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Przyszłość – Interreg VIA 

Po konsultacjach społecznych Grupa Robocza ds. przyszłości z powodzeniem
zakończyła prace nad projektem programu. Program Współpracy Brandenburgia-
Polska 2021-2027 został w kwietniu przedłożony do Komisji Europejskiej (KE) i
zatwierdzony 29 listopada 2022 r. Zatwierdzenie dotarło do nas tuż przed
konstytuującym posiedzeniem komitetu monitorującego, które obyło się w dniu
07.12.2022 we Frankfurcie nad Odrą. Spotkanie przebiegało w bardzo
konstruktywnej atmosferze, a partnerzy gospodarczy, społeczni i środowiskowi, a
także przestawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy od tego okresu
finansowania mają prawo głosu, od samego początku bardzo aktywnie uczestniczyli
w dyskusjach. Bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy przekonani, pomoże nam to w
podejmowaniu dobrych decyzji podczas najbliższych spotkań dotyczących wyboru
projektów. 

INFORMACJE Z PROGRAMU

Uruchomienie strony internetowej programu Interreg VI A
Brandenburgia-Polska 2021-2027

Z wielką przyjemnością informujemy, że strona internetowa nowego programu
Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 jest już online! Zachęcamy do
zapoznania się z nią: https://interreg-brandenburg-polska.eu/. 

Mamy nadzieję, że nowa strona spodoba się Państwu. W miarę postępu prac nad
programem będziemy rozwijać i uzupełniać treści.



Serdecznie zapraszamy wszystkich
Państwa do Collegium Polonicum w
Słubicach w dniu 11.01.2023 r. na
wydarzenie otwierające nowy program! 

Możecie spodziewać się ciekawego
programu ze stoiskami projektowymi,
giełdą partnerską i prominentnymi
gośćmi!

Na XVII posiedzeniu Komitetu Monitorującego (KM) w dniu 16.05.2022 r.
zatwierdzono przedstawione przez Instytucję Zarządzającą (IZ) Roczne
Sprawozdanie z Realizacji Programu 2021 oraz rozmawiano o dwóch wnioskach o
zmianę, jak również o stanie wdrażania programu i Funduszu Małych Projektów. 

XVII posiedzenie KM - 16.05.2022 

Wydarzenie inaugurujące nowy program -  Save the Date and… 
come!

XVIII posiedzenie KM - 14.06.2022
Posiedzenie w całości było poświęcone przedstawieniu oraz glosowaniu przez
członków KM nad zmianami w projektach. Pracownicy WS zaprezentowali w sumie
12 projektów, w których wnioskowano o podwyższenie środków EFRR.
Zainteresowanie dodatkowym dofinansowaniem było tak dużo, że niestety nie
wszystkie projekty otrzymały dodatkowe wsparcie. 

Dzień Europy w Euromieście Gubin-Guben
7 maja przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Biura Parlamentu Europejskiego w
Niemczech i w Polsce wraz z partnerami zorganizowali obchody Dnia Europy 2022
w polsko-niemieckim euromieście Gubin-Guben. 
Centralnym elementem tego transgranicznego wydarzenia było europejskie koło
młyńskie na brzegu rzeki. Koło składało się z 26 gondoli, w których toczyły się
rozmowy na tematy europejskie. Na Wyspie Teatralnej nie brakowało rodzinnych
atrakcji, m.in. koncerty, pokazy tańca, gimnastyki, laserów i dużo więcej. WS wraz z
IZ i RPK także byli na miejscu i w namiocie informowali o programie współpracy i
jego efektach. Liczne materiały informacyjne, a także zabawy dla małych i dużych
przyciągały do naszego stoiska. 

INFORMACJE Z PROGRAMU



Miło nam było również gościć na naszym stoisku Minister Finansów i Europy Kraju
Związkowego Brandenburgia (pani Katrin Lange). W ciągu dnia odpowiadaliśmy na
szereg różnych pytań dotyczących dofinansowanych projektów, jak również nowej
perspektywy. Dodatkową atrakcją na naszym stoisku była stacja pogodowa
przygotowana przez IHP Frankfurt nad Odrą i Uniwersytet Zielonogórski w ramach
projektu SmartRiver. 

Dzień Europy w Euromieście Gubin-Guben

Goście mogli poznać nie tylko projektowe ciekawosteki, lecz dowiedzieć się więcej
na temat pogody i jakości powietrza.

W tym dniu swoją podróż po regionie przygranicznym rozpoczęła również mobilna
wystawa projektów PW Interreg VA BB-PL 2014-2020.

