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Szanowni Czytelnicy,
przed Państwem pierwszy numer
Biuletynu
wydawanego
przez
Stowarzyszenie
Gmin
Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.
Niniejszy biuletyn to próba ukazania
różnorodnych działań podejmowanych
przez Euroregion „Pro Europa Viadrina”
w ramach realizacji Funduszu Małych
Projektów i Projektów Sieciowych.
Może on stanowić źródło informacji na
temat uczestników projektów, form
wspólnej pracy, na temat haseł
programowych i celów, jakie stawiali
przed sobą projektodawcy. W założeniu
biuletyn ma także przyczynić się do

zwiększenia poziomu wiedzy na temat
sposobów wykorzystania Funduszu
Małych
Projektów
i
Projektów
Sieciowych w ramach Europejskiej
Współpracy
Terytorialnej
w
Euroregionie.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
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W sierpniu Euroregion podpisał umowę
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
na realizację projektów transgranicznych
w ramach II edycji projektu
parasolowego dotyczącego wdrażania
Funduszu Małych Projektów i Projektów
Sieciowych, Priorytet 3. Wspieranie
dalszego rozwoju zasobów ludzkich i
transgranicznej kooperacji, Działanie
3.2. Współpraca i spotkania i projekty
sieciowe na kwotę 2 051 040,38 EUR.
Maksymalny koszt dofinansowania
małego projektu wynosi 15 000,00 EUR,
a projektu sieciowego 51 000,00 EUR.

Do składania wniosków upoważnione są
m.in.: jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki i stowarzyszenia, jednostki
organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego, instytucje prawa publicznego
oraz organizacje posiadające charakter
niedochodowy.
Działania kwalifikowalne, m.in.: organizacja
i przeprowadzenie imprez, seminariów,
konferencji, spotkań, konkursów oraz
zawodów sportowych.
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Aktualizacja Koncepcji Rozwoju i Działania
Euroregionu Pro Europa Viadrina
W związku z nowym
okresem wsparcia na lata
2014 – 2020, wspólnie ze
stroną niemiecką
Euroregionu podjęliśmy
działania związane z
aktualizacją Koncepcji
Rozwoju i Działania, mające
na celu dostosowanie
założeń działalności i
rozwoju Euroregionu do
kształtu współpracy
transgranicznej w nowym
okresie programowania.

Chcielibyśmy, aby dokument
ten przede wszystkim
odzwierciedlał potrzeby i
sugestie wszystkich
zainteresowanych rozwojem
współpracy na pograniczu
polsko – niemieckim.
Dlatego zamieściliśmy na
stronie internetowej ankietę i
poprosiliśmy zainteresowane
instytucje o wypełnienie i
odesłanie.
Wnioski powstałe w wyniku
zbiorczej analizy ankiet

posłużą do wypracowania i
zaktualizowania Koncepcji
Rozwoju i Działania
Euroregionu Pro Europa
Viadrina na lata 2014-2020.

Podczas szkoleń zostały
omówione Wytyczne oraz
wnioski wraz z załącznikami.
Odbyły się również szkolenia
dla osób zajmujących się
bezpośrednią realizacją i
raportowaniem pozytywnie
ocenionych projektów.
Szkolenia takie odbyły się
19.04.2012, 12.07.2012,
22.08.2012. Podczas
warsztatów przekazaliśmy
wskazówki mające na celu
prawidłowe przygotowanie
Raportu z realizacji projektu
zarówno w części

merytorycznej jak i
Rezerwa celowa
finansowej z wymaganymi z budżetu Państwa
załącznikami. W szkoleniach
udział wzięło około 70 osób. Euroregion przekazał

mg

podziękowali sołectwom,
radnym oraz osobom
zaangażowanym w
organizację przedsięwzięcia
za chęci, trud i pracę bez
Stoiska Promocyjne
których ta uroczystość nie
byłaby się w stanie odbyć.
Podczas
dożynekpiknik
tradycyjnie
W okresie wiosenno-letnim cieszyły się dużym
Transgraniczny
odbywały
się
konkursy
z
Euroregion rozpowszechniał zainteresowaniem oraz
wolontariuszy i
informacje na temat
zasięgnąć informacji na
przedstawicieli organizacji
www.lubiszyn.pl
Funduszu Małych Projektów temat Funduszu Małych
pozarządowych
w Sądowie;
i Projektów Sieciowych oraz Projektów i Projektów
Transgraniczne
podejmowanych działań
Sieciowych. Byliśmy
zabezpieczenie wielkich
będąc uczestnikiem kilku
uczestnikami takich
imprez masowych w
wydarzeń związanych z
wydarzeń jak m.in. Obchody Gorzowie Wielkopolskim.
realizacją małych projektów. 10 - lecia partnerstwa
Wszystkim odwiedzającym
Odwiedzający stoisko
pomiędzy Sulęcinem, a
nasze stoisko dziękujemy za
Euroregionu mieli okazję
Beeskow i Kamen w
zainteresowanie i do
otrzymać gadżety i materiały Sulęcinie; Jubileusz 10-lecia zobaczenia na kolejnych
promocyjne Euroregionu Pro współpracy Pszczewimprezach.
mg
Europa Viadrina, które
Letschin w Pszczewie;

Szkolenia
Euroregion Pro Europa
Viadrina zorganizował cykl
szkoleń (16.05.2012,
22.05.2012, 29.05.2012,
31.05.2012, 05.06.2012,
12.06.2012) dotyczących
zasad realizacji projektów w
ramach Funduszu Małych
Projektów i Projektów
Sieciowych z Programu
Operacyjnego Polska
(Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007- 2013 w
ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej w
Euroregionie „Pro Europa
Viadrina”.

