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Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie naszego newslettera. Znajdziecie  
w nim m.in. informacje o: pracach Zarządu, naborze w ramach Funduszu 
Małych Projektów, nagrodzie dla naszego Biura a także relacje z interesujących 
wydarzeń ostatniego kwartału.  

Korzystając z okazji, że nastała wiosna zachęcamy Państwa do wycieczek 
pieszych i rowerowych po atrakcyjnym terenie Euroregionu PRO EUROPA 
VIADRINA.  

Życzymy Państwu przyjemnej lektury. 
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Strona 2   

Z prac Zarządu 
 

Dnia 9 marca 2017 r. odbyło się 

posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. 

W trakcie obrad omówiono zagadnienia 

związane z Funduszem Małych Projektów oraz 

działalność Komitetu Monitorującego w ramach 

Programu Współpracy Interreg VA 

Brandenburgia - Polska 2014-2020. 

Ponadto zatwierdzone zostało 

sprawozdanie z działalności oraz  

sprawozdanie finansowe za rok 2016. 

 

 

 

Informujemy, iż 3 lutego 2017 roku zamknięty 

został nabór do Funduszu Małych Projektów  

w ramach Programu Współpracy Interreg VA 

Brandenburgia - Polska 2014-2020. Nabór 

skierowany był dla projektów, których termin 

zakończenia realizacji przypadał do 30.06.2017 r. 

W sumie do biura Euroregionu wpłynęło  

108 wniosków.  

O wyborze projektów i wysokości dofinansowania 

zadecyduje Euroregionalna Komisja Oceniająca, 

                                            

   

 

Zakończono I nabór wniosków do 
Funduszu Małych Projektów 

która zbierze się w dniach 19 – 21 kwietnia 2017 

roku.  

Informujemy ponadto, iż II nabór wniosków na 

projekty z terminem realizacji do 31 grudnia 2017 

roku zostanie ogłoszony w II kwartale 2017 roku.    

Jednocześnie zachęcamy do ciągłej konsultacji 

projektów. W razie pytań pracownicy biura 

Stowarzyszenia są do Państwa dyspozycji.   

      mg 

   

 

Omówiono również sprawy związane  

z bieżącym funkcjonowaniem 

Stowarzyszenia.                               mg 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 3 

Stoiska Promocyjne  

 

COACHING Viadrina 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 

Komitet Monitorujący Programu Współpracy 

INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 

zatwierdził do dofinansowania, w ramach osi 

priorytetowej IV projekt własny Euroregionu pt. 

Coaching VIADRINA. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy 

i kompetencji instytucji zainteresowanych 

transgraniczną współpracą projektową  w 

Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w oparciu o 

usystematyzowaną podstawę. Przyczynić do tego 

mają się następujące działania: przeprowadzenie 

analizy sytuacji dotyczącej struktury 

beneficjentów w Euroregionie oraz podniesienie 

poziomu wiedzy i kompetencji do współpracy 

transgranicznej poprzez m.in. spotkania 

informacyjne, konsultacje oraz skierowany na 

konkretne grupy i indywidualny coaching 

podmiotów i instytucji. 

Pozytywna ocena projektu  Coaching VIADRINA 

świadczy o tym, iż działalność oraz inne projekty  

i inicjatywy podejmowane przez Euroregionu PRO 

EUROPA VIADRINA są zauważane przez instytucje 

zewnętrzne. Mamy nadzieję, że w wyniku działań 

projektowych związanych z inicjowaniem nowych  

i intensyfikowaniem istniejących relacji polsko-

niemieckich trwale skorzystają mieszkańcy 

obszaru Brandenburgia - Lubuskie.  

                mg 

  

Informujemy, iż w ramach I naboru do FMP biuro 

Stowarzyszenia wraz z siecią Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich  

w województwie lubuskim zorganizowało dla 

Państwa cykl 6 szkoleń dotyczących procedury 

składania i zatwierdzania wniosków  

o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych 

Projektów w Euroregionie PRO EUROPA 

VIADRINA. Spotkaliśmy się z Państwem  

w Gorzowie Wielkopolskim, Strzelcach 

Krajeńskich, Sulęcinie, Słubicach, Międzyrzeczu  

i Kostrzynie nad Odrą. Dziękujemy Państwu za 

udział i aktywne uczestnictwo, o kolejnych 

szkoleniach poinformujemy niebawem. 

      mg 

II nabór wniosków  
w ramach Programu  
INTERREG V A 
Informujemy, iż 13 stycznia 2017 roku dobiegł 

końca II nabór wniosków w ramach Programu 

Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – 

Polska 2014 – 2020. W sumie w ramach OP I i 

OP III złożono 37 wniosków na wnioskowaną 

kwotę EFRR łącznie 53 199 271,55 EUR.  

mg 

Szkolenia w ramach  
I naboru FMP 



  
Strona 4  Gala INTERREG we Frankfurcie nad Odrą  

Fundusz Małych Projektów wyróżniony! 

