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Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie naszego newslettera. Znajdziecie  
w nim m.in. informacje o: naborze w ramach Funduszu Małych Projektów,  
o warsztatach realizowanych w ramach projektów własnych Euroregionu  
a także relacje z interesujących wydarzeń ostatniego kwartału.  

Z początkiem lata życzymy Państwu, aby rozpoczęte wakacje były pełne 
niezapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego wypoczynku a także wielu 
fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi. 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury. 
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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa 
Viadrina” 

20.06.2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim 

odbyło się Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

„Pro Europa Viadrina”. Zebrani przedstawiciele 

Stowarzyszenia zapoznali się między innymi ze 

sprawozdaniami  z działalności Stowarzyszenia 

za 2017 rok oraz omówili Program Współpracy 

Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. 

Zebrani Członkowie podjęli uchwały w sprawie: 

zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  

z działalności za rok 2017; udzielenia 

pokwitowania Zarządowi Stowarzyszenia za rok 

2017; zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2017 oraz zatwierdzenie 

planu finansowego na rok 2018. 

              mg 

 

 

 

 
informujemy, że 14 maja 2018 roku Komisja 

Rewizyjna Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu „Pro Europa Viadrina” dokonała 

kontroli całokształtu działalności finansowej 

Stowarzyszenia za 2017 rok.  

Po przeanalizowaniu dokumentów, materiałów  

i po wysłuchaniu informacji odnośnie 

zrealizowanego planu finansowego złożonych 

przez Głównego Księgowego Komisja stwierdziła, 

że plan finansowy był realizowany zgodnie  

z założeniami . 

                                                      mg 

   

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  



  

Strona 3 

Spotkanie informacyjne - 
PNWM, Coaching Viadrina, 
FMP 

15 maja 2018 r. w siedzibie Euroregionu odbyło 

się spotkanie informacyjne. Jego uczestnicy 

dowiedzieli się od pracowników Euroregionu  

o wsparciu, jakiego mogą uzyskać dla wymian 

młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży, Funduszu Małych 

Projektów. Zaprezentowano również możliwość 

pozyskania niemieckiego partnera w ramach 

projektu Coaching Viadrina, a także działania w 

ramach projektu DIALOG. 

W spotkaniu uczestniczyła również telewizja, 

która przygotowała reportaże: 

- http://tvgorzow.pl/2018/05/15/o-funduszach-w-

euroregionie/  

- http://tvgorzow.pl/2018/05/16/projekty-

euroregionu/turystyczne  

                 pb 

Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich w Euroregionie 

W dniach 10-11 maja gościliśmy przedstawicieli 

samorządów i sekretariatów Euroregionu 

Glacensis z granicy polsko-czeskiej.  

Gościła u nas również grupa pierwszaków  

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. 

Dzieci uważnie słuchały o tym, czym jest 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA i jakie 

turystyczne skarby kryje w sobie. W drugiej 

części spotkania dzieci odwiedziły całe biuro  

i szukały pozostawionych dla nich zagadek. 

 
mg 

http://tvgorzow.pl/2018/05/15/o-funduszach-w-euroregionie/
http://tvgorzow.pl/2018/05/15/o-funduszach-w-euroregionie/
http://tvgorzow.pl/2018/05/16/projekty-euroregionu/turystyczne
http://tvgorzow.pl/2018/05/16/projekty-euroregionu/turystyczne


 

  

Posiedzenie Euroregionalnej Komisji 
Oceniającej 

18 maja 2018 r. odbyły się I Warsztaty 

Interkulturowe w ramach projektu DIALOG. 

Prowadzącym był dr hab. Jarosław Macała, prof. 

UZ (ekspert w zakresie m.in. stosunków polsko-

niemieckich, myśli politycznej polskiej i obcej, 

historii najnowszej, geopolityki). 