środki z rezerwy celowej

mg budżetu państwa na

współfinansowanie
(pokrycie wkładu
krajowego) 71 projektów
realizowanych w ramach
Europejskiej Współpracy
Terytorialnej w
wysokości 220 061,51 zł
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Najlepszy Produkt Turystyczny w roku 2012
Gmina Lubniewice zajęła I-sze miejsce w Konkursie na Najlepszy Produkt
Turystyczny w roku 2012 za unikatowe na skalę kraju gry terenowe: Lubniewicki
Szlak Tradycji Kulturowych oraz Szlak Lubniewickich Legend, które powstały
w ramach projektów euroregionalnych: „Lubniewicki Jarmark 6 zmysłów” oraz
„Lubniewicka Noc Świętojańska”.
Edyta Suszek-Kluszczyk

Mistrzostwa Unii Europejskiej w Piłce Nożnej Dzieci
12 maja 2012 Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Skwierzynie już kolejny
raz zorganizował
Mistrzostwa Unii
Europejskiej w Piłce
Nożnej Dzieci. To
prestiżowa impreza o
charakterze
międzynarodowym
organizowana od wielu lat
na stadionie miejskim. Na
zaproszenie odpowiedziały
szkoły z całego powiatu,
uczniowie z Zespołu
Edukacyjnego w
Skwierzynie oraz
zawodnicy klubu
piłkarskiego BSV Schönow
z Niemiec.

Po oficjalnym przywitaniu
wszystkich zawodników,
trenerów i gości rozpoczęto
procedury losowania
drużyn i kolejności
rozgrywek. Każda z drużyn
przed przystąpieniem do
turnieju losowała flagę
państwa wchodzącego w
skład Unii Europejskiej i
od tej chwili stała się
reprezentacją tegoż
państwa. Następnie wraz z
flagami wszystkie zespoły
ustawiły się do uroczystego
wysłuchania hymnu Unii
Europejskiej oraz do
otwarcia turnieju, którego
dokonał Dyrektor OSiR
Skwierzyna Pan Lesław

Hołownia. Bezpośrednio
po części oficjalnej
zawodnicy oraz sędziowie
przeszli na wyznaczone
wcześniej boiska. Do
turnieju przystąpiło 17
drużyn dlatego
poszczególne spotkania
odbywały się w 4 grupach
na 4 boiskach.
Po uroczystej dekoracji
wszyscy pożegnali się w
duchu sportowej przyjaźni.
Dziękujemy i zapraszamy
do brania udziału w
następnych zawodach
organizowanych przez
OSiR.
www.osir.skwierzyna.com.pl

Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu
Pro Europa Viadrina
Gorzów Wielkopolski
66-400
ul. Nowa 5
957353447
95 7353461
info@euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.pl
Zdjęcia: Archiwum Euroregionu,
Zdjęcia i teksty na stronach 3-4
ze stron internetowych:
www.lubniewice.pl
www.osir.skwierzyna.com.pl
www.straz.gorzow.pl

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Sporcie
Pożarniczym.
W dniach 05 - 06 września
2012 roku na obiektach
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i stadionie
lekkoatletycznym
Zamiejscowego Wydziału
Kultury Fizycznej w
Gorzowie Wielkopolskim
przeprowadzono
Międzynarodowe
Mistrzostwa województwa
lubuskiego w sporcie
pożarniczym.
W Mistrzostwach udział
wzięło 14 drużyn i 102
zawodników w
konkurencjach
indywidualnych.

Komisję sędziowską
stanowili funkcjonariusze i
pracownicy Państwowej
Straży Pożarnej wyznaczeni
rozkazem nr 24/2012
Lubuskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP z dnia
22.08.2012 r. pod
przewodnictwem mł. bryg.
Dariusza Kaczmarka.

- sztafeta pożarnicza 4 x 100
m z przeszkodami,
- pożarnicze ćwiczenia
bojowe.
www. straz.gorzow.pl

Mistrzostwa rozgrywane
były w konkurencjach:
- pożarniczy tor przeszkód 100 m,
- wspinanie przy użyciu
drabiny hakowej na 3 piętro
wspinalni,

NABÓR PROJEKTÓW WSTRZYMANY
W związku z wykorzystaniem środków przewidzianych do zakontraktowania w ramach Funduszu Małych Projektów
i Projektów Sieciowych w roku 2012 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy, iż z dniem
27.09.2012 r. nabór projektów zostaje wstrzymany.
Do ponownego składania projektów zapraszamy Państwa w 2013 r.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