INFORMACJE Z PROGRAMU



Wymiana doświadczeń z innymi wspólnymi sekretariatami
Wymiana doświadczeń z innymi programami INTERREG wzdłuż granicy polsko-
niemieckiej jest cennym sposobem na usprawnienie naszej pracy. W tym roku
dwukrotnie spotkaliśmy się z kolegami z innych programów. Spotkania koncentrowały
się na nowym okresie finansowania i związanych z nim czynnikach, takich jak
uproszczone opcje kosztów, procedury oceny czy systemy składania wniosków. 

Drugie spotkanie w maju było szczególnie ważne, ponieważ odwiedzili nas koledzy z
sąsiednich programów Interreg (Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-
Polska i Saksonia-Polska). Przyjęli nas dyrektorzy Zespółu Szkół Gastronomicznych,
którzy realizowali projekt: "Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i
spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza". 

INFORMACJE Z PROGRAMU

Opowiedzieli nam o efektach projektu i doświadczeniach zarówno z perspektywy
uczniów, jak i nauczycieli. Następnie odwiedziliśmy przystań w Santoku, która została
wyremontowana w ramach projektu "Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa
transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa
Viadrina". Częścią tego spotkania było zwiedzanie obiektu, wspólny spływ kajakowy,
wizyta w muzeum i ognisko. Wszystko to sprawiło, że pobyt w Santoku był wspaniały! 

Drugiego dnia pojechaliśmy do Pniewa, gdzie mogliśmy zobaczyć postępy w realizacji
projektu "Na szlaku wspólnej historii". Goście byli zachwyceni przygotowanym przez
nas programen, a jeszcze bardziej efektami naszych projektów. Jesteśmy bardzo
dumni z tego, co beneficjenci naszego Programu robią dla obszaru przygranicznego!
 



W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Märkisch-Oderland GmbH (GRMOG) odbyło się spotkanie
sieciowe, którego celem było przygotowanie kolejnego okresu finansowania ze
środków europejskich dla regionów przygranicznych pod hasłem "INTERREG VI - w
przyszłość z właściwymi partnerami".
Przedstawiciele Wspólnych Sekretariatów z Löcknitz i Frankfurtu nad Odrą przedstawili
około 60 uczestnikom priorytety i cele oraz ramy finansowe nowego okresu
finansowania w obu obszarach wsparcia. Celem spotkania było również przekazanie
doświadczeń z poprzednich edycji programu INTERREG władzom i instytucjom
dotychczas niezaangażowanym w program oraz poszukiwanie odpowiednich
partnerów po stronie niemieckiej i polskiej do bezpośredniej wymiany pomysłów na
projekty. W wyniku tego dnia bezpośrednio uzgodniono, że zostanie zaplanowany
kolejny mały projekt mający na celu wzmocnienie i dalsze połączenie w sieć centrów
koordynacji ratownictwa na pograniczu polsko-niemieckim. Ten mały projekt ma na
celu dalsze wzmocnienie i ugruntowanie podpisanej w sierpniu 2021 r. umowy o
współpracy w zakresie transgranicznych służb ratowniczych między Niemcami a Polską
oraz określonych w niej celów.

Okragły stół w dniu 28.04.22

INFORMACJE Z PROGRAMU



5 maja 2022 r. w ramach projektu
„Doppelstadt erlernen – doświadczyć
Dwumiasta ”członkowie Rady ds.
Kształcenia ze Słubic i Frankfurtu mieli
okazję spotkać się stacjonarnie po raz
pierwszy od września 2020 r.
Gospodarzem spotkania było
Starostwo Powiatowe w Słubicach. 

Rada ds. Kształcenia 05.05.22 

W czasie spotkania członkowie Rady omawiali szanse, jakie daje szkołom i innym
placówkom oświatowym nowy program Interreg. Pani Izabela Glišić, Kierownik
Wspólnego Sekretariatu Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska
2014-2020, wprowadziła słuchaczy w założenia nowego prgramu, zwłaszcza w obszarze
edukacji. Ponadto członkowie Rady wysłuchali sprawozdania z realizacji projektu
„Doświadczyć Dwumiasta” i zapoznali się z pomysłami na kolejne projekty.

INFORMACJE Z PROGRAMU

 Konferencja w Żaganiu  24.05.2022

24.05.2022 r. w Pałacu Książęcym w
Żaganiu odbyła się XLVIII Konferencja
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion
„Sprewa-Nysa-Bóbr, podczas której
Czesław Fiedorowicz – prezes Konwentu
przedstawił m.in. sprawozdanie z
działalności stowarzyszenia z ostatniego
roku. 

