NEWSLETTER
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina“

Numer 1/2020
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, naborze w ramach Funduszu Małych Projektów
oraz interesujących wydarzeniach ostatniego kwartału.
Kwiecień to również miesiąc Świąt Wielkanocnych, dlatego składamy Wam życzenia zdrowych i pogodnych Świąt, obfitości
na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie.
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WAZNY KOMUNIKAT COVID-19 – REALIZACJA PROEKTOW
Informujemy, iż został opublikowany
Instytucji Zarządzającej nt. realizacji
w związku z pandemią Covid 19.

komunikat
projektów

Wirus Covid-19 stanowi dla nas wszystkich poważne
wyzwanie. Wiążą się z nim nakładane stopniowo po obu
stronach granicy istotne ograniczenia w ruchu granicznym, możliwości organizacji spotkań, funkcjonowaniu placówek edukacyjnych, kulturalnych, gastronomicznych itp.
Wszystkie te działania służą ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa i tym samym ochronie zdrowia
nas wszystkich. Dlatego należy ich przestrzegać
i bezwzględnie się do nich stosować.
Zaistniała sytuacja powoduje zrozumiałe dla instytucji
programowych zakłócenia w realizacji licznych polskobrandenburskich projektów w Programie Współpracy
INTERREG VA.
Pandemia Covid-19 jest w ocenie Instytucji Zarządzającej
przypadkiem siły wyższej (force majeure).

W obecnej chwili nie można
wiarygodnie prognozować czasu
trwania tej wyjątkowej sytuacji
i jej ostatecznych konsekwencji.
Doceniamy
wszelkie
wysiłki
i alternatywne metody realizacji
działań projektowych. Chcąc wspierać partnerów
projektu w osiągnięciu celów projektu zgodnie z pierwotnym planem Instytucja Zarządzająca oraz pozostałe
instytucje programowe będą w sposób możliwie
elastyczny reagować na zaistniałe okoliczności.
W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca wydała
następujące zalecenia i ustaliła poniższe zasady, które
mają ograniczyć negatywne dla projektów oraz całego
programu skutki wystąpienia siły wyższej.
Pełna treść komunikatu dostępna TUTAJ oraz na naszym
FB.

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

KORONAWIRUS A PROJEKTY FMP INTERREG VA I PNWM
PRACA ZDALNA
W STOWARZYSZENIU
informujemy

że

Szanowni Panstwo,

pracownicy

Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”

będą

pracować

zdalnie

w terminie od 30 marca 2020
roku do odwołania. Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne
dla

interesantów,

natomiast

nie przerywa pracy. Kontakt
z pracownikami jest możliwy
tylko elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana
poczta tradycyjna. Mimo pracy
zdalnej

będą

obowiązywały

dyżury pracownicze. Pracownicy
są

dostępni

e-mailami.
nicznie
się

pod

pod

Natomiast

proszę

swoimi
telefo-

kontaktować

numerem

w związku z pojawieniem się koronawirusa na terenie Polski i państw
sąsiednich, zwracamy się z uprzejmą
prośbą o przekazywanie informacji
dotyczących opóźnień oraz przesunięć w realizacji małych projektów
FMP i projektów realizowanych
w ramach PNWM oraz ewentualnych skutków wynikających z zaistniałej sytuacji.
Prosimy o przesyłanie informacji
pocztą
mailową
na:
info@euroregion-viadrina.pl
Bądź pocztą tradycyjną na adres:
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wielkopolski
Informacji udzielamy również pod
numerem telefonu: +48 95 7358447

telefonu

+48 95 7358447
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Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z Europoseł Elzbietą Rafalską
1 lutego 2020 roku w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Sulęcinie odbyło się
spotkanie Członków Zarządu naszego
Stowarzyszenia

z

Panią

Europoseł

Elżbietą Rafalską. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o przyszłości współpracy
transgranicznej w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA po roku 2020. Dziękujemy

za

poświęcony

nam

czas

i zapoczątkowanie współpracy z Euroregionem.

EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA
OTWARCIE CENTRUM SPOTKAN, KULTURY I KRZEWIENIA
HISTORII REGIONALNEJ - DOM KULTURY W SŁONSKU
14 lutego 2020 roku miało miejsce przecięcie
wstęgi i otwarcie odnowionego Domu Kultury w Słońsku, w którym powstało Centrum
Spotkań Kultury i Krzewienia Historii Regionalnej.
Inwestycja została zrealizowana w ramach
projektu pt. "Miejsca pamięci Odrą i Wartą"
w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG VA . Partnerami w projekcie były: Seelow, Kostrzyn i Gmina Słońsk.
W otwarciu Domu Kultury ze strony Euroregionu brali udział Elżbieta Karmazyn, Kierownik
Projektów Euroregionalnych oraz Toralf Schiwietz Dyrektor biura Mittlere Oder e.V.
Gratulujemy otwarcia i trzymamy kciuki!
mg
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Zakonczono V nabor wnioskow do Funduszu Małych Projektow
INTERREG VA
informujemy, że 21.02.2020 r. zakończony został

zdecyduje Euroregionalna Komisja Oceniająca.

