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Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Szanowni Czytelnicy,
przekazujemy Wam nowy, letni numer biuletynu Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu "Pro Europa Viadrina" .
Tradycyjnie już polecamy Waszej uwadze aktualności z funkcjonowania
Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA oraz informacje o ciekawych projektach
realizowanych przez Euroregion.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
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Spotkanie Zarządów Euroregionu
PRO EUROPA VIADRINA
16 sierpnia 2017 roku w Centrum Odwiedzających
Międzynarodowej
w

Berlinie

Wystawy

spotkali

się

Ogrodniczej

IGA

przedstawiciele

obu

Zarządów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.
Gośćmi

spotkania

byli

także

Pani

Ursula

Bretschneider - Dyrektor Instytucji Zarządzającej
INTERREG VA oraz Pan Zbyszek Zaborowski Dyrektor
i

Biura

Europejskiej

Współpracy

Współpracy

Zagranicznej

Terytorialnej

UM

Województwa Lubuskiego.
Głównymi tematami rozmów były wspólne polsko
-

niemieckie

przedsięwzięcia

Euroregionu

PRO EUROPA VIADRINA oraz realizacja Programu
Współpracy

Transgranicznej

INTERREG

VA

Brandenburgia - Polska 2014-2020. Podpisane
zostało Porozumienie Partnerskie w celu realizacji
projektu Coaching VIADRINA. Poruszono ponadto
kwestię

dotyczącą

problemów

wynikających

z zasad realizacji FMP INTERREG VA.
mg

Posiedzenie Euroregionalnej
Komisji Oceniającej
W dniach 21.09. - 22.09.2017 w Gorzowie
Wielkopolskim

odbyło

Euroregionalnej

Komisji

się

posiedzenie

Oceniającej

(EKO),

działającej w ramach Funduszu Małych Projektów
(FMP)

Programu

Współpracy

Brandenburgia-Polska

INTERREG

2014-2020.

VA

Podczas

posiedzenia oceniono 75 projektów złożonych
przez

polskich

wnioskodawców

w

ramach

drugiego naboru.
mg
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Coaching VIADRINA
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA zaprasza

Ankieta ta jest elementem projektu „Coaching

wszystkich

VIADRINA” , realizowanego przez nas w ramach

przedstawicieli

instytucji

w

Euroregionie do wypełnienia ankiety na temat

Programu

kontaktów transgranicznych w Euroregionie PRO

Brandenburgia

EUROPA VIADRINA. Przekazane przez Państwa

celem jest polepszenie wiedzy i kompetencji

opinie

instytucji

zainteresowanych

instytucji na naszym obszarze w tym zakresie, a

współpracą

projektową

co

EUROPA VIADRINA.

pomogą nam dokonać analizy potrzeb

za

tym

działania
jak

idzie

również

przygotować

odpowiadające tym potrzebom takie

warsztaty,

indywidualne

coachingi,

doradztwa dla nowych partnerów czy giełda

Współpracy
–

INTERREG

Polska

2014-2020,

w

VA
którego

transgraniczną

Euroregionie

PRO

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj
Kwestionariusz dostępny jest w trybie online
tutaj https://goo.gl/forms/K6gzHJh4xTy7cEHb2

partnerstw.

Dialog - pierwsze spotkanie Grupy Projektowej

mg

11.09.2017 r. w Górzycy odbyło się pierwsze

Cel projektu wpisuje się w szczegółowy cel

spotkanie

programu

Grupy

Projektowej

DIALOG.

„Wzmocnienie

współpracy

Członków Grupy powitał Wójt Gminy Górzyca

transgranicznej instytucji i mieszkańców we

Pan

wszystkich

Robert

Stolarski.

Grupa

złożona

z

aspektach

życia

publicznego”

przedstawicieli wszystkich partnerów projektu

i realizuje go za pomocą systematycznego

(Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu

transferu informacji i wiedzy w DIALOG-u

"Pro Europa Viadrina", Mittlere Oder e.V.,

pomiędzy instytucjami i mieszkańcami dla

Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa –

całego obszaru wsparcia.

Nysa – Bóbr", Euroregion Spree – Neiße Bober

Cele szczegółowe projektu to:

e.V.) omówiła bieżące kwestie związane z



projektem – zarówno częścią merytoryczną,


jak i kwestie proceduralne.
Nadrzędnym

celem

projektu

jest

transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami
oraz

organizacjami

niemieckiej

na

współpracy

pograniczu

polsko-

brandenbursko-

lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz
uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i
Niemiec,
instytucjach

zajmujących
na

co

się
dzień

w
w

współpracą i tematyką transgraniczną

swoich
praktyce






poprawa
wiedzy
o
strukturach
i kompetencjach administracyjnych w kraju
partnera,
wymiana doświadczeń, diagnozowanie
i dostarczanie rozwiązań transgranicznych
problemów
w
tematyce
kształcenia
i ochrony zdrowia
wspieranie sieci partnerskich w kierunku
wspólnych obszarów dalszych działań
rozszerzenie kompetencji interkulturowych
polepszenie
wzajemnej
komunikacji
bezpośredniej
wspólna
promocja,
poprawa
w
postrzeganiu
i
odbiorze
rozwoju
transgranicznego oraz towarzyszącym im
procesów
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Realizacja

celów

wspomóc

rozwój

pogłębianie

projektu
wspólnego

ma

obszaru

współpracy

i

poprzez

przezwyciężanie istniejących barier.
Grupę

docelową

projektu

stanowią

bezpośrednio multiplikatorzy w transgranicznie
działających instytucjach, m.in. w administracji
publicznej,

szkołach,

organizacjach

pozarządowych i innych instytucjach nonprofit.

