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Drodzy Czytelnicy,  

przed Państwem kolejny numer newslettera wydawanego przez 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina". 

Zbliża się czas celebrowania Świąt Bożego Narodzenia i witania 

Nowego Roku 2022. Na ten wolny czas serwujemy Państwu  

najnowsze informacje na temat działalności Euroregionu  

PRO EUROPA VIADRINA 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury. 

 

Zespół Redakcyjny 

 

 

fot. Biblioteka w Lubniewicach 



EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA  

informujemy, że 17.12.2021 r. zakończony został VI nabór 

wniosków do Funduszu Małych Projektów w ramach  

Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Pols-

ka 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W sumie do Euroregionu wpłynęły 64 wnioski, które 

obecnie są poddawane ocenie formalnej, merytorycznej  

i rachunkowej przez pracowników biura. 

O wyborze projektów i wysokości dofinansowania zdecydu-

je Euroregionalna Komisja Oceniająca. 

Jednocześnie zachęcamy do ciągłej konsultacji projektów. 

W związku z pojawieniem się koronawirusa prosimy  

o przekazywanie informacji dotyczących opóźnień  

oraz przesunięć w realizacji małych projektów  

oraz ewentualnych skutków wynikających z zaistniałej  

sytuacji.  

W razie pytań pracownicy biura Stowarzyszenia  

są do Państwa dyspozycji. 

                   mg 

       

Zakon czono VI nabo r wniosko w do Funduszu Małych Projekto w 

INTERREG VA 
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W dniu 29 listopada 2021 r. odbyło się Posiedzenie Za-

rządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro 

Europa Viadrina", gdzie razem z przedstawicielami oma-

wialiśmy najważniejsze sprawy. Tematy to m.in. Program 

Współpracy Interreg V A Brandenburg-Polen 2014 - 

2020 , stan prac nad Interreg VI A oraz Deutsch-

Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca 

Młodzieży. 

      mg 

Posiedzenie Zarządu  



EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA  

Konferencja Wspo łpraca transgraniczna VIADRINA 21+ 

Bardzo cieszył nas udział około 70 uczestników z Polski  

i Niemiec, w konferencji Współpraca transgraniczna  

21+ oraz   Dialogu obywatelskiego: skutki pandemii, które  

miały miejsce 15.12.2021 r. 

Chcielibysmy serdecznie podziękować pani Katrin Müller-

Wartig, kierowniczce Instytucji Zarządzającej obecnego, 

ale również przyszłego programu INTERREG, która przed-

stawiła naszym członkom, przedstawicielom gmin, promo-

torom projektów i aktorom politycznym szczegółowy 

przegląd MOŻLIWOŚCI, jakie oferuje nowy program 

współpracy INTERREG VIA Brandenburgia-Polska  

2021-2027 dla realizacji projektów również na terenie 

naszego Euroregionu. 

Mamy nadzieję, że mnogość danych, map, tabel, 

wykresów i zawartych w nich informacji z jednej strony 

pomoże wszystkim zainteresowanym lepiej zrozumieć 

aktualne uwarunkowania, jak również przyszłe wyzwania  

i podejścia do rozwiązań w naszym Euroregionie, szczegól-

nie w odniesieniu do stosunków polsko-niemieckich,  

a z drugiej strony, że przedstawione programy finanso-

wania dostarczą niezbędnych narzędzi do realizacji tych 

podejść do rozwiązań w formie przyszłościowych pro-

jektów.  

Ostatnią część wydarzenia zakończyliśmy dialogiem zorga-

nizowanym przez Europe Direct Frankfurt nad Odrą, um-

ożliwiając wymianę głosów społeczeństwa obywatels-

kiego na temat pilnych dla nas wyzwań w kontekście 

transgranicznym i europejskim. W ten sposób, po prezen-

tacji i dyskusji nad koncepcją i propozycjami programowy-

mi pod hasłem "Po pandemii wszystko w Europie musi się 

jakoś kręcić, prawda?", zaryzykowaliśmy głębsze spojrze-

nie na istotny problem minionego okresu pandemii:  

psychospołeczne konsekwencje pandemii od młodych  

do starych, które stanowią niemałe WYZWANIE przed 

przyszłą współpracą transgraniczną i europejską.  