V nabór wniosków do

Funduszu Małych Projektów

Jednocześnie

w

Współpracy

projektów.

ramach

Programu

INTERREG

VA

zachęcamy

do

ciągłej

konsultacji

Brandenburgia – Polska 2014-2020 finansowanego

W związku z pojawieniem się koronawirusa prosimy

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

o przekazywanie informacji dotyczących opóźnień

nego.

oraz

W sumie do Euroregionu wpłynęło 120 wniosków, które

oraz ewentualnych skutków wynikających z zaistniałej

obecnie są poddawane ocenie formalnej, merytorycznej

sytuacji. W razie pytań pracownicy biura Stowarzyszenia

i rachunkowej przez pracowników biura.

są do Państwa dyspozycji.

przesunięć

w

realizacji

małych

projektów

O wyborze projektów i wysokości dofinansowania

mg

EUROREGION PRO EUROPA VIADRINA - FMP INTERREG VA
CYKL SZKOLEN
W dniach 21, 23 i 28 stycznia 2020 roku w Gorzowie,
Międzyrzeczu i Słubicach odbyły się szkolenia informacyjne pod nazwą „Zasady realizacji projektów
za

pośrednictwem

Funduszu

Małych

Projektów

w ramach Programu Współpracy INTERREG VA
Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“ oraz w zakresie
Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Podczas szkoleń przekazane zostały informacje dotyczące procedury składania i zatwierdzania wniosku
o

dofinansowanie w ramach

Projektów

Funduszu

Małych

w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”,

kwestie związane z działaniami i wydatkami kwalifikowalnymi w projektach. Ponadto zostały przekazane
informacje w zakresie finansowania spotkań młodzieży
w ramach PNWM.
Wszystkim

uczestnikom

serdecznie

dziękujemy

za obecność i zaangażowanie.
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Kolejna bardzo udana polsko-niemiecka giełda wspołpracy !
23 stycznia 2020 roku w Domu Kultury Küstrin-Kietz odbyła
się

kolejna

polsko-niemiecka

giełda

partnerska.

W giełdzie uczestniczyło około 60 podmiotów m.in. przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, klubów sportowych,
muzeów oraz szkół z obszaru Kraju Związkowego Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz z województw
Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. Uczestników przywitali
oraz otworzyli giełdę Toralf Schiwietz, dyrektor Stowarzyszenie Mittlere Oder e.V. i Irena Stróżyńska, wicedyrektor biura
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Uczestnicy giełdy w pierwszej części wysłuchali wykładu na
temat aspektów interkulturowych polsko-niemieckich partnerstw projektowych . W drugiej części uczestnicy mieli możliwość przedstawienia siebie oraz swoich organizacji i potrzeb innym uczestnikom w mniejszych tematycznych grupach, dzięki czemu udało się nawiązać pierwsze kontakty,
które mamy nadzieję przełożą się na polsko-niemiecką
współpracę transgraniczną.

mg

Coaching VIADRINA
Informujemy, iż Euroregion PRO EUROPA

VIADRINA

29.02.2020

r.

zakończył

w

realizację

dniu

trwającego

od 2017 roku projektu pt.: Coaching
VIADRINA. Celem projektu było rozwija-

Warto lepiej się poznac, aby lepiej realizowac
wspolne projekty po obu stronach granicy.
18.02.2020 roku odbyły się ostatnie warsztaty zrealizowane w ramach projektu
własnego Euroregionu

PRO EUROPA VIADRINA pt. Coaching VIADRINA.

nie współpracy transgranicznej poprzez

Prowadzącym była Pani dr Anna Storck z Interkultura cross cultural training & con-

inicjowanie i wspieranie kontaktów

sulting z Poczdamu, która zapoznała uczestników z aspektami komunikacji między-

pomiędzy instytucjami z Polski i Niemiec

kulturowej w kontekście współpracy polsko-niemieckiej. Dziękujemy uczestnikom

zlokalizowanymi na obszarze Euroregio-

za obecność i aktywność. Życzymy, aby nabyte umiejętności miały przełożenie

nu PRO EUROPA VIADRINA. W ramach

w kontaktach z partnerami po drugiej stronie Odry.

projektu

przeprowadzono

również

działania wspierające, takie jak: giełdy

mg

partnerstw, szkolenia, warsztaty oraz
spotkania

inicjujące

współpracę.