Ważnym punktem uroczystości było oficjalne pożegnanie pani Bożeny Buchowicz, która
przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora biura. Tego dnia pani Buchowicz została
wyróżniona Odznaczeniem Państwowym Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez
Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę. Odznaczenie wręczył wicewojewoda Wojciech
Perczak. W konferencji uczestniczyła pani Izabela Glišić – kierownik Wspólnego
Sekretariatu, która - jak co roku - przedstawiła informacje na temat bieżącego i
przyszłego okresu wsparcia. 



 

Szkolenie: Znajdź swoją szansę w Interreg. Nowe pomysły -
działania promocyjne i nowoczesne formy marketingu PW Interreg
BB – PL 2021-2027 z giełdą partnerstw

14 września 2022 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VA
BB-PL 2014-2020 wraz ze Wspólnym Sekretariatem zorganizował szkolenie z zakresu
marketingu i promocji. Celem szkolenia była prezentacja nowych wytycznych dot.
promocji projektów Interreg w okresie wsparcia 2021-2027 oraz przedstawienie
nowoczesnych narzędzi marketingowych pozwalających aktywnie i optymalnie
wykorzystywać możliwości nowych mediów w promocji. W pierwszej części Wspólny
Sekretariat przedtawił priorytety nowego programu oraz informacje nt. obowiązków
informacyjno-promocyjnych. Drugą część, która spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem, poprowadził Filip Nocny i prezentował w niej nowoczesne
narzędzia promocji projektów. Trzecia część wydarzenia - giełda partnerstw - była
natomiast dla przyszłych beneficjentów okazją do zaprezentowania swoich pomysłów
na projekty oraz poznania potencjalnych partnerów przyszłych projektów. Uczestnicy
zostali podzieleni na cztery grupy, które odpowiadały priorytetom.

INFORMACJE Z PROGRAMU



 

Wizyta studyjna dla Członków Komitetu Monitorującego Programu
Współpracy Interreg VA BB–PL 2012-2020

Forst: „Zachować i odkrywać – różany most hrabiego Brühla”, 
Guben/Gubin: „Wspólny polsko-niemiecki zespół policyjny w Guben/Gubinie” oraz
„„Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben” w Naemi Wilke-Stift.
Branitz: „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w
Branitz i Zatoniu”

20 września 2022 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VA
BB-PL 2014-2020 wraz ze Wspólnym Sekretariatem zorganizował wizytę studyjną dla
Członków Komitetu Monitorującego PW Interreg BB-PL po projektach realizowanych w
programie. Wizyta studyjna była okazją do przedstawienia efektów projektów, dała
możliwość rozmów  i wymiany doświadczeń z beneficjentami oraz poznania znaczenia
Programu Interreg w kształtowaniu kontaktów dobrosąsiedzkich na pograniczu polsko
– niemieckim. Wizytę rozpoczęło spotkanie w siedzibie EUWT „Polsko– Niemiecki
Geopark Łuk Mużakowa” w Klein-Kölzig. Następnie uczestnicy odwiedzili następujące
projekty:

INFORMACJE Z PROGRAMU



 

Artykuł w prasie

28.09.22 w gazecie „Nasza Lubuska. Region“, a
następnie na początku października w regionalnej
Gazecie Wyborczej Zielona Góra i Gorzów
Wielkopolski ukazał się artykuł pt. „Interreg, czyli bez
granic”. W artykule dyrektor Instytucji Zarządzającej
PW Interreg VA BB-PL 2014-2020 pani Katrin Müller-
Wartig oraz członek zarządu województwa lubuskiego
pan Tadeusz Jędrzejczak przedstawiają, czym jest
Interreg, do kogo jest skierowany oraz na czym
polega szczególny charakter współpracy polsko-
niemieckiej w ramach Interregu. 

INFORMACJE Z PROGRAMU

Omawiają także najciekawsze działania i projekty w ramach programu Interreg VA BB-
PL 2014-2020 oraz przyszłą perspektywę finansową 

Szkolenie: Zamówienia publiczne dla beneficjentów Programu
Współpracy Interreg BB–PL

24 listopada 2022 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG
VA BB-PL 2014-2020 zorganizował szkolenie poświęcone zamówieniom publicznym,
którego było przygotowanie beneficjentów do aplikowania o środki w nowej
perspektywie finansowej PW Interreg BB – PL 2021 – 2027. Podczas szkolenia
uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu zastosowania przepisów prawa zamówień
publicznych oraz poznali poszczególne etapy przygotowania i prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poparte wieloma praktycznymi
przykładami i cennymi wskazówkami eksperta. Formuła szkolenia zakładała również
dyskusję oraz odpowiedzi na pytania uczestników.



