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Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Szanowni Czytelnicy,
przekazujemy kolejny numer biuletynu
Euroregionu "Pro Europa Viadrina" .

Stowarzyszenia

Gmin

Polskich

Tradycyjnie już polecamy Państwa uwadze aktualności z funkcjonowania
Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA oraz informacje o ciekawych projektach
realizowanych w Euroregionie.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
Zespół Redakcyjny
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Warsztat z projektu
Coaching VIADRINA
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Polsko-niemiecka Komisja
Międzyrządowa
5

Fundusz Małych Projektów
INTERREG VA – dofinansowano
nowe projekty
Podczas posiedzenia w dniach 01-02.07.2019 r.
obradująca

w

Gorzowie

Wielkopolskim

Euroregionalna Komisja Oceniająca zatwierdziła
145

projektów

wnioskodawców

z

polskiej

i niemieckiej części Euroregionu PRO EUROPA
VIADRINA. Kwota dofinansowania z EFRR wyniosła
prawie
w

1

mln

większości

EUR.

Tematy

dotyczyło

projektów

polsko-niemieckich

wydarzeń kulturalnych w regionie.
W

ramach

dofinansowanych

projektów

były

również m.in.: warsztaty tematyczne, monografie,
koncepcje, zawody sportowe, wymiana szkolna,
spotkania przedszkolaków i seniorów.
mg

Szkolenie z rozliczania małych
projektów za nami.
Szkolenie z rozliczania projektów realizowanych
w ramach Funduszu Małych Projektów Programu
Współpracy

INTERREG

VA

Brandenburgia

– Polska 2014-2020 za nami.
Uczestnikom szkolenia przedstawiono informacje
dotyczące zasad ponoszenia wydatków zgodnie
z prawem krajowym i unijnym oraz prawidłowego
opisywania dokumentów finansowych.
Omówiono podstawowe dokumenty, niezbędne do
przygotowania

rozliczeń

projektów

oraz udzielono ważnych wskazówek.
mg

Strona 2

Strona 3

Kolejne umowy na projekty w ramach Funduszu Małych
Projektów Programu Współpracy INTERREG VA
Brandenburgia – Polska 2014-2020 - podpisane.
Komenda

Wojewódzka

Policji

w

Gorzowie Ich celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy

Wielkopolskim oraz Lubuski Urząd Wojewódzki Policją z Polski i Niemiec w zakresie zapewniania
to jedni z wielu beneficjentów, którzy zawarli bezpieczeństwa w strefie transgranicznej.
ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Więcej informacji i fotorelacja na stronie Komendy
"Pro

Europa

Viadrina"

umowy

na

projekty Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

w ramach Funduszu Małych Projektów Programu W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano
Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska umowę o dofinansowanie Małego Projektu pt.:
Twój Wiek – Twoim Atutem – pierwszy etap.

2014-2020.

Polica w Gorzowie Wielkopolskim zawarła umowy Krótka informacja i galeria na stronie Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

w zakresie realizacji trzech projektów.

mg

Nawiązano nowe partnerstwo
W dniu 27 lipca br. delegacja z Urzędu
Miejskiego

w

Drezdenku

z

Burmistrzem

Drezdenka - Karoliną Piotrowską, spotkała się z
przedstawicielami Stowarzyszenia Scharwenka
Kulturforum w Bad Saarow. Celem wizyty było
nawiązanie współpracy kulturalnej pomiędzy
dwiema instytucjami.
Spotkanie zostało zainicjowane w ramach
realizowanego
COACHING

przez

Euroregion

VIADRINA,

którego

projektu
jednym

z zadań jest kojarzenie organizacji po obu
stronach granicy zainteresowanych realizacją
polsko-niemieckich projektów.
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Wizyta studyjna w ramach
projektu DIALOG
Przedstawiciele
kilkadziesiąt

Euroregionu,

osób

z

Polski

łącznie
i

Niemiec,

uczestniczyli w wizycie studyjnej na pograniczu
polsko-czesko-słowackim 18-20 września 2019
roku.
Zgodnie z założonymi w projekcie celami,
bardzo istotne jest dla nas przedstawianie
różnic pomiędzy kulturami, a także inspiracja
i poznawanie różnych systemów edukacyjnych.
W ramach trzydniowej wizyty mieliśmy okazję
zapoznać się z funkcjonowaniem Euroregionu
Śląsk Cieszyński a także Euroregionu Silesia.
Uczestnicy

wyjazdu

mikroprojektów

poznali

przykłady

edukacyjnych,

specyfikę

szkolnictwa polskiego w Czechach, działalność
organizacji

kulturalno-oświatowych,

samorządów.

