020/2021 w formie wideokonferencji. Spo-

tkanie otworzyli: Katrin Lange, minister ds. europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, Pascal Boij-

mans, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Poli-

tyki Regionalnej RP oraz Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Punkt kulmi-

nacyjny wydarzenia stanowiła dyskusja panelowa, której tematem były rezultaty perspektywy finansowej 

2014-2020 oraz spojrzenie w przyszłość na rozpoczynająca się perspektywę 2021-2027. Nie zabrakło 

także miejsca na wymianę doświadczeń miedzy uczestnikami. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele 

Komisji Europejskiej, Brandenburskiego Ministerstwa Spraw Europejskich, Ministerstwa Funduszy i Poli-

tyki Regionalnej RP, euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr i Pro Europa Viadrina, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego, Wspólnego Sekretariatu oraz firmy „Infrastruktur & Umwelt“, zleceniobiorcy 

odpowiedzialnego za przygotowanie nowego Programu Współpracy. Więcej informacji znajdą Państwo 

w Komunikacie prasowym.  

W grudniu przygotowaliśmy newsletter, który zawierał in-

formacje o działaniach i postępach we wdrażaniu Pro-

gramu i wybranych projektów.  

 

 

 

Aktualne informacje programowe publikujemy także na profilu na Facebooku.  

Jeśli chcecie Państwo poznać dalsze szczegóły dotyczące dofinansowanych projektów, zachęcamy  

do odwiedzenia naszej strony internetowej z bazą danych oraz listą zakontraktowanych projektów. 

https://interregva-bb-pl.eu/pl/publikacje/
https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/service/publikationen/detailansicht/~18-06-2021-barrieren-reduzieren-gemeinsame-staerken-nutzen
https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2021/11/PM-Jahresveranstaltung-des-Kooperationsprogramms-INTERREG-V-A-Brandenburg-Polen.pdf
https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2021/12/Newsletter-PL_23.12.2021.pdf
https://www.facebook.com/interregbbpl
https://interregva-bb-pl.eu/pl
https://interregva-bb-pl.eu/pl/bewilligte_projekte/
https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2022/02/Liste-der-Vorhaben-Art.-115-Abs.-2_Stand_01.02.2022-mit-TH.pdf

