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Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Szanowni Czytelnicy,
przed Wami kolejny numer biuletynu wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina".
Ten numer obfituje w informacje na temat bieżącej działalności Euroregionu
Pro Europa Viadrina oraz przykłady projektów dofinansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe
Euroregionu Pro Europa Viadrina, które - choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy
– bardzo mocno wpływają na jakość codziennego życia w regionie.
W 2013 roku Euroregion Pro Europa Viadrina obchodzić będzie jubileusz 20 lat
istnienia. Uroczystości Jubileuszowe będą miały miejsce 20.09.2013 r. we Frankfurcie
nad Odrą.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”, które odbyło się 21.03.2013 w Zespole Szkół
w Bogdańcu udział wzięli starostowie, burmistrzowie i wójtowie.
Posiedzenie otworzył Michał Deptuch – Burmistrz Sulęcina.
Zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
Przedstawiono plan finansowy na 2013 rok. Zostały podjęte stosowne uchwały
dotyczące powyższych tematów.

W obradach wzięła udział Pani
Patrycja Górniak – Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego
i Współpracy Zagranicznej, która
w swojej prezentacji przedstawiła
kierunki rozwoju polityki regionalnej
województwa lubuskiego w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020
z
uwzględnieniem
Europejskiej
Współpracy Terytorialnej i przyszłej roli
Euroregionów.

Koncepcji
Rozwoju
i
Działania
Euroregionu Pro Europa Viadrina.
Podjęto
uchwałę
o
przystąpieniu
Stowarzyszenia
Gmin
Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
do Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych.
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W kolejnych
punktach posiedzenia
omówiono działalność Stowarzyszenia za
rok 2012, przedstawiono stan realizacji
Europejskiej Współpracy Terytorialnej
oraz
założenia
zaktualizowanej

Spotkanie zarządów stowarzyszeń tworzących Euroregion
Pro Europa Viadrina
W dniu 06.03.2013 r. obyło się posiedzenie zarządów stowarzyszeń tworzących Euroregion
Pro Europa Viadrina. W trakcie obrad omówiono m.in. stanowiska obu stron dotyczące
memorandum Euroregionów na granicy polsko-niemieckiej oraz cele i główne zadania
koncepcji rozwoju i działania Euroregionu. Spotkaniu towarzyszyła również dyskusja na
temat przygotowania jubileuszowej uroczystości z okazji 20-lecia istnienia Euroregionu.
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Polsko - niemieckie warsztaty
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” wspólnie ze stroną
niemiecką Euroregionu, podjęło działania związane z aktualizacją Koncepcji Rozwoju
i Działania.
W związku z powyższym w dniu 15 lutego 2013 r. w Słubicach odbyły się otwarte
polsko - niemieckie warsztaty dotyczące aktualizacji Koncepcji Rozwoju i Działania
w Euroregionie Pro Europa Viadrina.
Udział w warsztatach wzięli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych
oraz mieszkańcy Euroregionu.
Zagadnienia omawiane podczas warsztatów zostały skoncentrowane w następujących
blokach tematycznych:
Blok tematyczny 1: Wspólna infrastruktura i ochrona środowiska
Blok tematyczny 2: Rozwój ducha przedsiębiorczości oraz małych i średnich
przedsiębiorstw
Kierunki i cele zawarte w koncepcji będą stanowiły podstawę dla współpracy
transgranicznej w Euroregionie Pro Europa Viadrina,
w przyszłym okresie
programowania na lata 2014 – 2020.
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Spotkanie dyrektorów biur euroregionów
W dniu
26 marca 2013 roku,
w siedzibie Euroregionu „SprewaNysa-Bóbr” w Gubinie odbyło się
spotkanie
dyrektorów
biur
euroregionów położonych wzdłuż
granicy
polsko-niemieckiej,
czyli
Euroregionu Pomerania, Pro Europa
Viadrina, Sprewa-Nysa-Bóbr oraz
Neisse - Nissa - Nysa.
Podczas
spotkania
uzgodniono
ostateczną
wersją
Memorandum.
Ponadto
omówiono
wspólne
wystąpienie
euroregionów , które
zostanie zaprezentowane w dniu
11
kwietnia
2013r.
podczas

XXXII
Komitetu
ds.
Współpracy
Przygranicznej
Polsko-Niemieckiej
Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej
Dyrektorzy biur
w trakcie spotkania
dyskutowali również o obecnej roli
euroregionów w programach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej oraz w latach
2014-2020.
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Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu
Pro Europa Viadrina
Gorzów Wielkopolski
66-400
ul. Nowa 5
957353447
95 7353461
info@euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.pl
Zdjęcia: Archiwum Euroregionu,

Regionalna Konferencja na temat kolei wschodniej
Ostbahn 2013
Miasto Kostrzyn nad Odrą w dniu 27.02.2013 roku zorganizowało konferencję
podsumowującą projekt pt. „Polsko niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei
wschodniej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe
Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.
Konferencja składała się z trzech części, z czego dwie pierwsze dotyczyły kolejno historii kolei
wschodniej Ostbahn i sposobów z jej skorzystania oraz perspektyw do roku 2025. Podczas
spotkania na temat kolei wschodniej występowali referenci z Polski i Niemiec. W część
trzeciej konferencji odbyła się dyskusja wzbogacona o opinie na temat omawianych tematów
oraz ogólne podsumowanie.
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Euroregion nagrodzony na V Strzeleckiej Gali
Władze samorządowe Gminy Strzelce Krajeńskie 22 lutego 2013 roku organizowały piąte już
spotkanie z przedstawicielami życia gospodarczego, kultury, sportu i innych środowisk naszej
społeczności.
Na tegorocznej Gali przyznano po raz pierwszy wyróżnienia specjalne - dla instytucji,
stowarzyszeń i organów administracji publicznej, przy współpracy z którymi
w ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji i projektów o charakterze społecznym
podnoszących jakość życia mieszkańców gminy i aktywizujących ich do działalności.
Wyróżnienie specjalne za współdziałanie w realizacji projektów kulturalnych, oświatowych,
sportowych, turystycznych otrzymało Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
"Pro Europa Viadrina".
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Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