Ostatni

dzień

wyjazdu

to

uczestnictwo w konferencji naukowej, na której
poznaliśmy

działalność

sieci

EuroInstytutu

Polsko-Czesko-Słowackiego, współpracę uczelni
wyższych oraz przedstawiliśmy projekt DIALOG
i współpracę z uczelniami wyższymi na obszarze
naszego Euroregionu.
Pełna fotorelacja na FB Euroregionu.
Wyjazd

był

częścią

dofinansowanego

w

projektu
ramach

DIALOG
Programu

Współpracy INTERREG V A BrandenburgiaPolska 2014-2020.
pb
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Warsztat pt. Zarządzanie i komunikacja
w projektach miękkich
26

września

Wielkopolskim
pt.

2019

roku

odbyły

w

Gorzowie

się

warsztaty

Zarządzanie i komunikacja w projektach

miękkich.
W warsztacie udział wzięli przedstawiciele
z

instytucji

zajmujących

się

współpracą

transgraniczną, którym uświadomiono m.in.
komunikację w zespole, bariery blokujące
komunikację oraz czym jest stres i jakie są jego
źródła.
Ponadto

warsztat

asertywnych

był

oraz

treningiem
kontroli

technik
emocji

w sytuacjach trudnych.
Warsztat odbył się
Coaching

VIADRINA

w ramach projektu
finansowanego

ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy
INTERREG VA Brandenburgia-Polska 20142020.
mg

XXIX posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
W dniach 16-17 września braliśmy udział
w XXIX posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej
i Przygranicznej w Berlinie.
To ważne miejsce dialogu i wypracowywania
rozwiązań

kwestii

istotnych

pogranicza, w tym Euroregionów.

dla

całego
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W bogatym programie poruszono między

Sibylle

innymi

Pełnomocnik

zagadnienia

współpracy

Katharinę

Sorg,

ds.

relacji

z

międzyregionalnej, przygranicznej i współpracy

członkowskimi

w dziedzinie planowania przestrzennego oraz w

przygranicznej

fdziedzinie edukacji.

Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Spotkanie

zostało

zorganizowane

Współprzewodniczących

przez

Polsko-Niemieckiej

Komisji Międzyrządowej, Panią Natalię Bank,
Dyrektor

Departamentu

Międzynarodowych

Spraw

Ministerstwo

Spraw

Wewnętrznych i Administracji oraz Panią

Polsko - niemiecka konferencji
GORZÓW...inaczej/ GORZÓW....anders.
W dniu 6 września 2918 roku na zaproszenie
Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie
Wielkopolskim oraz Business and Innovation
Centre Frankfurt (Oder) GmbH we Frankfurcie
nad Odrą byliśmy uczestnikami polsko niemieckiej

konferencji

GORZÓW...inaczej/

GORZÓW....anders.
Konferencja

była

realizowana

w

ramach

Funduszu Małych Projektów Euroregionu PRO
EUROPA

VIADRINA

Programu

Współpracy

INTERREG VA.
Podczas

spotkania

zaprezentowano

wiele

ciekawych wykładów odnoszących się do
historii gospodarczej Gorzowa od średniowiecza
do czasów współczesnych.
pb

UE

Ambasador,

i

oraz

regionalnej

państwami
współpracy
Federalnego
pb
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Stoiska promocyjne Euroregionu
Podczas tegorocznych wakacji odwiedziliśmy ze
stoiskiem promocyjnym kilka gmin członkowskich
Stowarzyszenia

Gmin

Polskich

Euroregionu

„Pro Europa Viadrina” . Okazją ku temu były m.in.
dożynki gminne w Trzebiszewie, Zwierzynie oraz
Święto Chleba w Bogdańcu.
mg

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”
Gorzów Wielkopolski
66-400
ul. Władysława Łokietka 22
957358447
95 7358461
info@euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.pl
facebook.com/euroregionviadrina

Zdjęcia: Archiwum Euroregionu, zdjęcia beneficjentów

