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Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie naszego newslettera.  

Znajdziecie w nim informacje m.in. o: pracach Zarządu, naborze w ramach 
Funduszu Małych Projektów oraz interesujących wydarzeń ostatniego kwartału.  

Kwiecień w tym roku to również miesiąc Świąt Wielkanocnych, dlatego 
składamy Wam drodzy czytelnicy życzenia zdrowych i pogodnych Świąt, 
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju  
w rodzinnym gronie.  
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Dnia 19.02.2019 r. odbyło się walne zebranie 

członków Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Na kolejna 

kadencję został wybrany Przewodniczący 

Zarządu: Pan Jacek Wójcicki, Prezydent Gorzowa 

Wielkopolskiego, a także wiceprzewodniczący: 

Pan Tomasz Jaskuła, starosta sulęciński. Po raz 

kolejny do zarządu zostali wybrani Pani Krystyna 

Pławska, Wójt Gminy Bogdaniec, Pan Janusz 

Krzyśków, Wójt Gminy Słońsk. Skład Zarządu 

uzupełnili debiutujący w tej roli Pan Bartłomiej 

Kucharyk, Wójt Gminy Przytoczna oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie Mateusz Feder. 

Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej. 

Jej przewodniczącym został Pan Paweł Pisarek, 

Wójt Gminy Santok oraz Pani Anna Mołodciak, 

Wójt Gminy Kłodawa oraz Pani Sylwia 

Łaźniewska, Burmistrz Miasta i Gminy 

Dobiegniew.  

Członkowie Walnego Zebrania wybrali również 

reprezentantów Stowarzyszenia w Federacji 

Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej. Zostali 

nimi Pan Andrzej Kunt, Burmistrz Kostrzyna nad 

Odrą oraz Pan Lesław Hołownia, Burmistrz 

Skwierzyny. 

 

 

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 

Poza wyborami, członkowie Walnego Zebrania 

zostali zaznajomieni ze stanem realizacji Funduszu 

Małych Projektów programu Interreg VA 

Brandenburgia - Polska 2014-2020 oraz  

ze stanem prac nad przyszłością programu 

INTERREG. Ponadto zostali zaznajomieni  

ze stanem Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży, a także projektów własnych 

Euroregionu: DIALOG oraz COACHING Viadrina. 

Prezentację przeprowadził Pan Krzysztof Szydłak, 

Dyrektor Biura. 

Wszystkim członkom wybranym do władz 

Stowarzyszenia gratulujemy i życzymy owocnej 

współpracy! 

pb 
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Stoiska Promocyjne  

 

Pierwsze posiedzenia  Zarządu 
 
W dniu 21 marca 2019 r. w biurze 

Stowarzyszenia w Gorzowie Wielkopolskim 

odbyło się pierwsze posiedzenie nowo 

wybranego Zarządu Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.  

W trakcie obrad omówiono i zatwierdzono 

sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie 

finansowe za rok 2018 wraz z wykonaniem 

planu finansowego. Omówiono ponadto 

zagadnienia dotyczące Programu Współpracy 

Interreg VA w tym m.in. Fundusz Małych 

Projektów, Działalność Komitetu 

Monitorującego oraz przygotowania do 

kontynuacji projektów DIALOG i Coaching 

VIADRINA. Dyskusji zostało poddane 

funkcjonowanie JC PNWM oraz stan INTERREG 

VI A. 

 mg 

Brandenburgia – Polska: wybrano nowe projekty   

26 - 27 lutego 2019 we Frankfurcie nad Odrą 

odbyło się 12 posiedzenie Komitetu 

Monitorującego.  

 

Bardzo dobra wiadomość dla wnioskodawców  

z naszego Euroregionu. Komitet Monitorujący 

przyznał  0,5 miliona € dodatkowych środków 

na małe projekty.    