 

Przenośna wystawa Interreg w Ministerstwie Finansów i Spraw
Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia

W dniach 14.10 - 14.11.2022 Regionalny Punkt
Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL
2014-2020 zorganizował w Ministerstwie Finansów i Spraw
Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia wystawę
przedstawiającą efekty Programu i część projektów
realizowanych  w perspektywie 2014-2021. Swoją podróż
po obszarze wsparcia wystawa rozpoczęła 7 maja 2022 r.
w Euromieście Gubin-Guben podczas Dnia Europy.
Odwiedziła następnie m.in. Kostrzyn nad Odrą, Forst,
Cottbus, Nową Sól, Seelow, Żary, Frankfurt nad Odrą i
Zieloną Górę.

INFORMACJE Z PROGRAMU

Szkolenie: Znajdź swoją szansę w Interreg polsko - niemieckie
warsztaty interkulturowe dla beneficjentów programów INTERREG

16 grudnia 2022 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VA
BB-PL 2014-2020 wraz ze Wspólnym Sekretariatem organizuje w Muzeum Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Górze polsko-niemieckie warsztaty interkulturowe. Na
rozpoczęcie spotkania uczestnicy wysłuchają prelekcji „Współpraca transgraniczna
jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego na pograniczu polsko-niemieckim”,
następnie wezmą udział w warsztatach, w których zapoznają się z definicją kultury,
budowaniem zaufania, pojęciem stereotypów, poznają różnice kulturowe, normy,
wartości oraz nauczą się, jak informować o własnych potrzebach i oczekiwaniach, aby
zostały one właściwie zrozumiane przez partnera projektowego, co pozwoli unikać
nieporozumień podczas transgranicznej współpracy projektowej. W ramach
wydarzenia zaplanowane jest również zwiedzanie Muzeum Ziemi Lubuskiej z
przewodnikiem.



 

Projekty zakończone

Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie MOL i Województwie
Lubuskim

Celem tego projektu było zagwarantowanie optymalnej opieki medycznej w nagłych
przypadkach dla mieszkańców pogranicza. Po trzech latach realizacji projektu, 24
marca 2022 roku odbyła się konferencja zakańczająca w formie online.
Od kwietnia 2018 r. partnerzy projektu zebrali praktyczne doświadczenia w dwóch
zaplanowanych obszarach działania - w jaki sposób, uwzględniając potrzeby grupy
docelowej, opracować podręcznik transgranicznych akcji ratunkowych
przeprowadzanych przez polskich i niemieckich ratowników medycznych oraz jakie
warunki należy stworzyć dla wspólnych polsko-niemieckich ćwiczeń ze zdarzeń
masowych i reanimacji. W związku z tym poszukiwano m.in. wspólnego mianownika dla
zespołów koordynujących zdarzenia masowe, umożliwiającego bezkolizyjne
przeprowadzenie tych akcji jak i wspólnych działań reanimacyjnych. Starannie dobrane
scenariusze posłużyły również znalezieniu metod, które zminimalizują bariery językowe
i umożliwią sprawne prowadzenie transgranicznych akcji ratunkowych.
Po zrealizowaniu w sumie czterech ćwiczeń symulacyjnych ze zdarzeń masowych,
partnerzy projektu doszli do następujących wniosków: Należy zapewnić ciągłość
ćwiczeń transgranicznych. Brak praktyki w radzeniu sobie z takimi sytuacjami, a
zwłaszcza duża potrzeba koordynacji działań transgranicznych, stanowią ogromne
wyzwanie dla ratowników medycznych po obu stronach granicy. W obu krajach należy
stworzyć wspólny system symulacji.
Transgraniczny polsko-niemiecki podręcznik dla ratowników medycznych został
opracowany na bazie porozumienia o współpracy transgranicznej w ratownictwie
medycznym oraz na doświadczeniach pracowników ratunkowych służb medycznych.
Podręcznik będzie udostępniony wirtualnie wszystkim zainteresowanym wykonującym
swoje zadania wzdłuż całej granicy polsko-niemieckiej, a także na innych obszarach
przygranicznych.

