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Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie naszego newslettera. Znajdziecie
w nim m.in. informacje o: naborze w ramach Funduszu Małych Projektów,
Polsko-niemieckim spotkaniu informacyjnym a także relacje z interesujących
wydarzeń ostatniego kwartału.
Z początkiem lata życzymy Państwu, aby rozpoczęte wakacje były pełne
niezapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego wypoczynku a także wielu
fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
Zespół Redakcyjny
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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa
Viadrina”
23.05.2017

roku

w

odbyło

Słońsku

Członków

w

godz.
się

Stowarzyszenia

11.00-13.00

Walne

Zebranie

Gmin

Polskich

rok

2016;
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zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego za rok 2016 oraz zatwierdzenie
planu finansowego na rok 2017.

Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Zebrani

mg

przedstawiciele Stowarzyszenia zapoznali się
między

innymi

ze

mg

sprawozdaniami

z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok oraz
omówili Program Współpracy Interreg VA
Brandenburgia-Polska 2014-2020.
Zebrani Członkowie podjęli uchwały w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z

działalności

za

rok

2016;

udzielenia

pokwitowania Zarządowi Stowarzyszenia za

Zakończono II nabór wniosków do
Funduszu Małych Projektów
informujemy,

że

zakończony został

30

czerwca

2017

roku

II nabór wniosków do

O wyborze projektów i wysokości dofinansowania
zadecyduje Euroregionalna Komisja Oceniająca.

Funduszu Małych Projektów w ramach Programu

Informujemy ponadto, iż III nabór wniosków na

Współpracy

projekty z terminem realizacji na 2018 rok

INTERREG

VA

Brandenburgia

–

Polska 2014-2020 finansowanego ze środków

zostanie ogłoszony w IV kwartale 2017 roku.

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie zachęcamy do ciągłej konsultacji

Nabór projektów trwał od 01.06.2017 r. do

projektów. W razie pytań pracownicy biura

30.06.2017 r.

Stowarzyszenia są do Państwa dyspozycji.

i dotyczył projektów, których

realizacja rozpoczynała się nie wcześniej niż w
dniu

złożenia wniosku do biura Stowarzyszenia

oraz skończy się nie później niż 31.12.2017 r.

mg
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Lubuskie Tour 2017
W dniach 22-23.04.2017 r. nasze Stowarzyszenie
uczestniczyło w imprezie turystycznej Lubuskie
Tour 2017 w Gorzowie Wielkopolskim. Przez dwa
dni,

pośród

kilkunastu

gmin

i

organizacji,

promowaliśmy atrakcje turystyczne Euroregionu
PRO

EUROPA

VIADRINA,

przedstawialiśmy

i zachęcaliśmy do korzystania z Funduszu Małych
Projektów realizowanego w ramach Programu
Współpracy

Brandenburgia-Polska

2014-2020

INTERREG VA oraz wymiany w ramach PolskoNiemieckiej

Współpracy

Młodzieży.

Licznie

odwiedzający nasze stoisko goście mogli zapoznać
się również i otrzymać mapy i przewodniki
turystyczne wydawane przez Stowarzyszenie i
jego członków, a także gadżety promocyjne.

Dni Otwarte Funduszy
Europejskich za nami
W tym roku pracownicy biura Euroregionu PRO
EUROPA VIADRINA przygotowali atrakcje dla
dzieci w wieku 5-8 lat! W piątek 19 maja 2017
roku dzieci z przedszkola Tygryska Pietrka wzięły
udział w grze terenowej pn. "Skarby Euroregionu
PRO

EUROPA

VIADRINA".

Dzieci

szukały

wskazówek, które doprowadziły je do części
mapy. Po znalezieniu wszystkich części ułożyły
mapę Euroregionu z atrakcjami turystycznymi. Na
koniec zabawy wykonano pamiątkowe zdjęcie,
a dzieci otrzymały okolicznościowe gadżety.
mch

Polsko-niemieckie spotkanie informacyjne
13 czerwca 2017 roku w Słubicach (Collegium
Polonicum) Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
przy wsparciu Ministerstwa Edukacji, Młodzieży
i

Sportu

Kraju

Związkowego

Brandenburgia

zorganizował spotkanie informacyjne „Możliwości
wsparcia polsko-niemieckich spotkań młodzieży
w

Euroregionie

PRO

EUROPA

VIADRINA”.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością znakomici
goście m.in. Dr. Wolfram Meyer zu Uptrup
z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju
Związkowego Brandenburgia oraz Pan Thomas
Hetzer Kierownik referatu wspierania pozaszkolnej
wymiany młodzieży z Poczdamu. Obecni byli
przedstawiciele m.in.: Zespołu Muzyki Dawnej
Antiquo More z Międzyrzecza, Fanfarengarde
z Frankfurtu nad Odrą, WaldCamp e.V. oraz
Impuls Initiative. Podczas spotkania przekazane
zostały informacje o możliwościach wsparcia
spotkań młodzieży oraz

możliwości wsparcia

w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach
Programu INTERREG VA.
Ponadto uczestnicy spotkania skorzystali z okazji
i przedstawili się za pomocą krótkich prezentacji
multimedialnych.