Z pomocy oraz doradztwa skorzystały
m.in.: gminy, stowarzyszenia, fundacje,
szkoły. Nawiązane partnerstwa i kontakty zaowocowały realizacją wielu polskoniemieckich projektów. Projekt będzie
kontynuowany jako Coaching VIADRINA
–
do

nowe

szanse.

współpracy

Zapraszamy
zainteresowane

instytucje.
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Dialog
Z początkiem Nowego Roku kontynuowaliśmy akcję
wizyt w szkołach Euroregionu w celu upowszechniania materiałów

edukacyjnych przygotowanych

w ramach projektu DIALOG. Odwiedziliśmy szkoły
w Gminach Górzyca, Santok oraz Bogdaniec. Przekazane FISZKI do nauki języka niemieckiego i poznania
kultury

krajów

niemieckojęzycznych

cieszyły

się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak
i nauczycieli. FISZKI trafiły między innymi do szkoły
w Jenińcu (Gmina Bogdaniec), gdzie wraz z panią
Krystyną Pławską, wójtem Gminy Bogdaniec wręczyliśmy je uczniom klasy VII i VIII.
mmch

WYBRANE PROJEKTY FMP INTERREG VA
Dzien Pamięci i Pojednania.
30 stycznia to od 25 lat Dzień Pamięci i Pojednania.
Gorzów, miasta partnerskie i przedwojenni mieszkańcy
Landsberga spotykają się, aby pielęgnować pamięć
o wspólnej historii i szukać tego, co łączy: miłości
do małej ojczyzny, Heimatu. Euroregion dofinansował
tegoroczne obchody.
Współpraca

gorzowskich

instytucji:

Gorzów

Przystań, Bogusław Dziekański - Jazz Club Pod Filarami,

Wojewódzka

i Miejska

Biblioteka

Publiczna

im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., Muzeum Lubuskie oraz niemieckich partnerów: Frankfurtu nad Odrą
oraz Stiftung Brandenburg der Haus Brandenburg, gości
z Herfordu oraz Eberswalde doprowadziła do całodniowych obchodów, w których uczestniczyło łącznie
kilkaset osób.
pb
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O GOSPODARCE GORZOWA
CIEKAWIE I KOLOROWO
20.02.2020 roku odbyła się konferencja podczas, której zaprezentowano Monografię gospodarczą

„Gorzów

….inaczej”

Książka powstała w ramach
projektu FMP, którego wnioskodawcą była Lubuska Organizacja
Pracodawców. Książka zawiera
gospodarcze

dzieje

Gorzowa

i okolic od czasów średniowiecznych po współczesność.

WYBRANE PROJEKTY FMP INTERREG VA
EDUKACJA REGIONALNA—
NIEMIECKA I POLSKA HISTORIA LASOW W NADLESNICTWIE BOGDANIEC
W dniu 28.02.2020r. odbyło się
zakończenie projektu połączone
z promocją książki - wydanej
w ramach projektu - Pana Zbigniewa Czarnucha pod tytułem:
Historia
Bogdaniec

Lasów

Nadleśnictwa
Opowiadania

O Ostępach Puszczy Mosińskiej
Wędrówki Tropem Lądolodów.
Nadleśnictwo Bogdaniec, Lasy
Państwowe zorganizowało spotkanie z Panem Zbigniewem
Czarnuchem, wybitnym regionalistą naszego regionu i Euroregionu.
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Nabor projektow Polsko-Niemieckiej
Wspołpracy Młodziezy na rok 2020
Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło- 

przedszkola, stowarzyszenia, towarzystwa, związki,

dzieży

2020

kluby oraz inne podmioty prowadzące działalność na

w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej według

rzecz współpracy młodzieży polskiej oraz niemieckiej,

ogłasza

nabór

projektów

na

rok

następujących ogólnych kryteriów formalnych:
1.



Kompletne i wypełnione wnioski oraz planowany

rialnie przynależeć do Euroregionu „Pro Europa Via-

program wymiany należy składać do biura Euroregio-

drina”.

nu do wyczerpania środków.
2.

wszelkie podmioty składające wnioski muszą teryto-

Wnioski

należy

Jeżeli życzyliby sobie Państwo dodatkowych informacji,

składać

pocztą

tradycyjną bądź przeprowadzenia szkolenia dotyczącego wnioskowa-

lub za pomocą formularzy online dostępnych nia i rozliczania projektów w ramach Polsko-Niemieckiej
na

www.pnwm.org.

Formularze

wniosku Współpracy

Młodzieży

dla

pracowników

oraz instrukcje dostępne są również na stronie i innych osób zainteresowanych, prosimy o kontakt
www.euroregion-viadrina.pl.
Organizacje

uprawnione

do

z
składania

Biurem

Euroregionu

pod

numerem

telefonu

wniosków +48 95 7358447 wewnętrzny 38.

to m.in.:


jednostki samorządu terytorialnego,



szkoły (wszelkiego typu; uczniowie w wieku 12-26
lat),

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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