Podczas dyskusji kończącej konferencje
zwrócono uwagę na punkty ciężkości
przyszłych działań podnoszących efekt
współpracy transgranicznych służb
ratowniczych na granicy polsko-
niemieckiej.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



 Dzięki albumowi „Zielone Raje. Zabytkowe Ogrody na Łużycach” w edycji wydawnictwa
Braus mamy do czynienia z bogato ilustrowaną fotoksiążką o ogrodach i parkach
krajobrazowych, które przynależą Europejskiemu Związkowi Parków Łużyckich. 
30 czerwca 2022 roku odbyła się polsko-niemiecka premiera albumu w Polskim
Instytucie w Berlinie. Otwarcia uroczystości dokonali dyrektorka Instytutu Marzena
Kępowicz, nadburmistrz Miasta Cottbus/Chóśebuz Holger Kelch oraz prezydent
Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki. Następnie doszło do prezentacji albumu przez jej
autorów: Marine Heilmeyer, Stefana Körnera i Gerta Streidta.
Podczas wydarzenia pokazano również polsko-niemiecki film promocyjny pt. „2
Postacie, 2 Parki” o parkach krajobrazowych w Branitz i Zatoniu.

Projekty zakończone

Związek Parków – premiera książki 30.06.2022

Na zakończenie uroczystości goście mieli
możliwość degustacji regionalnych produktów:
wina i szampana z Zielonej Góry oraz pralinek w
kształcie piramidy, ananasa i księcia Pücklera z
fabryki czekolady Confiserie Felicitas w Hornow.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach
projektu „Trwałe wzmocnienie i nowe
ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków
Łużyckich 2021”.

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW



 

INFORMACJE Z DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

DIALOG 2.0

W ramach projektu DIALOG 2.0 cztery stowarzyszenia z obu euroregionów podjęły
wyzwania związane z edukacją i zdrowiem w kontekście transgranicznym, ale także z
poprawą transgranicznego zrozumienia w administracji publicznej i między
organizacjami pozarządowymi. W wyniku pandemii Covid 19 spotkania musiały zostać
przeniesione do formatu online. Przykładem jest tutaj spotkanie grupy roboczej ds.
zdrowia, które odbyło się 07.03.2022 r., a uczestniczyło w nim 38 niemieckich i polskich
ekspertów. Uczestnicy omówili aktualny stan realizacji umowy o współpracy w
transgranicznym ratownictwie medycznym oraz stan prac nad analizą "Potencjały i
przeszkody dla współpracy transgranicznej w sektorze zdrowia w Euroregionie Sprewa-
Nysa-Bóbr".

Natomiast w obszarze kształcenia szerzej
omówiono koncepcję edukacyjną VIADRINA 21+,
której celem jest zastosowanie podejścia
transgranicznego na różnych poziomach nauki. W
efekcie spotkania euroregionów udało się
zainicjować współpracę - w ramach ww. koncepcji-
dwóch placówek oświatowych, w których
zawodowo kształci się 10.000 uczniów.
Ponadto odbyły się warsztaty dotyczące
kompetencji w komunikacji międzykulturowej oraz
innych tematów, takich jak język sąsiada,
międzykulturowość i uprzedzenia. Dodatkowo
zorganizowano kilka specjalistycznych DIALOGów,
aby lepiej zrozumieć struktury w sąsiednim kraju,
dotyczyły one porównania przedsiębiorstw
komunalnych w Niemczech i w Polsce,
bezpieczeństwa w regionie przygranicznym, czy też
walki z afrykańskim pomorem świń (ASF). 
Po raz pierwszy w wybranych szkołach
podstawowych na obszarze wsparcia odbyły się
również polsko-niemieckie lekcje i zajęcia pod
hasłem "Edukacja dla zdrowia - zdrowie dla
edukacji" oraz kampanie na temat "Zdrowego
odżywiania".



W ramach projektu oba stowarzyszenia tworzące Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
koncentrują swoje działania projektowe na doradztwie tym instytucjom i organizacjom
z obszaru wsparcia, które odkrywają nowe możliwości i obszary dla swojej działalności
transgranicznej i w związku z tym poszukują również nowych instytucji partnerskich do
współpracy polsko-niemieckiej, jak to miało miejsce ostatnio przede wszystkim w
przypadku organizacji seniorów.

W dniach 13 i 14 czerwca 2022 r. we Frankfurcie nad Odrą odbył się wyjazd studyjny
pod hasłem "Aktywne życie seniorów poprzez edukację, promocję zdrowia i
uczestnictwo w życiu kulturalnym" dla polskich przedstawicieli organizacji seniorskich z
tzw. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, rad seniorów oraz przedstawicieli władz
miejskich z Gorzowa Wielkopolskiego, Kłodawy i Kostrzyna nad Odrą. Wyjazd, który
odbył się w czasie Tygodnia Seniorów Kraju Związkowego Brandenburgia, był rewizytą
w stosunku do podróży studyjnej niemieckich przedstawicieli organizacji seniorskich
do Polski w listopadzie ubiegłego roku.