Spotkanie

było

okazją

do

wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń
oraz rozmów na temat potencjalnej współpracy
i możliwości realizacji wspólnych projektów.
mg

Strona 4

Strona 5

Polsko-niemieckie warsztaty
eksperckie w ramach MORO
08.06.2017 r. odbyły się drugie polsko-niemieckie
warsztaty

eksperckie

Modelowe

Projekty

w

ramach

Porządku

projektu

Przestrzennego

"Monitoring przestrzenny Niemiec i graniczących
regionów" MORO. Ich tematem były: aktualny
stan realizacji projektu, analiza stanu dostępności
danych po polskiej i po niemieckiej stronie,
prezentacja

dotychczasowych

rezultatów

na

podstawie dostępnych danych, a także dyskusja
nad dalszymi działaniami w projekcie.
pb

Jubileuszowe spotkanie w gorzowskim I LO
Dnia 03.04.2017 r. odbyło się jubileuszowe
spotkanie z okazji 25-lecia PNWM połączone z
rozpoczęciem 27. wymiany szkolnej uczniów I LO
z uczniami Kooperative Gesamtschule w Rastede.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Dyrektor Biura
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro
Europa

Viadrina”

Pan

Krzysztof

Szydłak,

przedstawiciele Urzędu Miasta, a także inicjatorzy
pierwszych

wymian

obu

szkół.

Uczestnicy

spotkania poznali historię współpracy, obejrzeli
historyczne

dokumenty,

zdjęcia

i

wysłuchali

wspomnień.
W trakcie swojego przemówienia Pan Krzysztof
Szydłak podkreślił znaczenie wymian młodzieży.
Wręczył również przedstawicielom obu szkół
pamiątkowe gratulacje oraz upominki, jako wyraz
uznania za zaangażowanie i wkład organizacyjny
dla dyrekcji i pracowników szkół.
pb

Posiedzenie Komitetu ds. Współpracy
Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji
Międzyrządowej
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W Lubniewicach odbyło się w dniach 3-4 kwietnia,

funkcjonowania

posiedzenie

łączącej Słubice i Frankfurt.

Komitetu

Przygranicznej

ds.

Współpracy

Polsko-Niemieckiej

Komisji

W

agendzie

wspólnej

Komitetu

linii

znalazło

autobusowej
się

również

Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i

miejsce na debatę nad Wspólną Koncepcją

Przygranicznej. W dwudniowych rozmowach brali

Przyszłości

udział Dyrektorzy Biur Euroregionu PRO EUROPA

powiązań – Wizja 2030 i sprawozdanie z działań

VIADRINA, Krzysztof Szydłak

Dyrektor Biura

Grupy Roboczej ds. aktualizacji Porozumień o

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro

wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk

Europa Viadrina” oraz Toralf Schiwietz Dyrektor

żywiołowych i innych poważnych wypadków.

Biura

Mittlere

Oder

e.V.

Pierwszy dzień to przede wszystkim robocze
rozmowy polskiej i niemieckiej delegacji. Drugi
dzień rozpoczął się od sprawozdania Grupy
Roboczej Transport. W kolejnych punktach obrad
skupiono się m.in. na tematach komunikacji
miejskiej w strefie transgranicznej. Uczestniczący
w rozmowach burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz
złożył m.in. wniosek o przywrócenie połączenia
kolejowego między Frankfurtem i Poznaniem.
Szukano też rozwiązań prawnych dla dalszego

Walne Zebranie Delegatów Federacji
Euroregionów RP
22.06.2017 roku w Warszawie odbyło się Walne
Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro
Europa Viadrina” reprezentował Pan Jarosław
Kaczmarek Burmistrz Trzciela oraz Dyrektor Biura
Pan Krzysztof Szydłak. Do głównych tematów
poruszanych na Walnym Zebraniu Delegatów
należało m.in. podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania z działalności FERP
w okresie od 21.06.2016 r. do 21.06.2017 r.
oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Ponadto

podjęto

uchwały

w

sprawach:

dla

polsko-niemieckiego

obszaru

mg
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udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2016,

Stanowisko

wysokości składki członkowskiej obowiązującej w

Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie wyłączenia

roku 2018 oraz uchwalenia Planu Finansowego na

Małych Projektów (people - to - people) spod

rok 2017. W trakcie Zebrania omówiono również

rygorów badania pod kątem zgodności z zasadą

zagadnienie

pomocy publicznej.

pomocy

publicznej

i

podjęto

Federacji

Euroregionów

mg

Posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej
W dniach 19.04. - 20.04.2017 w Lubniewicach
odbyło się posiedzenie Euroregionalnej Komisji
Oceniającej

(EKO),

działającej

w

ramach

Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu
Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska

Szkolenia w ramach
II naboru FMP
Informujemy, iż w ramach II naboru do FMP
biuro Stowarzyszenia wraz z siecią Punktów
Informacyjnych

Funduszy

Europejskich

w województwie lubuskim zorganizowało w dniu
7 czerwca 2017 roku w WiMBP w Gorzowie
Wielkopolskim
składania

szkolenie

i

dotyczące

zatwierdzania

procedury

wniosku

o

dofinansowanie w ramach FMP w Euroregionie
PRO EUROPA VIADRINA. Ponadto poruszone
zostały

kwestie

związane

z

działaniami

i

wydatkami kwalifikowalnymi w projektach oraz
zagadnienie dotyczące postanowień w zakresie
informacji

i

promocji.