Tzw.

pośrednią

grupę

docelową

Planowany rezultat projektu to:

rezultatów



liczba współpracujących instytucji: 76

projektu, czyli polscy i niemieccy mieszkańcy



utworzenie tematycznych grup roboczych:

stanowią pośredni beneficjenci

2

całego obszaru wsparcia.
Korzyść z realizacji projektu to generalna



22

poprawa współpracy instytucjonalnej poprzez:


DIALOG

podmiotów

w

celu

analizy



projektowej,

tematyczne,

trans-granicznych zagadnień

konferencje

warsztaty,

treningi

interkulturowe, seminaria: 76



niwelowanie barier mentalnych



wzrost znajomości języka sąsiada



poprawa

znajomości


struktur

uczestnictwo

w

wydarzeniach

promocyjnych: 32

administracyjnych.

Projekt

ułatwienie nawiązywania transgranicznych

Programu

kontaktów

Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach

instytucji

publicznych

celu

i pozarządowych


posiedzenia grup roboczych, posiedzenia
grupy

i rozwiązywania problemów specyficznych



ilość organizowanych kursów językowych:

zwiększenie

znajomości

o obszarze wsparcia

oraz

wiedzy

DIALOG

–

współfinansowany

Współpracy
„Europejska

INTERREG

V

z
A

Współpraca

Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR).

pb
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VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego INTERREG VA
Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.
W dniach 11-12.07.2017 r. we Frankfurcie nad

przyrodniczego i kulturalnego). W wyniku

Odrą odbyło się posiedzenie VIII Komitetu

głosowania zatwierdzonych zostało 9 z 21

Monitorującego INTERREG VA Brandenburgia

zgłoszonych projektów.

– Polska 2014 – 2020.

Wśród zatwierdzonych projektów znajdują się

Na

posiedzeniu

Komitetu,

Stowarzyszenie

m.in. takie, których wnioskodawcami bądź

Europa

partnerami są członkowie Stowarzyszenia –

Viadrina” było reprezentowane przez Pana

Miasto Gorzów Wielkopolski, Miasto Kostrzyn

Tomasza

Jaskułę

nad Odrą, Miasto i Gmina Słubice, Miasto i

Zarządu,

Burmistrza

Gmina

Polskich

Euroregionu

„Pro

(Wiceprzewodniczącego
Miasta

i

Gminy

Gmina Sulęcin, Miasto i Gmina Witnica, Gmina

Lubniewice) oraz Pana Krzysztofa Szydłaka

Słońsk, Gmina Santok.

(Dyrektora Biura).

Zatwierdzono projekty na około 21,5 mln euro

Głosowaniu

poddano

projekty

z

I

osi

dofinansowania EFRR, co stanowi blisko 70%
alokacji na tę oś priorytetową Programu.

priorytetowej (zachowanie dziedzictwa

Spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń w zakresie
realizacji projektów parasolowych na pograniczu polskoniemieckim i polsko-czeskim
W dniach 26-27 września 2017 r. w Polanicy
Zdrój spotkali się przedstawiciele Ministerstwa
Rozwoju oraz euroregionów z pogranicza
polsko-niemieckiego oraz polsko-czeskiego.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń w
zakresie realizacji Funduszu Małych Projektów
na obu granicach.
Uczestnicy szczegółowo opowiadali o ścieżkach
naboru projektów, ich ocenie oraz systemach
rozliczeń
kwestie

i

refundacji.
Funduszu

w perspektywie 2020.

Poruszono
Małych

również
Projektów
mg

Zip-Zap 2017 – warsztaty z animacji językowej
We

współpracy

Współpracą
EUROPA

z

Polsko-Niemiecką

Młodzieży

VIADRINA,

Euroregion
Mittlere

Oder

Zgłoszenia

Więcej informacji, także o warsztatach w
stronie

października

we

w

miastach

znajdziecie

internetowej

Państwo

24-25

Wymiany Młodzieży:

nad

Odrą.

http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-

Szczegółowe informacje na temat miejsca i

projekty/projekty-pnwm/zip-zap-2017-

przebiegu

warsztaty-z-animacji-jezykowej/

warsztatów

zostaną

przekazane

na

Polsko-Niemieckiej

dniach

Frankfurcie

za

e.V.

językowej.
się

się

pomocą formularza elektronicznego.
innych

odbędą

odbywają

PRO

zaprasza na warsztaty z zakresu animacji
Warsztaty
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Państwu w terminie późniejszym.

Fotorelacja z wybranych imprez dofinansowanych z Programu
FMP INTERREG VA

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, zdjęcia beneficjentów