 

Coaching VIADRINA - nowe szanse

Uczestnicy wyjazdu studyjnego wzięli udział w
uroczystym otwarciu Brandenburskiego Tygodnia
Seniorów we Frankfurcie nad Odrą. Podczas dwóch
dni programu spotkali się w różnych formatach
imprez z przedstawicielami organizacji seniorskich,
radami doradczymi seniorów z miasta Frankfurt nad
Odrą oraz z urzędu Odervorland i gminy Briesen
(Mark), a także z przedstawicielami Polsko-
Niemieckiej Akademii Seniorów i ARLE gGmbH,
które czynią wiele dla aktywizacji seniorów w
dwumieście Frankfurtu n. Odrą i Słubic.
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-Zainicjowanie współpracy Gminy Bytom Odrzański i Förderverein zum Wiederaufbau
der Stadt- und Hauptkirche in Gubin i planowanie wspólnych przedsięwzięć we
wrześniu 2022 r. 
-Wspieranie współpracy turystycznej Powiatu Świebodzińskiego i Burg w celu
stworzenia komplementarnej oferty w zakresie turystyki wodnej
-Zainicjowanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem BTU Cottbus- Senftenberg,
Wydział Interkulturowości oraz Uniwersytetem Zielonogórskim, Instytut Pedagogiki w
obszarach dotyczących współczesnych wyzwań i problemów w Europie, takich jak
migracje, rasizm oraz poczucie dobrostanu studentów po pandemii Covid19.
-Warsztaty dla przedstawicieli instytucji kulturalnych i sportowych w dniu 07.04.2022
w Starej Farbiarni w Guben
-Spotkanie dotyczące oznakownia ścieżek rowerowych w PL i DE – wsparcie wymiany
informacji. DE

 #Partner 2022 
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RailBlu

24 lutego 2022 r. odbyła się w formacie online konferencja poświęcona przyszłości
transgranicznego szynowego transportu publicznego. Zorganizowali ją partnerzy
projektu „RailBlu” – brandenburskie Ministerstwo Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego, Związek Komunikacyjny Berlina-Brandenburgii oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Uczestnicy spotkania zapoznali się z
produktami projektu – nowymi, transgranicznymi kanałami sprzedaży biletów online
oraz testowymi połączeniami autobusowymi z wybranych miejscowości do
położonych w ich pobliżu przystanków kolejowych. Następnie poddali fachowej
dyskusji problemy związane z rozwojem transgranicznej infrastruktury kolejowej i
oferty dla podróżnych, zarysowując wizję na przyszłość.



 

Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów

W dniu 02.03.2022 r. odbyła się w formacie online I Polsko-Niemiecka Konferencja w
ramach projektu „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów”. W
konferencji wzięło udział 39 osób. W jej trakcie partnerzy projektu Miasto Zielona
Góra i Miasto Cottbus przedstawili wspólnie projekt oraz działania, które zostały
dotychczas zrealizowane. Szczególnie interesującym elementem spotkania były
wystąpienia przedstawicieli organizacji partnerskich – bezpośredniej grupy docelowej
projektu. Zaprezentowali oni zarówno swoje organizacje jak i dotychczasowe
doświadczenia ze spotkań, które odbyły się w ramach projektu. 
W ich wypowiedziach bardzo mocno podkreślany był fakt, jak bardzo ważnym
elementem wsparcia i to nie tylko w zakresie fizycznym (wspólne zajęcia
rehabilitacyjne i uaktywniające), ale przede wszystkich psychologicznym są właśnie
spotkania polsko-niemieckie i jak wiele polsko-niemieckich przyjaźni zostaje
nawiązanych w ich trakcie. 

Miejsca pamięci Odry i Warty

13 stycznia 2022 r. oddano do użytku Dom Praktyk Twórczych w Kostrzynie nad
Odrą, umieszczony w odrestaurowanej z pietyzmem zabytkowej Willi Wagenera.
Powstał on w ramach projektu „Miejsca pamięci Odry i Warty”, realizowanego
wspólnie przez miasta i gminy Seelow, Kostrzyn nad odrą i Słońsk. Obok ekspozycji
poświęconej dziedzictwu przemysłowemu miasta nowy obiekt mieści liczne
pracownie plastyczne (filmową, fotograficzną, malarską, ceramiczną…), przestrzenie
wystawiennicze oraz niewielki hostel dla gości uczestniczących w wspólnych,
transgranicznych działaniach artystycznych. 
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Goście z obu krajów chętnie korzystali z
okazji do zapoznania się z ofertą wszystkich
pracowni, profesjonalnie prezentowaną
przez „załogę” DPT – pracowników
Kostrzyńskiego Centrum Kultury. 