Szkolenie

prowadzili

pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu "Pro Europa Viadrina". W szkoleniu
udział wzięło ponad 50 osób.
Zachęcamy do udziału w kolejnych szkoleniach
oraz do korzystania z możliwości indywidulanych
konsultacji w biurze Euroregionu, ul. Nowa 5, 66400

Gorzów

Wielkopolski,

email:

info@euroregion-viadrina.pl
mg

2014-2020. Podczas posiedzenia oceniono 108
projektów

złożonych

przez

polskich

wnioskodawców w ramach pierwszego naboru.
Lista zatwierdzonych projektów znajduje się tutaj.
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Warsztaty poświęcone
wypełnianiu wniosku
elektronicznego

Interreg BrandenburgiaPolska: Nabór na projekty
z dziedziny transportu

Informujemy, iż Wspólny Sekretariat oferuje

Informujemy, iż od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r.

warsztaty

wniosku

potrwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

elektronicznego. Warsztaty przeznaczone są dla

w programie Interreg Brandenburgia-Polska. Pula

wnioskodawców, mających zamiar aplikować o

konkursu to ponad 7,5 mln euro na polsko-

środki w ramach osi priorytetowej II (3. nabór).

niemieckie przedsięwzięcia dotyczące:

Warsztaty odbędą się 05.07. (w jęz. polskim) od

- budowy i modernizacji dróg,

godz. 9.00 w Domu Bolfrasa, Bischofstr. 1a,

- poprawy mobilności i wzmocnienia przyjaznej

Frankfurt (Oder).

środowisku komunikacji publicznej.

Więcej informacji pod linkiem http://interregva-

Decyzję

bb-pl.eu/pl/dla-wnioskodawcow/szkolenia/

dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący

poświęcone

wypełnianiu

mg

o

tym,

które

projekty

otrzymają

programu w październiku br.
mg

Brandenburgia-Polska: posiedzenie Komitetu
Monitorującego
12 kwietnia 2017 r. we Frankfurcie nad Odrą - szereg drobniejszych zmian w regulaminie
odbyło

się

programu

kolejne

posiedzenie

Brandenburgia-Polska.

w

ramach Komitetu

Monitorującego

oraz

podręczniku

Komitet beneficjenta, mających na celu doprecyzowanie

Monitorujący, składający się z przedstawicieli dotychczasowych treści,
administracji

rządowej

reprezentantów

i

organizacji

regionalnej

oraz - roczny plan działań komunikacyjnych na 2017 r.

pozarządowych – obejmujący m.in. szkolenia, materiały/broszury

z Polski i Brandenburgii, zatwierdził:

informacyjne, gadżety, artykuły prasowe oraz

- zmiany w kryteriach oceny merytorycznej organizację wydarzenia rocznego.
projektów,
- procedurę postępowania ze skargami na ocenę
i wybór projektów,

źródło: www.ewt.gov.pl

17 lat współpracy gmin
partnerskich BogdaniecPetershagen/Eggersdorf
22 czerwca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu
Gminy Bogdaniec odbyła się Konferencja "Razem
w przyjaźni budujemy ponadgraniczne więzi"
- 17 lat współpracy gmin partnerskich BogdaniecPetershagen/ Eggersdorf. Na temat współpracy
gmin

partnerskich

ze

strony

Euroregionu

opowiadali Pani Elżbieta Karmazyn oraz Pan
Armand Adamczyk.

Fotorelacja z imprez dofinansowanych w ramach Funduszu Małych
Projektów INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020
w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

Polsko-niemieckie uroczyste
otwarcie przystani „Twierdza
Kostrzyn nad Odrą”

Niemiecko-Polska Wymiana
Kulturalna: Cooltura 2017
Rehfelde-Zwierzyn

Prewencja oraz działania
polsko-niemieckich służb
ratowniczych i jednostek OSP

Polsko-Niemieckie Spotkania na
Sulęcińskim Rynku

Polsko-Niemieckie Spotkania z
Kulturą w Krzeszycach

Międzynarodowy Dzień
Inwalidy – Ownice 2017

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”
Gorzów Wielkopolski
66-400
ul. Nowa 5
957358447
95 7358461

info@euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.pl
facebook.com/euroregionviadrina
Zdjęcia: Archiwum Euroregionu,

Polsko-Niemieckie spotkanie z
Historią - Santok 2017