Z tego miejsca dziekujemy ekspertom: Agnieszka  

Beszczyńska – przewodnicząca Fundacji na rzecz Rozwoju 

Edukacji; Kathrin Blume – rzeczniczka rady rodzicielskiej 

we Frankfurcie nad Odrą, Andrzej Jakubaszek – zastępca 

Przewodniczący Rady Doradczej Seniorów Gorzów Wiel-

kopolski,  Robert Krause – członek zarządu Okręgowego 

Rady Rodzicielskiej MOL, Jens Lawrenz – zastępca Prze-

wodniczący KINDERVIGUNG Seelow e.V., Dr Frank Mende 

– przewodniczący Rady Doradczej Seniorów Frankfurt 

(Oder), którzy przedstawili uczestnikom swoje osobiste 

doświadczenia i perspektywy na psychospołeczne skutki 

pandemii i omówili możliwe rozwiązania.  

Z niecierpliwością spoglądamy w przyszłość i mamy 

nadzieję na wspólne wdrożenie niektórych omawianych 

tematów. 
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EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA  

Spotkanie w Międzyrzeczu 

6 października spotkali się Remigiusz Lorenz burmistrz 

Międzyrzecza oraz Krzysztof Szydłak dyrektor biura Eu-

roregionu.  

Rozmowy dotyczyły współpracy samorządu i Euroregi-

onu, między innymi w zakresie rozwoju oferty edu-

kacyjnej z wykorzystaniem potencjałów gminy – m.in. 

Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.  

Ścieżki uczenia się przez całe życie dla polsko-

niemieckiego pogranicza zostały opracowane przez Eu-

roregion w ramach projektu DIALOG i opublikowane  

w „Koncepcji Edukacyjnej Viadrina 21+”.  Rozmowa doty-

czyła również możliwości realizacji projektów w nowej 

perspektywie finansowej. 
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SPOTKANIE Z  WICEMARSZAŁKIEM  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

15 listopada mieliśmy bardzo konstruktywne spotkanie z wice-

marszałkiem Łukaszem Poryckim z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego. 

Rozmowa o możliwości współpracy transgranicznej i regional-

nej m.in. w zakresie edukacji, w tym edukacji przez całe życie, 

instytucji kultury i współpracy z samorządami. Mieliśmy okazję 

przedstawić również nasze projekty własne, w tym Fundusz 

Małych Projektów i DIALOG 2.0, a także funkcjonowanie jed-

nostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

      pb 

Fot. FB FSD Sport 

Fot. FB FSD Sport 

Spotkanie  z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego 

23.11.2021 r gościliśmy w Euroregionie przedstawicieli 

Polskiego Związku Łowieckiego z Zarządów Okręgowych  

w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. 

Rozmawialiśmy o możliwościach wsparcia inicjatyw ekolo-

gicznych związanych z ochroną przyrody i zachowaniem 

bioróżnorodności gatunków w kontekście nowego okresu 

programowania na lata 2021-2027. 

Mamy nadzieję, że ciekawe pomysły przełożą się w przy-

szłości na efektywne dla regionu projekty.                     mg 



DIALOG 2.0 
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ODWIEDZILI NAS STUDENCI ! 

Nasze biuro odwiedziła grupa studentów z Akademia im. Jakuba  

z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim , by posłuchać wykładu 

"Euroregion PRO EUROPA VIADRINA z turystyką w tle". Studenci 

uzyskali informacje dotyczące działalności euroregionu, zapoznali 

się z przykładowymi projektami z zakresu turystyki i rekreacji.  

Czas upłynął bardzo szybko i miło, mamy nadzieję, że uzyskana 

wiedza przyda się podczas dalszych studiów. 

      pb 

Afrykan ski Pomo r S win   28 paz dziernika 2021 r. 