 

Polsko-niemiecki film promocyjny opowiada historię dwóch niesamowitych miejsc –
Parku Książęcego Zatonie w Zielonej Górze oraz Parku Branitz w Cottbus. W role
aktorów wcieliły się dzieci i młodzież z miast partnerskich Cottbus/Chóśebuz i Zielona
Góra. Film można obejrzeć tutaj https://www.cottbus.de/wissenswert/branitz-
zatonie/index.html .
Dnia 01.05.2022 r. w Parku Książęcym Zatonie odbyła się premiera filmu. Dzieci i
młodzież z Cottbus, którzy grali w filmie, przyjechali specjalnie na tę okazję ze swoimi
rodzinami. Oprócz premiery, w plenerze odbyły się wywiady z aktorami i aktorkami
oraz warsztaty artystyczne z Sylwią Gromacką-Staśko i Robertem M. Jurgą. Uczestnicy
wspólnie namalowali krajobrazy parkowe, miejsca pokazane w filmie oraz portrety
księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord i księcia Hermanna Pücklera-Muskau.
Film świętował kolejną premierę w Międzynarodowy Dzień Dziecka, dnia 01.06.2022
w Parku Branitz. Był tam również książę Pückler i księżna Lucie. W imprezie
uczestniczyło wiele rodzin. Specjalnie do parku przyjechały dzieci, nauczyciele i
wychowawcy z miasta partnerskiego Cottbus/Chóśebuz – z Zielonej Góry. 

Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych
w Branitz i Zatoniu – premiera filmu
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Na różnych stanowiskach poznawali
artystyczną duszę parku. Wspierało ich
dwóch artystów Robert M. Jurga i Marcin
Starczewski. Dzieci wykonały lampiony w
formie ananasa, rysowały faunę i florę
Europejskiego Związku Parków Łużyckich
oraz malowały ulubionego ptaka Pücklera
- papugę. 
Film został również pokazany w Instytucie
Polskim w Berlinie podczas prezentacji
książki „Zielone Raje. Zabytkowe Ogrody
na Łużycach” w dniu 30.06.2022 r. 



 

Wiecej informacji na temat projektów znajdą Państwo na stronie
internetowej Programu Współpracy 
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W pierwszym półroczu 2022 roku dwukrotnie obradowała Euroregionalna Komisja
Oceniająca (EKO), które zatwierdziła łącznie kolejnych 99 wniosków o
dofinansowanie o łącznej kwocie 914.046,10. EUR EFRR. W dniu 15.03.2022 r. we
Frankfurcie nad Odrą, w formule hybrydowej) odbyło się 18. posiedzenie EKO,
podczas którego zatwierdzono łącznie 36 projektów o łącznej kwocie
dofinansowania 444.669,74 EUR ze środków EFRR a kolejne, 19. posiedzenie EKO,
odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 27.04.2022. Podczas obrad
zatwierdzono do dofinansowania 63 wnioski projektowe na kwotę 469 376,36 EUR
ze środków EFRR .

Tym samym od początku realizacji Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO
EUROPA VIADRINA w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia –
Polska 2014-2020 udało się przyznać dofinansowanie na realizację łącznie 1.006 tzw.
„małych projektów” o wartości 8.064.653,22 EUR EFRR, które realizowane są w
różnorodnych obszarach tematycznych przez szerokie spektrum wnioskodawców.
Szczególnie cieszy, że w tych wszystkich przedsięwzięciach aktywnie udział wzięło
łącznie 125.988 mieszkanek i mieszkańców pogranicza – od juniora do seniora – z
całego obszaru Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.

Ze względu na pandemię koronawirusa w ciągu pierwszych miesięcy tego roku
złożono liczne wnioski o zmiany w zatwierdzonych projektach mające na celu
przedłużenie okresu ich realizacji do końca 2022 r. Wiele projektów oraz działań
projektowych nie mogły odbyć się w regularnych terminach ze względu na
obostrzenia pandemiczne. W tym okresie oba biura Euroregionu wspierały
beneficjentów doradztwem w zakresie wprowadzania odpowiednich modyfikacji w
projektach, podpisywano aneksy przedłużające okres realizacji projektów,
prowadzono również konsultacje, weryfikacje raportów z rozliczeń. Wartym
zauważenia jest, ze pomimo wspomnianych wyżej trudności w sumie zakończono
kontrole 47 projektów: 22 po stronie niemieckiej i 25 po stronie polskiej.

