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Drodzy Czytelnicy,  

przed Państwem kolejny numer newslettera wyda-

wanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich  

Euroregionu „Pro Europa Viadrina". 

Kwiecień to również radosny okres Świąt Wielka-

nocnych, który niesie ze sobą głębokie refleksje, 

budząc jednocześnie w ludziach optymizm.  

Na ten wolny czas przedstawiamy Państwu  

najnowsze informacje na temat działalności  

Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. 

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury. 

 



EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA  

Posiedzenie Zarządu  

W dniu 23.03.2021 roku odbyło się posiedzenie 

Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

„Pro Europa Viadrina”. Ze względu na sytuację epide-

miuczną, po raz kolejny posiedzenie odbyło  

się w formie ONLINE.   

W trakcie obrad m.in. omówiono i zatwierdzono 

sprawozdanie z działalności  oraz sprawozdanie fin-

ansowe za rok 2020.  Omówiona została realizacja 

Funduszu Małych Projektów oraz projektów włas-

nych DIALOG 2.0 i Coaching Viadrina-nowe szanse. 

m.in. Przekazana została również informacja  

na temat stanu wdrażania INTERREG VI A 

     mg 
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W dniu 11.02.2021 r. odbył się warsztat pt. Struktury 

administracji publicznej i samorządowej w Rzeczpospoli-

tej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec. Analiza 

porównawcza. 

W związku z sytuacją pandemiczną warsztat  został 

przeprowadzony w formie online, na platformie TEAMS. 

Warsztat był odpowiedzią na potrzeby dotyczące wspar-

cia ze strony Euroregionu, które zostały przedstawione  

w podsumowaniu ankiet, analizy sytuacji polsko-

niemieckich partnerstw, w poprzedniej edycji projektu.  

Warsztat odbył się  w ramach projektu Coaching  

VIADRINA - nowe szanse  finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branden-

burgia-Polska 2014-2020. 

      mg 

Warsztat pt. Struktury administracji publicznej i samorządowej  
w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec. Analiza 
poro wnawcza. 



KORONAWIRUS A PROJEKTY FMP INTERREG VA I PNWM  

30 stycznia 2021 r. odbył się Dzień Pamięci i Pojednania. 

Tegoroczne uroczystości, z uwagi na obostrzenia pandemi-

czne, miały inny charakter, ale nie zabrakło stałych ele-

mentów. Na placu Grunwadzkim zabrzmiał Dzwon Pokoju, 

w który uderzyli prezydent miasta Jacek Wójcicki, w towa-

rzystwie przewodniczącego Rady Miasta Jana 

Kaczanowskiego. Ponadto przedstawiciele władz miasta 

Gorzowa złozyli kwiaty w symbolicznych miejscach 

pamięci. 

Dodatkowo we współpracy z Muzeum Lubuskim im. Jana 

Dekerta powstała lekcja muzealna, poświęcona genezie 

Dnia Pamięci i Pojednania. Można ją obejrzeć w dwóch 

wersjach językowych:  

− polskiej: https://youtu.be/olWQvtDSNNI 

− niemieckiej: https://youtu.be/ec18Tl3qCr4. 

  Dzien  Pamięci i Pojednania 
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Samorządu Teryto-

rialnego Kraju Związkowego Brandenburgia poinformo-

wało w dniu 23.03.2021 r., że dla osób dojeżdżających 

do pracy zostały wprowadzone regulacje wyjątkowe i 

potwierdziło, że: 

• Tygodniowo wymagane są tylko dwa negatywne 

wyniki testu na koronawirusa; 

• Osoby dojeżdżające do pracy muszą posiadać aktu-

alne zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy 

lub zleceniodawcy, aby mogły wjechać do kraju 

związkowego Brandenburgia; 

• takie zaświadczenie uprawnia jego posiadacza do 

wjazdu na terytorium kraju bez uprzedniego 

badania; 

• test może odbyć się w miejscu pracy lub w drodze 

do niego; 

• koszty przynajmniej jednego szybkiego testu na ko-

ronawirusa w tygodniu w publicznych punktach 

testowych są pokrywane, jeżeli cudzoziemcy mogą 

udowodnić swoje zatrudnienie podlegające  

ubezpieczeniu społecznemu w Brandenburgii  

za pomocą aktualnego pisemnego potwierdzenia  

od pracodawcy; 

• Osoby dojeżdżające do pracy w innym kraju związ-

kowym (np. w Berlinie) traktowane są w Branden-

burgii jako osoby tranzytowe i nie potrzebują przy 

wjeździe okazywać wyniku testu, ale muszą opuścić 

Brandenburgię najszybszą drogą. 