 

Listy zatwierdzonych projektów  OP III i OP IV

  

 mg 

http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/02/12BA-XIIKM_PA-OPIII_ProjList_best-zatw.pdf
http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/02/12BA-XIIKM_PA-OPIV_ProjList_best-zatw.pdf
http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/02/12BA-XIIKM_PA-OPIV_ProjList_best-zatw.pdf


  

Strona 4  Zaproszenie do składnia wniosków  
ze środków EFRR dla Funduszu Małych Projektów 



  
Zapraszamy na szkolenia 
FMP i PNWM 
zapraszamy Państwa na  szkolenia informacyjne 
pod nazwą „Zasady realizacji projektów za 
pośrednictwem Funduszu Małych Projektów  
w ramach Programu Współpracy INTERREG VA  
Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“ oraz  
w zakresie  Polsko – Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży. 
 
Szkolenia  odbędą  się:  
03.04.2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim,  
09.04.2019 r. w Sulęcinie, 
10.04.2019 r. w Drezdenku, 
11.04.2019 r. w Międzyrzeczu, 
12.04.2019 r. w Kostrzynie nad Odrą, 
15.04.2019 r. w Słubicach. 
 
 

Relację z jednych z warsztatów mogą Państwo 

obejrzeć na stronie: 

https://gorzow.tvp.pl/41138208/interkulturowe-

aspekty-wspolpracy-z-partnerami-zza-granicy 

 

Strona 5 

W związku z realizacją projektu DIALOG, 

Euroregion zrealizował cykl warsztatów 

związanych z interkulturowymi aspektami 

współpracy z partnerami zza granicy. 

Prowadzący warsztaty – Szymon Kopiecki 

(ekspert w zakresie m.in. wymiany polsko-

niemieckiej i międzykulturowej) –  

w praktyczny sposób przedstawił uczestnikom 

m.in. różne sposoby komunikacji w kontekście 

społecznym, zwróci uwagę na wpływ 

stereotypów na kontakty partnerskie. W czasie 

zajęć warsztatowych, przy pomocy narzędzi 

multimedialnych, przedstawione zostały 

podstawowe teoretyczne zagadnienia 

związane z komunikacją  międzykulturową,  

z naciskiem na ich praktyczne zastosowanie. 

Swoim patronatem warsztaty objęła TVP 

oddział w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

Podczas szkoleń przekazane zostaną informacje 
dotyczące procedury składania i zatwierdzania 
wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu 
Małych Projektów.   
 
Ponadto zostaną przekazane informacje  
w zakresie finansowania spotkań młodzieży  
w ramach PNWM. 
 
Szczegółowe informacje na stronie 
www.euroregion-viadrina.pl   
 
Formularz zgłoszeniowy online tutaj. 

Warsztaty interkulturowe 

https://gorzow.tvp.pl/41138208/interkulturowe-aspekty-wspolpracy-z-partnerami-zza-granicy
https://gorzow.tvp.pl/41138208/interkulturowe-aspekty-wspolpracy-z-partnerami-zza-granicy
https://gorzow.tvp.pl/
https://gorzow.tvp.pl/
http://www.euroregion-viadrina.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPkJxfbsOsN2y6o4_Wlb_41BF2nnRpHGjmfEQqJZpuo_g0lw/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

  

Interreg – 15 lat po rozszerzeniu  
Unii Europejskiej 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA był jedną  

z instytucji, która omówiła jeden z projektów,  

w których jest partnerem: DIALOG. Został on 

zaprezentowany przez Krzysztofa Szydłaka – 

Dyrektora Biura, wraz z Carstenem Jacobem – 

Dyrektora Biura Euroregionu Spree-Neisse-Bober. 

Spotkanie było okazją do poznania przykładowych 

projektów z obszaru pogranicza ostatnich 

perspektyw finansowych: zarówno 

inwestycyjnych, jak i związanych z działaniami 

miękkimi, inwestycyjnymi, innowacjami i wiele 

innych; a także podsumowania efektów i dyskusji 

o konieczności kontynuowania współpracy  

z wsparciem finansowym Unii Europejskiej. 