 

Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie 
PRO EUROPA VIADRINA
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Wnioskodawca: Kulturförderverein Kloster Altfriedland e.V.
Partner projektu: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Kulturförderverein Kloster Altfriedland e.V. wraz z polskim partnerem, Muzeum
Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, badała żydowską przeszłość w naszym
transgranicznym regionie Środkowej Odry i po raz pierwszy udokumentowała ją w
dwujęzycznej polsko-niemieckiej publikacji.

Celem projektu było uwidocznienie dziedzictwa kulturowego żyjących tutaj wcześniej
Żydów i umożliwienie - w formie swoistej książki podróżniczej - odkrywania
najróżniejszych miejsc we wschodniej Brandenburgii i zachodniej Polsce, gdzie
znajdują się ślady zaginionego świata żydowskiego. Podczas publicznej premiery
książki we Frankfurcie nad Odrą 15 czerwca 2022 w budynku Muzeum Viadrina
wśród licznych gości znalazł się m.in. pełnomocnik rządu federalnego ds. życia
żydowskiego w Niemczech i walki z antysemityzmem Dr Felix Klein.

Książkę można nabyć bezpłatnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://kulturbruecke.eu/.

 

Przykłady projektów w ramach FMP w Euroregionie  PEV

Tytuł projektu "Ślady życia żydowskiego w rejonie Środkowego Nadodrza"
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https://kulturbruecke.eu/


Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół ZTL "Mali Gorzowiacy" z Gorzowa
Wlkp.
Partner projektu: Kinder- und Jugendtanzensemble Neuenhagen e.V.

Projekt był skierowany do dzieci polskich i niemieckich zrzeszonych w zespołach
tanecznych – „Mali Gorzowiacy” oraz „Kinder- und Jugendtanzensemble Neuenhagen
e.V”. Spotkanie było kontynuacją wieloletniej współpracy obu zespołów. W ramach
projektu podczas kilkudniowych warsztatów w Lubniewicach dzieci z obu krajów
uczestniczyły w warsztatach tanecznych oraz wielu działaniach edukacyjnych i
artystycznych. Dzieci oprócz zajęć tanecznych brały udział w działaniach rekreacyjno-
sportowych na terenie parku i jeziora, na których oprócz zabawy i nauki poznawali
zarówno kulturę jak i język sąsiada.
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Przykłady projektów w ramach FMP w Euroregionie  PEV

Tytuł projektu "Bawimy się w taniec"



IW pierwszym półroczu 2022 r. Euroregionalna Komisja Oceniająca obradowała
czterokrotnie: w terminach 10.03.-16.03.2022 r., 9-16.05.2022 r. oraz 07-13.06.2022
r. w trybie obiegowym, natomiast 12.04.2022 r. w formie online. Pozytywnie
oceniono 27 projektów polskich wnioskodawców oraz 30 niemieckich
wnioskodawców na łączną kwotę EFRR 526.993,04 EUR. Tematyka projektów jak
zawsze jest różnorodna, najwięcej wniosków złożono w obszarach tematycznych tj.
kultura i dziedzictwo kulturowe oraz sport. Planowane przedsięwzięcia zostaną
zrealizowane jeszcze w tym roku.

 

Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie  
Sprewa-Nysa-Bóbr 

Przykłady projektów w ramach FMP w Euroregionie  SNB

Niemiecko - Polske Święto Spotkań w szpitalu Naemi-Wilke-Stift 

PWnioskodawca: Naemi-Wilke-Stift Guben. 
Parner projektu: Gmina Gubin o statusie miejskim

Wydarzenie w dniu 17.06.2022 r. w istotny
sposób przyczyniło się do integracji oraz
poprawy zaufania i zrozumienia pomiędzy
mieszkańcami dwumiasta Guben-Gubin.
Wyjaśniono możliwości dostępności i
wspólnego korzystania z oferty
zdrowotnej i socjalnej fundacji dla
Niemców i Polaków.
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Wspólny Sekretariat
Bischofstraße 1a

15230 Frankfurt (Oder)

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.



NEWSLETTER PROGRAM WSPÓŁPRACY
INTERREG VA BB-PL 2014 -2020
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



NEWSLETTER PROGRAM WSPÓŁPRACY
INTERREG VA BB-PL 2014 -2020
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!