Dla polskojęzycznych zainteresowanych Rząd Kraju 

Związkowego Brandenburgia oferuje aktualne infor-

macje w języku polskim na następujących stronach inter-

netowych: 

• Portal internetowy Rządu Kraju Związkowego Bran-

denburgia:  www.brandenburgia.pl     

• Strona internetowa Centrum Koordynacji 

Zarządzania Kryzysowego w Brandenburgii: https://

kkm.brandenburg.de/kkm/pl/     
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Aktualne informacje dla oso b dojez dz ających do pracy za granicą 

Obchody Dnia Pamięci i Pojednania zostały dofinanso-

wane w ramach projektu pn. Dzień Pamięci i Pojedna-

nia – zachować pamięć, kształtować przyszłość,  

z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy 

INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.  

Beneficjentem projektu jest Jazz Club „Pod Filarami”  

w Gorzowie Wlkp., natomiast partnerem Miasto 

Frankfurt nad Odrą.  

Fot.: www.zachod.pl 



ROZMOWY SPECJALISTYCZNE 

Przeprowadzono rozmowy specjalistyczne w ramach 

projektu Coaching VIADRINA—nowe szanse.  

Ze względu na sytuacje pandemiczną spotkania były 

prowadzone w formie online.  

Rozesłano również ankietę do Gmin Członkowskich, 

Stowarzyszeń oraz instytucji zajmujących się 

współpracą transgraniczną. Ankieta dotyczyła m.in. 

współpracy transgranicznej z partnerem po stronie 

niemieckiej, oczekiwań oraz wpływu pandemii COVID 

19 na kontakty z partnerami.                                     

COACHING VIADRINA—NOWE SZANSE 
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XXX Posiedzenie Polsko Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. 
Wspo łpracy Regionalnej i Przygranicznej 

W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyło się online posiedze-

nie  Polsko Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. 

Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Komisja  

zauważa, że zarówno Polska, jak i Niemcy zostały  

poważnie dotknięte pandemią COVID-19 i stoją w ob-

liczu podobnych, krótko i długoterminowych wyzwań.  

Komisja z satysfakcją przyjmuje fakt, że niemieckie  

i polskie regiony również w czasie pandemii wymie-

niają się informacjami i wiedzą oraz pomagają sobie, 

zapewniając wsparcie materialne w przypadkach konkretnego zapotrzebowania.  

Komisja dostrzega fakt, że skutki pandemii COVID-19 w znacznym stopniu dotknęły społeczność pogranicza, gminy 

przygraniczne i euroregiony. Komisja podkreśla znaczenie dobrej współpracy i komunikacji transgranicznej, zwłas-



INTERREG VA 
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ZMIANY W ZASADACH UDZIELANIA ZAMO WIEN  
PUBLICZNYCH W PROJEKTACH 

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-

nalnej wprowadziło zmiany do obowiązujących polskich 

beneficjentów Zasad szczegółowych dotyczących udziela-

nia zamówień w projekcie. 

Podajemy do Państwa wiadomości tekst Zasad 

z oznaczonymi zmianami oraz ujednolicony.  

źródło: https://interregva-bb-pl.eu/pl/    

SEMINARIUM ONLINE PT.: „JAK REALIZOWAC  PROJEKTY INTERREG?  
DOBRE PRAKTYKI I WYMIANA DOS WIADCZEN  BENEFICJENTO W” 

W dniu 26.02.2021 r. pracownicy biura Euroregionu wzięli 

udział w seminarium "Jak realizować projekty Interreg? 

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń beneficjentów", 

wymieniając doświadczenia między polsko-niemieckimi 

programami z całego pogranicza.  

Organizatorem seminarium był Regionalny Punkt Kontak-

towy Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014 – 

2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskie-

go przy współpracy ze Wspólnym Sekretariatem i Instytu-

cją Zarządzającą. 

      mg  

https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2021/02/Konkurencyjnosc_BB_2021_zmiany-1.pdf
https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2021/02/Konkurencyjnosc_BB_2021_czysty-1.pdf
https://interregva-bb-pl.eu/pl/


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. 

REDAKCJA 
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Czy wiesz, że...Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-

Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłosił konkurs? 

"U mnie czy u Ciebie" to wyjątkowa inicjatywa, szczegól-

nie w obszarze przygranicznym. Pozwala na zrealizowanie 

pomysłu na zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych 

społeczności, gmin, miast i miasteczek.  

Boicie się pandemii? Nie ma czego! Na tym etapie wska-

zujecie jedynie pomysł-ideę, projekty mogą być realizo-

wane do końca 2022 roku. 

Zachęcamy i zapraszamy! 

PS Już jedna ze szkół w naszym Euroregionie została lau-

reatem tego konkursu, więc wiemy, że można! 

"U mnie czy u Ciebie"  

http://euroregion-viadrina.pl/
mailto:info@euroregion-viadrina.eu
http://www.euroregion-viadrina.eu
https://www.facebook.com/DPJWPNWM/
https://www.facebook.com/DPJWPNWM/

