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Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Szanowni Czytelnicy,
przekazujemy Wam nowy, letni numer biuletynu Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu "Pro Europa Viadrina" .
Tradycyjnie już polecamy Waszej uwadze aktualności z funkcjonowania Euroregionu
Pro Europa Viadrina oraz informacje o ciekawych projektach dofinansowanych
w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych. Projekty te są nie
tylko doskonałymi przykładami dobrego wykorzystania unijnych funduszy, ale tez
dbałości o jakość życia lokalnych społeczności.
Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa w projektach, finansowanych z EFRR,
organizowanych w okresie wakacyjnym. Od lat cieszą się one uznaniem mieszkańców
Euroregionu. Na niektórych z nich będzie obecny Euroregion Pro Europa Viadrina
wraz ze swoim stoiskiem promocyjnym.
Obiecująco zapowiada się też trzeci odcinek audycji telewizyjnej o naszym
Euroregionie pt. „Euroregion Pro Europa Viadrina – stąd pochodzę”.
Będzie on emitowany 4 lipca 2014 roku w paśmie Telewizji Lubuskiej w cyklu
„Nasze Lubuskie”. To warto zobaczyć!
Zapraszamy do lektury.
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Konferencja w Filharmonii Gorzowskiej "Członkostwo
Polski w Unii Europejskiej szansą rozwoju społecznogospodarczego Euroregionu Pro Europa Viadrina"
5 maja w gorzowskiej filharmonii odbyło się wspólne przedsięwzięcie Euroregionu
Pro Europa Viadrina oraz miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Ponad 400 osób
uczestniczyło w konferencji pn. "Członkostwo Polski w Unii Europejskiej szansą
rozwoju społeczno-gospodarczego Euroregionu Pro Europa Viadrina". Spotkanie to było
okazją do podzielenia się zarówno dotychczasowymi rezultatami i osiągnięciami
wynikłymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak i przedstawienia tego, co
region chce osiągnąć.
Gospodarzem, jak i pierwszym z prelegentów był prezydent Tadeusz Jędrzejczak,
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa
Viadrina”. Jego wystąpienie poprzedził film prezentujący część największych projektów
zrealizowanych na terenie Euroregionu i Gorzowa, a sama prelekcja dotyczyła
możliwości rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego i Euroregionu w kontekście zbliżającej
się perspektywy finansowej 2014 – 2020.
Gościem konferencji był poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusław
Liberadzki. Podzielił się on swoimi doświadczeniami na temat roli Unii Europejskiej
w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego.
Pan Toralf Schiwietz, Dyrektor Euroregionu Pro Europa Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą, przedstawił zgromadzonym przemyślenia o tym, jak członkostwo Polski w Unii
Europejskiej wpływa na rozwój współpracy transgranicznej.
W dalszej części konferencji przedstawiciele Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej,
Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przedstawili prelekcje dotyczące członkostwa Polski w Unii
Europejskiej z perspektywy organizacji społeczno-gospodarczych.
Wystąpienia gości przeplatane były prezentacjami przykładowych projektów –
warsztatów teatralnych gimnazjów z Kostrzyna oraz Wriezen, a także tańca dzieci
przedszkolnych z Gorzowa Wielkopolskiego. W foyer filharmonii wszyscy goście mogli
zapoznać się ze stoiskami informacyjnymi.
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Posiedzenie Komisji Oceniającej projekty w ramach
Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych
W dniach 23 i 24.04.2014 r. w Rzepinie odbyło się 13 posiedzenie Komisji
Oceniającej projekty w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych.
Ocenie poddano 133 wnioski dotyczące przedsięwzięć realizowanych po polskiej
i niemieckiej stronie Euroregionu Pro Europa Viadrina.
Dofinansowanie otrzymały między innymi następujące projekty ze strony polskiej:
- Powrót do przeszłości – Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp.;
- Wielka Majówka Pszczew – Letschin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie;
-Polsko- niemieckie zmagania wędkarskie na Jeziorze Lubiąż – Gmina Lubniewice.
Pełna lista zatwierdzonych projektów dostępna jest na stronie Euroregionu:
Fundusze/FMPiPS/Lista projektów.