Afrykański Pomór Świń był tematem, dla którego eksperci 

z Polski i Niemiec spotkali się wczoraj w Treplin i oko-

licznych lasach. Spotkanie było już trzecią okazją do wymi-

any wiedzy w tym temacie, który łączy służby weteryna-

ryjne, struktury zarządzania kryzysowego oraz myśliwych i 

leśników. 

Euroregion zaprosił i zebrał w jednym miejscu przedstawi-

cieli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej 

Górze, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubuski Urząd Wojewódzki, Zarząd Okręgowy PZŁ w Gor-

zowie Wielkopolskim, Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej 

Górze, reprezentantów Krajowego Urzędu ds. Be-

zpieczeństwa Pracy, Ochrony Konsumentów i Zdrowia 

(Landu Brandenburgii), reprezentantów powiatowych 

urzędów weterynaryjnych Powiatów Maerkisch-Oderland, 

Oder-Spree i Frankfurtu nad Odrą, samorządów 

powyższych powiatów i miasta oraz pracowników leśnictw 

i Nadleśnictwa Brandenburskiego. 

Tematem spotkania były, oprócz omówienia sytuacji pan-

demii po obu stronach Odry, poznanie i obserwacja  

w praktyce szkolenia i poszukiwania dzików przez zespoły 

z psami tropiącymi oraz omówienie i prezentacja odłowni 

w lesie. 

Ta wymiana doświadczeń (bardzo owocna, obrady trwały 

ponad półtorej godziny dłużej niż zaplanowano!) została 

zrealizowana w ramach projektu DIALOG 2.0, którego jed-

nym z celów jest właśnie wymiana doświadczeń admi-

nistracji z obu stron granicy. 



COACHING VIADRINA—NOWE SZANSE 
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W ramach dwudniowego wyjazdu studyjnego  

04-05.11.2021 r. grupa niemieckich przedstawicieli rad seni-

orów z Frankfurtu nad Odrą, Lebus, Beeskow, Fürstenwalde 

i Briesen odwiedziła różne organizacje seniorskie w Gorzo-

wie Wielkopolskim, Kłodawie i Kostrzynie nad Odrą. 

Głównym celem wyjazdu studyjnego było nie tylko zapozna-

nie się z różnymi ofertami dla seniorów w Euroregionie, ale 

także nawiązanie kontaktów oraz nowej współpracy  

i zawiązanie sieci współpracy. W ciągu dwóch dni goście 

odwiedzili Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie i 

Kostrzynie oraz ośrodek kultury gminy Kłodawa. W 

miejscowościach zaproponowano gościom specjalistyczne 

wykłady m.in. z aromaterapii klinicznej, gimnastyki rehabili-

tacyjnej, bezpieczeństwa dla seniorów oraz historii miasta 

Gorzowa Wlkp./Landsberg. Ponadto istniała możliwość 

poznania i wymiany doświadczeń z polskimi przedstawi-

cielami organizacji seniorskich. Szczególnie różnorodna 

oferta i struktura organizacyjna Uniwersytetu  

III Wieku wzbudziła duże zainteresowanie i pytania wśród 

niemieckich uczestników.  Wraz z występami różnych 

chórów muzycznych i grup tanecznych w ramach ich  coty-

godniowych prób, gminy i organizacje seniorów zaprezento-

wały gościom przykładowy wybór swoich ofert kultur-

alnych. 

Wyjazd studyjny został sfinansowany w ramach projektu 

"Coaching VIADRINA - nowe możliwości" z programu 

współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-

2020.                                                                                       mg 

JEZ ELI SZUKASZ PARTNERA PO STRONIE NIEMIECKIEJ ZGŁOS  
SIĘ DO NAS 

Szanowni Państwo, jeżeli macie problem ze znalezieniem partnera  

ze strony niemieckiej do realizacji projektów w ramach programu 

współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 fin-

ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego zachęcamy do kontaktu. 

