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Drodzy Czytelnicy,  

oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie naszego newslettera. 

Znajdziecie w nim informacje na temat realizacji projektów  

w związku z pandemią Covid 19, a także informacje o pracach 

Zarządu, zakończonym naborze w ramach Funduszu Małych  

Projektów oraz interesujących wydarzeniach ostatniego  

kwartału.  

Życzymy Państwu przyjemnej lektury. 

 

Zespół Redakcyjny 



COVID - 19 

Europejski Komitet Regionów European Committee of the 

Regions stworzył platformę do dzielenia się doświadcze-

niami, wymiany informacji i opisywania działań miast, regi-

onów i organizacji.  

Szczególnie istotne jest opisanie sytuacji w obszarze przygra-

nicznym. Zachęcamy do zapoznania się z platformą, a także 

dzieleniem się własnymi doświadczeniami. Można przesyłać 

informacje w języku polskim, jak również dołączać zdjęcia i 

filmy: https://cor.europa.eu/…/engage/Pages/COVID19-

exchangeplatfo…  

Platforma COVID-19 jest częścią planu działania Europejskie-

go Komitetu Regionów mającego na celu wsparcie władz 

regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej.  

Pomoc dla regiono w i miast w walce 
z koronawirusem 
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Szanowni Państwo,  

zachęcamy do zapoznania się z  pismem Przewodniczą-

cych Zarządów Stowarzyszeń tworzących Euroregion: 

Pana Jacka Wójcickiego oraz Pana Rainera Schinkela 

odnośnie sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 

na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.   

Z jego pełną treścią możecie się Państwo zapo-

znać tutaj.  

Pismo Przewodniczących Zarządo w tworzących Euroregion odnos nie 
COVID-19 

https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx?fbclid=IwAR061OJ7ecgCL9lt3ZjBbmtehONTd0xo3mZKleSgCLbUfxZZ7tltfOOXW1g
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx?fbclid=IwAR061OJ7ecgCL9lt3ZjBbmtehONTd0xo3mZKleSgCLbUfxZZ7tltfOOXW1g
http://euroregion-viadrina.pl/files/20_05_25_erpev_wspolpraca_pl.pdf


Podczas posiedzenia w dniach 16-17 czerwca 2020 r.  

obradująca w Gorzowie Wielkopolskim Euroregionalna  

Komisja Oceniająca zatwierdziła 144 projekty wniosko-

dawców z polskiej i niemieckiej części Euroregionu PRO  

EUROPA VIADRINA.  

Kwota dofinansowania z EFRR wyniosła ponad 1 mln EUR. 

Tematy projektów w większości dotyczyły polsko-niemieckich 

wydarzeń kulturalnych w regionie. W ramach dofinanso-

wanych projektów były również m.in.: warsztaty tematyczne, 

monografie, koncepcje, zawody sportowe, wymiana szkolna, 

spotkania przedszkolaków i seniorów.   

                                             mg 

EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA  

Kolejne małe projekty zatwierdzone  

przez Euroregion 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia  

W dniu 23 czerwca 2020 r. w biurze Stowarzyszenia w Gorzo-

wie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Zarządu  

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa  

Viadrina”.  

W trakcie obrad omówiono i zatwierdzono sprawozdanie  

z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz 

z wykonaniem planu finansowego. Omówiono ponadto 

zagadnienia dotyczące Programu Współpracy Interreg VA  

w tym m.in. Fundusz Małych Projektów, Działalność Komi-

tetu Monitorującego oraz projekty własne DIALOG i Coaching 

VIADRINA. Dyskusji zostało poddane funkcjonowanie  

JC PNWM oraz stan INTERREG VI A.                                           

                mg 
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POMIMO KORONOWIRUSA EUROREGION 
NA BIEZ ĄCO WERYFIKUJE WNIOSKI, ROZ-
LICZA RAPORTY ORAZ REALIZUJE PŁAT-
NOS CI. 

W MARCU I KWIETNIU 68 BENEFICJEN-
TO W OTRZYMAŁO PŁATNOS CI NA OK. 
205.000 EUR. 



SPOTKANIE ON-LINE GRUPY ROBOCZEJ DS. PRZYGO-
TOWANIA PRZYSZŁEGO PROGRAMU WSPO ŁPRACY 
INTERREG VI A BRANDENBURGIA-POLSKA 2021-
2027  

23.06.2020 r., odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich 

członków Grupy Roboczej ds. przygotowania przyszłego 

Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia-

Polska 2021-2027 w formule wideokonferencji. Członko-

wie Grupy Roboczej omawiali m.in. ogólne kwestie mery-

toryczne przyszłego dokumentu programowego, pro-

jektów rozporządzeń oraz możliwych ram finansowych 

przyszłej perspektywy. W spotkaniu uczestniczyli przed-

stawiciele Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.  

Z ramienia polskiego stowarzyszenia: Dyrektor biura – 

Krzysztof Szydłak oraz Kierownik Projektów Euroregio-

nalnych – Elżbieta Karmazyn.  

