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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  

Stan prac nad Interreg VI A 

W dniu 23 lutego 2022 r. Grupa Robocza "Przyszłość" 

zatwierdziła propozycję Programu Współpracy  

INTERREG VI A do roku 2027. Kolejnym krokiem 

będzie zatwierdzenie programu w procedurze 

krajowej - Polski i Brandenburgii, oraz przesłanie  

dokumentów do Komisji Europejskiej.  

Z kolei w dniu 22 marca 2022 r. Komitet do Spraw 

Europejskich Rady Ministrów wyraził zgodę na 

przystąpienie Polski do Programu Interreg Branden-

burgia-Polska 2021-2027.  

Zatwierdzona propozycja programu to fundusze 

zarówno na "duże" projekty, jak i Fundusz Małych 

Projektów obsługiwany przez Euroregiony. 
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W dniu 14 stycznia 2022 r. uczestniczyliśmy w polsko-

niemieckim wydarzeniu cyfrowym na temat partnerstwa 

w trakcie koronakryzysu. 

Brandenburskie Ministerstwo Finansów i Spraw Euro-

pejskich w odpowiedzi na zeszłoroczny apel dwumiast 

pogranicza i Euroregionów zorganizowało spotkanie  

o możliwościach zapobiegania i łagodzenia negatywnych 

skutków pandemii na pograniczu.  

Blisko 50 osób z instytucji samorządowych, rządowych  

i pozarządowych dyskutowało o poprawie komunikacji, 

wypracowaniu nowych kanałów współpracy i informacji 

dla obywateli. Perspektywę polskiego samorządu zapre-

zentował pan Mariusz Olejniczak, burmistrz Gminy 

Słubice. 

 

       

 

      

Polsko-niemieckie wydarzenie cyfrowe na temat partnerstwa  
w trakcie koronawirusa 



CHCESZ NAWIĄZAC  WSPO ŁPRACĘ POMIĘDZY 
INSTYTUCJAMI Z POLSKI I NIEMIEC ? 

Masz pomysł na transgraniczny projekt, do którego po-

myślnej realizacji brakuje jedynie owocnych  

kontaktów z mieszkańcami naszego Euroregionu?  

Szukasz okazji do wymiany doświadczeń? Reprezentujesz 

m.in.:  gminy, stowarzyszenia, fundacje, szkoły? Nigdy 

dotąd nie współpracowałeś na poziomie transgra-

nicznym? Projekt Coaching VIADRINA – nowe szanse jest 

dla Ciebie. 

Zgłoś się do nas, a my m.in.: 

• skontaktujemy się z Twoim przyszłym partnerem 
projektowym, 

• będziemy Ci towarzyszyć w procesie nawiązywania 
współpracy od pierwszego spotkania po realizację 
projektu 

Nie ukrywamy, iż współpraca z Państwem byłaby dla nas 

ogromną przyjemnością. W przypadku zainteresowania  

z Państwa strony prosimy o kontakt e-mailowy  

info@euroregion-viadrina.pl lub telefoniczny  

95 7358447.                                            

                                                                                           mg 

COACHING VIADRINA—NOWE SZANSE 
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Połączenie promowe Aurith - Urad jako kamien  milowy dla rozwoju 
turystyki na pograniczu  polsko – niemieckim 

W dniu 16 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie  

partnerów projektu „Połączenie promowe Aurith - Urad 

jako kamień milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu  

polsko – niemieckim”. W spotkaniu w Brieskow-

Finkenheerd gościli m.in. partnerzy projektu - Amt 

Brieskow-Finkenheerd, Gmina Cybinka, przedstawiciel 

gorzowskiego biura Euroregionu oraz przedstawiciele pro-

jektantów, wykonawców i instytucji odpowiedzialnych za 

ochronę przyrody i ruch na Odrze, jak również Banku  

Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia. Gmina 

Cybinka w ramach projektu przygotowała wieżę wido-

kową, zagospodaruje teren wokół już istniejącej po 

polskiej stronie przystani. Strona niemiecka w ramach pro-

jektu odpowiedzialna jest za stworzenie przystani  

po swojej stronie, oraz zakup promu. Polska strona  

zrelacjonowała wykonane prace, jak również podkreśliła 

konieczność pozytywnego rozpatrzenia wniosku  

o zwiększenie środków finansowych. Strona niemiecka 

zrelacjonowała plany inwestycyjne oraz działania 

pozostałe do końca projektu. Projekt jest współfinanso-

wany w ramach programu Interreg V A Brandenburgia-

Polska 2014 - 2020. 