Pomoc świadczymy w ramach projektu Coaching VIADRINA - nowe 

szanse. Celem projektu jest zachęcenie nowych, względnie mało 

aktywnych podmiotów z obszaru Euroregionu PRO EUROPA  

VIADRINA do nawiązania bądź rozwinięcia współpracy transgra-

nicznej. 

 

 

 

Wizyta studyjna w Polsce 



EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA  
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UDZIAŁ W SPOTKANIU MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 

23 listopada mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu w ramach 

projektu Ministerstwo Edukacji i Nauki pn.: Wsparcie i rozwój 

mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym  

i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja 

formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne). 

Uczestnikami spotkania byli członkowie Wojewódzkiego Zespołu 

Koordynującego, który jest prowadzony przy Wojewódzki Urząd 

Pracy w Zielonej Górze. Jego członkami są instytucje otoczenia 

edukacji i nauki, pracodawców i biznesu.  

Włączamy się w działania Zespołu ze swoją wiedzą wyniesioną nie 

tylko z bieżącej działalności, ale również wyposażeni w Koncepcję 

Edukacyjną VIADRINA 21+ Uczenie się przez całe życie w Euroregi-

onie PRO EUROPA VIADRINA opracowaną w ramach projektu  

DIALOG i promowaną w DIALOG 2.0.                                      pb 

Miedzynarodowa konferencja o nietoperzach 

W dniu 26 października 2021r. wzięliśmy udział  w Między-

narodowej Konferencji o nietoperzach pt. Ochrona popu-

lacji, nietoperzy – zagrożenia, problemy, praktyki  

i rozwiązania. Eksperci nie tylko z Polski i Niemiec, ale rów-

nież m.in. ze Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Rumunii, Holandii 

czy Belgii oraz ponad 100 uczestników pochylają się nad 

tematem tych małych ssaków.  

Jedną z osób otwierających konferencję był Krzysztof 

Szydłak, dyrektor gorzowskiego biura Euroregionu a jed-

nym z polskich prelegentów jest Leszek Lisiecki  

z Międzyrzecki Rejon Umocniony Muzeum Fortyfikacji  

i Nietoperzy w Pniewie. Konferencja jest dofinansowana  

z programu Interreg V A Brandenburg-Polen 2014 - 2020  

a jej współorganizatorem jest Landschaftsplegeverband 

Mittlere Oder e.V. wraz ze swoimi partnerami. 



EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA  
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SPOTKANIE BRANDENBURSKIEGO MINISTERSTWA  
EDUKACJI, MŁODZIEŻY I SPORTU Z KURATORIUM OŚWIATY  
W GORZOWIE WLKP. 

w dniu 30 listopada 2021 r.zorganizowaliśmy spotkanie 

brandenburskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sport-

u z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 

W spotkaniu uczestniczyli z polskiej strony pani kurator Ewa 

Rawa z panem dyrektorem Grzegorzem Tomczakiem  

oraz panią Sylwią Czaplą, starszym wizytatorem. Ministerst-

wo było reprezentowane przez pana doktora Wolframa 

Meyera zu Uptrup. 

Wymiana wiedzy dotyczyła m.in. różnic między systemami 

edukacji w Polsce i w Niemczech, możliwości podjęcia  

i rozwijania współpracy w nowych dziedzinach. Wszystkim 

uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i obecność! 

          pb 

XII posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji  
Międzyrządowej ds. Wspo łpracy Regionalnej i Przygranicznej. 

W dniu 2 grudnia 2021 r. odbyło się XII posiedzenie Komi-

tetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządo-

wej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. 

Mieliśmy okazję zaprezentować w trakcie referatu  

Koncepcję Edukacyjną VIADRINA 21+ opracowaną  

w ramach projektu DIALOG.  