                                                                                                     mg 

EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA   

Dyskusja o przyszłos ci wspo łpracy na pograniczu 

W dniu 19 maja 2020 roku odbyło się spotkanie on-line 

dyrektorów Euroregionu z Panem Jobstem-Hinrichem 

Ubbelohde, Sekretarzem Stanu ds. Europy i Pełnomocni-

kiem ds. Stosunków Brandenbursko-Polskich oraz Panią 

Ursulą Bretschneider, Kierownikiem Referatu EWT w 

Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich Kraju 

Związkowego Brandenburgia.   

Spotkanie i rozmowa dotyczyły obecnych wyzwań zwią-

zanych ze współpracą transgraniczną w Euroregionie 

PRO EUROPA VIADRINA. Rozmawiano min. o tym, jak 

ważne są osobiste spotkania między ludźmi po obu stro-

nach Odry i jak ważną rolę odgrywa wsparcie ze strony 

Programu INTERREG oraz współpraca z Ministerstwem 

Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Bran-

denburgia.     

      mg 
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POSIEDZENIE EUROREGIONALNEJ KOMISJI  
OCENIAJĄCEJ MAŁE PROJEKTY ZE STRONY NIE-
MIECKICH BENEFICJENTO W  

Podczas 13. spotkania Euroregionalnej Komisji Oce-

niającej w dniu 6 maja 2020 r. zatwierdzono do dofinan-

sowania 13 projektów niemieckich beneficjentów o łącz-

nej wartości ok. 120 000 EUR. Posiedzenie odbyło  

się w formie wideokonferencji.                                          mg 



Mogliśmy pochwalić się jednym ze swoich 

projektów. Coaching VIADRINA został świet-

nie zilustrowany, opisany i zaprezentowany 

na Facebooku Wspólnego Sekretariatu Inter-

reg V A Brandenburgia-Polska 2014 - 2020 

jako przykład osi priorytetowej - integracja  

i współpraca.  Z projektem można zapoznać 

się TUTAJ. Został opublikowany 2 czerwca 

2020 roku. Miło przeczytać podsumowanie 

kilku lat działań.      

PROJEKTY WŁASNE: DIALOG/Coaching VIADRINA 

Coaching VIADRINA zaprezentowany na FB WSPO LNEGO SEKRETARIATU 
Interreg V A Brandenburgia-Polska 2014 - 2020  
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SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PROJEKTU DIALOG 

9 czerwca 2020 roku był bardzo ważny dla nas dzień! Po przer-

wie związanej z pandemią, udało się spotkać z kolegami z Nie-

miec w trakcie spotkania grupy roboczej projektu DIALOG.  

Warto rozmawiać, warto się spotykać!. Bieżąca sytuacja uświ-

adamia, jak ważne są relacje międzyludzkie i projekty spotkanio-

we.                                                                                                         pb 

https://www.facebook.com/interregbbpl/


Gastronomik z nową infrastrukturą 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie zyskał 

nową przestrzeń konferencyjno - szkoleniową. W ra-

mach projektu Transgraniczna edukacja na rzecz 

branży gastronomicznej i spożywczej polsko-

niemieckiego pogranicza powstała sala konferencyjna 

z zapleczem technicznym i magazynami. 

Nowe obiekty zostały oddane do użytku na początku 

kwietnia i choć uczniowie, z uwagi na panującą sytu-

ację epidemiczna w kraju, na razie z nich nie 

korzystają, to są one w pełni przystosowane do ich 

potrzeb.  

Prace trwały od kwietnia 2018 roku, wartość projektu 

to ponad 883 tysiące euro, z czego ponad 600 tys. 

euro to dofinansowanie unijne. Powierzchnia zabu-

dowy parterowego obiektu to 708 mkw., w tym  

ponad 635 mkw. powierzchni użytkowej. Projekt 

został dofinansowanych z programu współpracy Interreg 

VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. 

         

                                                                 Źródło: http://www.gorzow.pl/   
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Koronawirus zmusił nas wszystkich do zrewidowania 

większości planów w 2020 r. W polsko-niemieckiej wy-

mianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub 

przesuniętych, często w sytuacji, gdy program był już do-

pięty na ostatni guzik, a uczestnicy szykowali się do drogi. 

PNWM zachęca wszystkie polsko-niemieckie i trójstronne 

partnerstwa do skorzystania z prostej formy wsparcia 

projektów, w ramach dotacji „4x3 – prosta sprawa!”. Wię-

cej informacji TUTAJ. 

          pb 

„Zostan my w kontakcie”.  

REDAKCJA 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zrzesza obecnie 28 gmin i 3 powiaty, które 

tworzą polską część Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Stowarzyszenie wspiera partnerstwa i współpracę 

polsko-niemiecką przyczyniającąc się do zrównoważonego rozwoju pogranicza. Dzięki zawiązanej sieci  

partnerstw tworzące Euroregion podmioty wspierają realizację wspólnych celów społecznych, gospodarczych, 

kulturalnych. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” to: Euroregion PRO EUROPA 

VIADRINA (strona polska); Jednostkę Centralną Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży; Fundusz Małych 

Projektów w ramach INTERREG VA. Więcej informacji można znaleźć na naszej Homepage. 
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66-400 Gorzów Wielkopolski 

Tel.: +48 95 7358447 / Fax: +48 95 7358461 
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Homepage: www.euroregion-viadrina.pl  
Facebook: @euroregionviadrina  
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