PORTRET Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA
12 czerwca 2014 roku podczas rejsu statkiem "Zefir" po Odrze miała miejsce
publiczna prezentacje albumu Portret Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.
Nasz Euroregion charakteryzuje się urokliwymi krajobrazami, idyllicznymi wioskami i
fascynującymi miastami. Skarby architektury, historii i kultury można przeżyć w
międzyczasie bezgranicznie. W ostatnich dwóch dekadach osiągnięto tutaj bardzo
dużo. Nasz wspólny region stal się piękniejszy, bogatszy o przeróżne atrakcje i oferty.
W naszym albumie staraliśmy się to udokumentować na podstawie reprezentatywnych
przykładów z miast, gmin i powiatów naszego Euroregionu. To dzieło jest poświęcone
tym wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom i obywatelom, którzy aktywnie
wspierali polsko-niemiecką współprace i idee porozumienia między narodami.

Polsko-niemiecki pokaz na bulwarze
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Z konwoju policyjnego ucieka dwóch
niebezpiecznych przestępców, przejmują
radiowóz i uciekają… Co wydarzyło się
potem? To można było sprawdzać na
Nadwarciańskim Bulwarze w Gorzowie
Wlkp.
podczas
polsko-niemieckich
ćwiczeń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo. Tuż przed wakacjami
wojewoda Jerzy Ostrouch zaprosił dzieci,
młodzież i rodziców na pokaz, który miał
za cel pobudzić wyobraźnię i być może
uniknąć zagrożeń w czasie letniego
wypoczynku.
Wojewoda lubuski jest liderem projektu
„Bądź bezpieczny podczas wakacji”,
realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) Brandenburgia 2007 - 2013. Partnerami
ze strony niemieckiej są Policja Landu
Brandenburgia oraz niemiecka część
euroregionu Pro Europa Viadrina.
Główną atrakcją realizowanego projektu
był pokaz ćwiczeń na Warcie, który odbył
się na zachodniej części Bulwaru
Nadwarciańskiego. Scenariusz pokazu
zakładał, że z konwoju policyjnego

ucieka dwóch niebezpiecznych przestępców,
którzy
odebrali
broń
konwojującym
policjantom. Przestępcy przejmują radiowóz
i
uciekają
w
kierunku
Mostu
Staromiejskiego... Co wydarzyło się dalej
można się było przekonać podczas pokazu.
Wzięła w nim udział m.in. sekcja
antyterrorystyczna
Policji,
jednostki
pływające Policji i ratownictwa wodnego,
jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Do
przeprowadzenia
pokazu
został
wykorzystany śmigłowiec, radiowóz, łodzie
policyjne i ratownicze oraz statek „KUNA”.
Dodatkowo gościom pokazu zaprezentowana
została ekspozycja pojazdów militarnych,
mieli oni możliwość zapoznania się z
osprzętem i umundurowaniem wojskowym,
policyjnym i strażackim. Odbywał się
również ciągły pokaz zasad udzielania
pierwszej pomocy, gdyż utrwalenie tej
wiedzy przed sezonem letnim może być
kluczowe dla uratowania ofiar wypadków.
Dodatkowo w ramach całej inicjatywy odbył
się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
szkolnej na wykonanie plakatu na temat
bezpieczeństwa podczas wakacji.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/

Konferencja konsultacyjna INTERREG
Brandenburgia – Polska 2014-2020
18 czerwca 2014 r. na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju
Związkowego Brandenburgia przedstawiciele polskiej i niemieckiej części Euroregionu
byli uczestnikami konferencji konsultacyjnej we Frankfurcie nad Odrą w ramach
przygotowania Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia - Polska 2014-2020.
W trakcie spotkań zaprezentowano założenia Programu, w tym strategię, cele, priorytety,
budżet, system zarządzania i kontroli oraz harmonogram prac związany z procesem
programowania. Przeprowadzono również dyskusję dotyczącą wyżej wymienionych
obszarów.
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”