Z polskiej strony organizatorem było Ministerstwo Edu-

kacji i Nauki, mieliśmy okazję występować w jednym pane-

lu m.in. z Jarkiem Brodowskim z warszawskiego biura 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka 

Współpraca Młodzieży.    

      pb 



INTERREG VA 

Konferencja online na temat Programu Wspo łpracy w dniu 16.12.2021 

8 grudnia 2021 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne 

Programu Interreg VIA BB – PL 2021 – 2027. Z tej okazji 

16 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja on-line  

podczas której przedstawiciele instytucji programowych 

zaprezentowali główne założenia nowego programu. 

Nowy program to ponad 88 mln EURO. Stawka dofinan-

sowanie projektów to 80%.  

Uwagi i wnioski do programu można zgłaszać do 10 sty-

cznia 2022 r. na formularzu na stronie internetowej: 

https://surveys.iu-info.de/161734    
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WYDARZENIE ROCZNE 2020/2021 

W dniu 10 listopada 2021 r. odbyło się w formacie online 

Wydarzenie Roczne 2020/21 Programu Współpracy INTER-

REG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. 

Wydarzenie uroczyście otworzyli: Minister ds. Europejskich 

Kraju Związkowego Brandenburgia – pani Katrin Lange wraz 

z przedstawicielem Komisji Europejskiej – panem Pascalem 

Boijmansem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy 

i Polityki Regionalnej RP, panem Jackiem Żalkiem  

oraz członkiem zarządu województwa lubuskiego, panem 

Tadeuszem Jędrzejczakiem. 

Na gości pierwszej części wydarzenia czekały ekscytujące 

prezentacje beneficjentów programu. W drugiej części  

wydarzenia, w ramach dwóch dyskusji panelowych rozma-

wiano na temat wyników dobiegającego końca okresu  

finansowania 2014-2020 oraz celów na nadchodzący okres 

finansowania 2021-2027. 

       

Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. 
Wspo łpracy Regionalnej i Przygranicznej. 

21 grudnia uczestniczyliśmy w posiedzeniu Polsko-Niemieckiej 

Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej  

i Przygranicznej. 

Współprzewodniczący poszczególnych komitetów podsumowali 

współpracę w zakresie m.in. edukacji, gospodarki przestrzennej, 

pogranicza. 

W tym roku szczególnie zaangażowani byliśmy w prace Komitetu 

ds. Edukacji i również znaleźliśmy się w podsumowaniu przedsta-

wionym przez panią Magdę Witan, Współprzewodniczącą Komi-

tetu, Zastępcę Dyrektora Departamentu Współpracy Międzyna-

rodowej Ministerstwo Edukacji i Nauki. Koncepcja edukacyjna 

VIADRINA 21+ opracowana w ramach projektu DIALOG została 

przez nas przedstawiona w trakcie posiedzenia 2 grudnia.  

 

 

 

 

 

 

https://surveys.iu-info.de/161734
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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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Euroregion PRO EUROPA VIADRINA  
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Facebook: @euroregionviadrina  
 
Zdjęcia: Archiwum Euroregionu 

19 Mistrzostwa Euroregionu w Lekkiej Atletyce. 

W Słubicach odbyły się 19. Mistrzostwa Euroregionu  

w Lekkiej Atletyce. 

To już blisko 20 lat sportowych zmagań na pograniczu!  

W tym roku około 500 zawodników z 50 klubów rywalizo-

wało na słubickim stadionie. 

Zawody są organizowane dzięki pracy pana Ryszarda Chus-

teckiego, dyrektora ds. sportu i rekreacji Słubicki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji.  Dziękujemy za zaangażowanie! 

Wsparciem służy również Gmina Słubice z burmistrzem 

Mariuszem Olejniczakiem 

Zapraszamy do obejrzenia relacji przygotowanej przez HTS 

Słubice 

                                                                      

       

Ze smutkiem informujemy, że zmarł Andrzej Jankowski. 

Przyjaciel naszego Euroregionu, wieloletni dyrektor Euro-

regionu Nysa na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim. 

Cześć Jego pamięci. 

http://euroregion-viadrina.pl/
mailto:info@euroregion-viadrina.eu
http://www.euroregion-viadrina.eu