DIALOG 2.0 
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Interkulturowe aspekty wspo łpracy 

W dniach 30 oraz 31 marca 2022 r. odbyły się kolejne 

warsztaty w ramach projektu DIALOG 2.0 - w Słubicach 

dnia 30 marca oraz w Sulęcinie 31 marca. 

Warsztaty związane były z interkulturowymi aspektami 

współpracy z partnerami zza granicy - dla wszystkich chęt-

nych osób, podejmujących bądź planujących podjąć współ-

pracę z instytucjami z Niemiec. 

Zespół prowadzący warsztaty w praktyczny sposób przed-

stawił uczestnikom m.in. różne sposoby komunikacji  

w kontekście społecznym, zwrócił uwagę na wpływ stereo-

typów na kontakty partnerskie. W czasie zajęć warsztato-

wych, przy pomocy narzędzi multimedialnych, przedsta-

wiono podstawowe teoretyczne zagadnienia związane  

z komunikacją  międzykulturową, z naciskiem na ich prak-

tyczne zastosowanie.   

      pb 

fot. http://kostrzyn.pl/ 

fot. 



INTERREG VA 
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Otwarcie Domu Praktyk Two rczych 

W dniu 13 stycznia 2022 r. nastąpiło oficjalne otwarcie 

Domu Praktyk Twórczych, mieszczącego się w zabytkowej 

Willi Wagenera. Obiekt powstał w ramach projektu 

„Miejsca Pamięci Odry i Warty” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Regionalnego z Programu Współ-

pracy Interreg VA BB-PL 2014-2020. 

Na uroczystości obecni byli m.in.: Burmistrz Miasta Ko-

strzyn nad Odrą dr Andrzej Kunt, Burmistrz Miasta Seelow 

Jörg Schröder, Wójt Słońska Janusz Krzyśków, dyrektor 

biura Euroregionu Pro Europa Viadrina Krzysztof Szydłak. 

Więcej informacji: http://kostrzyn.pl/aktualnosc-1195-

otwarcie_domu_praktyk... 

fot. http://kostrzyn.pl/ 

Obchody 77 rocznicy zagłady więz nio w niemieckiego obozu Sonnenburg 

W Słońsku 28 stycznia 2022 r. uczczono pamięć ofiar  

więzienia i obozu Sonnenburg. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafial-

nym. Następnie odbył się apel przed pomnikiem upamięt-

niającym ofiary II wojny światowej stojącym przy Muzeum 

Martyrologii. Przed pomnikiem złożono kwiaty i zapalono 

znicze. 

Dalej uczestnicy obchodów udali się na cmentarz jeniecki, 

gdzie złożono wiązanki kwiatów przed znajdującym się na 

nekropolii pomnikiem upamiętniającym pochowanych tam 

więźniów obozu Sonnenburg. 

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych 

i wojewódzkich, młodzież oraz zaproszeni goście. 

 

fot. https://dzieje.pl/ 

http://kostrzyn.pl/aktualnosc-1195-otwarcie_domu_praktyk_tworczych.html?fbclid=IwAR1egKCaSBcXS83NglR1kpRp6WYUi_rGBeWqS7RN84k5T0Y88eXQ2rKTYM4
http://kostrzyn.pl/aktualnosc-1195-otwarcie_domu_praktyk_tworczych.html?fbclid=IwAR1egKCaSBcXS83NglR1kpRp6WYUi_rGBeWqS7RN84k5T0Y88eXQ2rKTYM4


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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Wyjątkowa możliwość wsparcia dla ukraiń-

skiej młodzieży i organizacji partnerskich  

od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Jeśli aktualnie zastanawiacie się, jak w tym 

trudnym czasie wesprzeć ukraińskie organiza-

cje partnerskie lub jaką konkretną pomoc im 

zaoferować, zapoznajcie się z możliwościami 

uzyskania dotacji PNWM! Mamy kilka opcji:  

• pobyt indywidualny,  

• zaproszenie dla grup dzieci i młodzieży z Ukrainy, 

• Zostańmy w kontakcie 4×3 i 4×1 i inne.  

Sprawdźcie szczegóły tutaj: https://bit.ly/3Mi43E9  

 

 

Zachęcamy i zapraszamy! 

 

http://euroregion-viadrina.pl/
mailto:info@euroregion-viadrina.eu
http://www.euroregion-viadrina.eu
https://bit.ly/3Mi43E9