Dnia 13.03.2017 r. we Frankfurcie nad Odrą 

odbyło się Wydarzenie Roczne 2016 w ramach 

Programu Współpracy INTERREG V A 

Brandenburgia-Polska 2014-2020. Jednym  

z punktów uroczystości była pierwsza edycja 

rozdania „Nagrody INTERREG Programu 

Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-

Polska 2014 i 2020”. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 

realizacja "Funduszu Małych Projektów i 

Projektów Sieciowych oraz ich realizacja w 

Euroregionie Pro Europa Viadrina" została 

wyróżniona w kategorii  "Best practice 

INTERREG IV A". Według słów organizatora, 

wyróżniono tych partnerów, których projekty 

mogą pod kątem ich treści oraz realizacji 

służyć za przykład do naśladowania  

w aktualnym okresie programowania. 

Przyznana nagroda Instytucji Zarządzającej 

jest wyróżnieniem tak dla Biura Euroregionu, 

jak i dla miast, gmin, powiatów tworzących 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 

"Pro Europa Viadrina"; a także innych 

organizacji wnioskujących i realizujących setki  

spotkań i projektów na pograniczu. To właśnie 

te projekty są podstawą dobrych relacji 

pomiędzy mieszkańcami i instytucjami polskimi 

i niemieckimi oraz pogłębiają współpracę 

partnerską w celu wykorzystania 

transgranicznych potencjałów; będącą celem 

głównym działania Euroregionu PRO EUROPA 

VIADRINA. 

 

Zakończona już realizacja Funduszu Małych 

Projektów i Projektów Sieciowych  

w perspektywie finansowej 2007-2013, 

nowo rozpoczęta realizacja FMP w ramach 

Programu Współpracy INTERREG VA 

Brandenburgia-Polska 2014-2020, 

działalność Jednostki Centralnej Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a także 

zaangażowanie Stowarzyszenia w inne 

projekty i inicjatywy są zauważane przez 

instytucje zewnętrzne, czego przykładem 

jest ta nagroda.                             pb 

 
 
 



  

Strona 5 V spotkanie Grupy Roboczej Transport 

16 marca 2017 r. w urzędzie marszałkowskim  

w Zielonej Górze odbyło się  V spotkanie Grupy 

Roboczej Transport Komitetu ds. Współpracy 

Transgranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji 

Międzyrządowej. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele 

jednostek administracyjnych woj. dolnośląskiego, 

zachodniopomorskiego, Saksonii oraz 

Brandenburgii. Ze strony Euroregionu PRO 

EUROPA VIADRINA w obradach uczestniczyli: 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA - Krzysztof 

Szydłak oraz Armand Adamczyk - Zastępca 

Dyrektora Stowarzyszenia Mittlere Oder e.V. 

W programie znalazł się m.in. punkt dotyczący 

wyników opracowania pt.: „Analiza sieci 

transportowej Odra – Nysa (AVerON)”.  

Podczas spotkania omówiono także aktualny stan 

infrastruktury i planowane prace na liniach 

  

 

 

kolejowych, w szczególności na terenie 

województwa lubuskiego. Poruszono zagadnienia 

dotyczące utrzymania i rozwoju połączeń 

transgranicznych, w tym bezpośrednich, m.in. 

Zielona Góra - Berlin, Gorzów Wlkp. - Berlin oraz 

możliwości ich dofinansowania z budżetu 

centralnego lub ze środków Unii Europejskiej oraz 

ułatwienia w uzyskaniu dopuszczeń dla polskich 

pasażerskich pojazdów kolejowych do wjazdów 

do stacji granicznych.    

                                  mg 

 

Wyzwania we współpracy transgranicznej 

O  wyzwaniach dotyczących współpracy 

transgranicznej dyskutowali przedstawiciele 

instytucji zaangażowanych w realizację 

programów Interreg oraz Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa. Konferencja odbyła się 

23 marca 2017 r.  w Ministerstwie Rozwoju. 

Euroregion reprezentowali Krzysztof Szydłak - 

Dyrektor Biura oraz Elżbieta Karmazyn - Kierownik 

Zespołu Projektów Euroregionalnych. 