Coaching VIADRINA 

Szanowni Państwo, jeżeli macie problem ze 

znalezieniem partnera ze strony niemieckiej do 

realizacji projektów w ramach programu 

współpracy INTERREG VA Brandenburg - Polska 

2014-2020 finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

zachęcamy do kontaktu. 

Pomoc świadczymy w ramach projektu Coaching 

VIADRINA, który jest skierowany przede 

wszystkim do wszystkich potencjalnych partnerów 

z terenu Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, 

którzy nie posiadają żadnego lub mają 

niewystarczające doświadczenie w projektowej  

współpracy transgranicznej oraz tacy, którzy 

pragną zintensyfikować i rozszerzyć 

dotychczasowa współpracę lub tematy 

współpracy. 
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  Spotkanie przedstawicieli Euroregionu z Panem 
Stefanem Lidwig, ministrem Sprawiedliwości, Europy  
i Ochrony Konsumentów Brandenburgii 

12 marca 2019 roku byliśmy w siedzibie 

Stowarzyszenia Heimatverein Neuhardenberg,   

na spotkaniu dotyczącym współpracy 

transgranicznej. Członkowie Komisji Oceniającej 

projekty Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA 

dyskutowali z Panem Stefanem Ludwig, ministrem 

Sprawiedliwości, Europy i Ochrony Konsumentów 

Brandenburgii o znaczeniu i przyszłości Funduszu 

Małych Projektów na pograniczu polsko-

niemieckim. Dzięki takim rozmowom i wsparciu 

Ministra współpraca na pograniczu w przyszłym 

okresie programowania 2021-2027 będzie jeszcze 

lepsza! 

pb 
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Posiedzenie Euroregionalnej 
Komisji Oceniającej Fundusz 
Małych Projektów  

 

W dniu 12 marca 2019 r. w siedzibie 

Stowarzyszenia Heimatverein Neuhardenberg 

odbyło się posiedzenie Euroregionalnej Komisji 

Oceniającej Funduszu Małych Projektów 

realizowanego w ramach Programu Współpracy 

Interreg VA Brandenburgia - Polska. Członkowie 

Komisji zatwierdzili do dofinansowania  

29 projektów niemieckich wnioskodawców. 

Pełna lista zatwierdzonych projektów znajduje się 

tutaj.                                             

 mg 

 

http://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Projektliste-ER-PEV-10.-EBK_bewilligte-Projekte.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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,  

   

Informujemy, że trwa ogłoszony przez Jednostkę 

Centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży nabór projektów na rok 2019 na 

projekty związane z wymianami młodzieży polsko-

niemieckiej. 

Instytucjami uprawnionymi do wnioskowania są 

wszystkie instytucje prowadzące jakiekolwiek 

wymiany z uczestnikami o 26 roku życia, od 

jednodniowych spotkań do dłuższych obozów 

włącznie. Nabór nie przewiduje konkursu, dotację 

otrzymają wszystkie spełniające kryteria wnioski, 

złożone do 15 maja 2019 roku. Po tym terminie 

możliwe jest uzyskanie dofinansowania w 

zależności od dostępności środków. Od bieżącego 

roku znacznie zwiększyła się dostępna pula 

środków, co skutkuje zwiększeniem 

dofinansowania o około 25% względem lat 

ubiegłych. 

Jeżeli życzyliby sobie Państwo dodatkowych 

informacji, bądź przeprowadzenia szkolenia 

dotyczącego wnioskowania i rozliczania 

projektów, prosimy o kontakt z Biurem 

Euroregionu. 

               pb 

  

 

Posiedzenie Komisji 
Współpracy Zagranicznej  
i Promocji Województwa. 

22 marca uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji 

Współpracy Zagranicznej i Promocji 

Województwa. W trakcie spotkania rozmawialiśmy 

o współpracy, podsumowano również pracę biura 

oraz zamierzenia na 2019 rok. 

Nabór PNWM trwa! 
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mailto:info@euroregion-viadrina.pl
http://www.euroregion-viadrina.pl/