Tematykę spotkania podzielono na dwa bloki 

tematyczne. Pierwszy z nich obejmował 

zagadnienia z zakresu dostępności, rozumianej 

jako zorientowanie na różnorodne potrzeby osób 

 

korzystających z produktów projektów czy 

świadczonych przez beneficjentów usług. Komisja 

Europejska w tej perspektywie finansowej zwraca 

szczególną uwagę na zasadę niedyskryminacji, 

szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Druga 

część spotkania poświęcona była m.in. dyskusji o 

kształcie współpracy terytorialnej w Europie po 

2020 r. Uczestnicy konferencji formułowali 

wnioski na podstawie doświadczeń  

z obecnej perspektywy. Rozmawiano m.in.  

o koncentracji tematycznej, zwiększaniu jakości 

projektów oraz widoczności ich rezultatów. 

                                       źródło: http://www.mr.gov.pl 

 



 

  

Strona 6  Konferencja na temat budowania dobrego 
wizerunku Polski  

Samorządy odgrywają ogromna rolę w 

kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszego 

kraju – to jedna z konkluzji środowej (29 marca 

2017) konferencji na temat współpracy rządu i 

samorządu. Spotkanie, w którym wzięli udział 

przedstawiciele władz samorządowych z całej 

Polski otworzył podsekretarz stanu w MSWiA 

Sebastian Chwałek. Euroregion PRO EUROPA 

VIADRINA reprezentował Krzysztof Szydłak - 

Dyrektor Biura. 

Uczestnicy konferencji zapoznali się z kierunkami 

polityki zagranicznej i priorytetami dyplomacji 

publicznej w 2017 r. Kładą one nacisk na poprawę 

naszego wizerunku poprzez bezpośrednie 

oddziaływanie na inne społeczeństwa. Obecny na 

obradach sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak 

podkreślił, że obecny cel dyplomacji publicznej to 

„moda na Polskę”, zarówno w relacjach 

gospodarczych jak i w kwestiach związanych z 

bezpieczeństwem. 

Uczestnicy konferencji omówili przykłady 

najciekawszych działań podejmowanych na tym 

polu przez polskie samorządy. Należą do nich np. 

misje gospodarcze pod hasłem „Lubuskie idzie w 

świat”, transgraniczne ścieżki rowerowe w 

województwie zachodniopomorskim oraz liczne 

festiwale, wystawy, wydarzenia kulturalne  

i wymiany na poziomie lokalnym. Działania takie 

są prowadzone na wielu poziomach – przez 

województwa, miasta, czy w ramach 

euroregionów. 

źródło/ foto: www.mswia.gov.pl  

Ponad milion euro na modelowe miasto Słubice-Frankfurt 

„Europejskie Modelowe Miasto Współpracy 

Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice” to 

projekt, który przez najbliższe 33 miesiące będą 

realizowały oba przygraniczne miasta. 28 marca 

2017 roku o projekcie opowiedzieli, w Domu 

Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą, burmistrzowie 

Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr Martin 

Wilke oraz przedstawiciele różnych instytucji. 

Budżet projektu wynosi blisko 1,2 mln euro 

(dofinansowanie z programu Brandenburgia- 

Polska INTERREG VA 2014-2020 - 85 proc.), 

rusza on 1 kwietnia 2017 roku, skończy się 31  

grudnia 2019 roku.  Celem tego projektu jest 

m.in. wzmocnienie transgranicznej współpracy 

między wydziałami merytorycznymi administracji, 

zintensyfikowanie współpracy obu administracji z 

instytucjami z dziedziny edukacji, kultury, sportu i 

turystyki.                      źródło/foto: www.slubice.pl      

http://www.mswia.gov.pl/
http://www.slubice.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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,  

   

02.03.2017 r. przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" wziął 

udział w spotkaniu informacyjnym dla dyrektorów 

szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych  

w sprawie wsparcia dla szkół. W trakcie 

prezentacji, której wysłuchało blisko 60 osób, 

przedstawiono Fundusz Małych Projektów, Polsko-

Niemiecką Współpracę młodzieży, a także 

przybliżono Program Współpracy INTERREG V A 

Brandenburgia-Polska 2014-2020. Spotkanie 

odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego i zostało otwarte przez 

wicemarszałka Romualda Gawlika.  

        

 

Konkurs Krajoznawczy  
„Poznajemy Ojcowiznę” 

 

w dniu 15 marca 2017 roku w siedzibie PTTK 

Ziemia Gorzowska poznaliśmy wyniki etapu 

rejonowego XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy 

Ojcowiznę". Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie 

otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane m.in. 

przez Euroregion PRO EUROPA VIADRINA. 

Nagrody wręczali: Piotr Boboryk – Euroregion 

PRO EUROPA VIADRINA, Leszek Pielin 

i Władysław Pachowicz – PTTK Oddział Ziemi 

Gorzowskiej. Nad całością czuwała Hanna 

Rudzińska – koordynator konkursu. 

Spotkanie informacyjne dla  
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  

i podstawowych 

Strona 7  
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