Zapoznał on uczestników z niemieckimi 

strukturami administracyjnymi (federalnymi, 

landowymi, samorządowymi oraz jednostkami 

podległymi) oraz przedstawił interkulturowe 

aspekty współpracy polsko-niemieckiej (różnice 

kulturowe, mentalnościowe, językowe), jak 

również przybliżył specyfikę pracy w zespole 

międzynarodowym. 

Warsztaty przeznaczone były dla władz 

samorządowych i pracowników samorządowych 

lub innych instytucji uczestniczących we 

współpracy transgranicznej – multiplikatorów. 

pb 
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I Warsztaty Interkulturowe  
w ramach projektu DIALOG 

W dniach 23.04. - 25.04.2018 r. w Gorzowie 

Wielkopolskim odbyło się posiedzenie 

Euroregionalnej Komisji Oceniającej (EKO), 

działającej w ramach Funduszu Małych Projektów 

(FMP) Programu Współpracy INTERREG VA 

Brandenburgia-Polska 2014-2020. Podczas 

posiedzenia oceniono 158 projektów złożonych 

przez polskich wnioskodawców w ramach 

trzeciego naboru. Wykaz zatwierdzonych 

projektów znajduje się TUTAJ.   

 

W chwili obecnej trwa etap podpisywania umów 

na realizację projektów. 

                                                                                         mg 

http://euroregion-viadrina.pl/euroregionalna-komisja-oceniajaca-%E2%80%93-2304-%E2%80%93-25042018-gorzow-wielkopolski.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

14.06.2018 r odbyły się III Polsko - Niemieckie 

Forum Regionalne oraz V Transgraniczna 

Konferencja Naukowa pod tytułem: „ROZWÓJ NA 

PERYFERIACH?”. Partnerem wydarzenia był 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA. 

Jednym z gości konferencji był pan Krzysztof 

Szczerski, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu 

Prezydenta RP. Wygłosił on również wykład 

otwierający. Forum było okazją do spotkania 

również z przedstawicielami Eurroegionu. Pan 

Krzysztof Szydłak, Dyrektor Biura w trakcie 

rozmowy przedstawił działalność Euroregionu, 

wykonane analizy takie jak MORO czy AVerON 

oraz projekty własne - DIALOG, Coaching Viadrina 

oraz Fundusz Małych Projektów. Gośćmi  

i prelegentami byli naukowcy m.in. z Berlina, 

Poznania, Ukrainy i innych wiodących ośrodków 

naukowych.     

       

 

Spotkanie dyrektorów 
Euroregionów 

 

19.06.2018 r. w siedzibie Biura Euroregionu  

PRO EUROPA VIADRINA w Gorzowie 

Wielkopolskim odbyło się spotkanie dyrektorów 

biur Euroregionów z granicy polsko-niemieckiej: 

Pomerania, PRO EUROPA VIADRINA, Sprewa-

Nysa-Bóbr oraz Neisse-Nisa-Nysa. 

Robocze spotkanie dotyczyło przyszłości 

transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej 

oraz wymiany doświadczeń. 

pb 

III Polsko - Niemieckie Forum Regionalne oraz V Transgraniczna 
Konferencja Naukowa pod tytułem: „ROZWÓJ NA PERYFERIACH?” 
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Pan Krzysztof Szydłak oraz pani Joanna 

Wiśniewska z niemieckiego Biura mieli okazję 

podzielić się doświadczeniami 25 lat współpracy w 

ramach Euroregionu - programów unijnych, 

Polsko-Niemieckiej Współpracy-Młodzieży. 

      pb

     

 



 

  

Strona 6 O innowacjach i partnerstwie na polsko-
niemieckim pograniczu 

W Berlinie po raz 42. obradował Komitet ds. 

Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej 

Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej, któremu 

współprzewodniczy marszałek Elżbieta Anna 

Polak.  

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 

reprezentowali dyrektorzy biur polskiego  

i niemieckiego Krzysztof Szydłak oraz Toralf 

Schiwietz.  

Tym razem uczestnicy obrad rozmawiali na temat 

transferu wiedzy i innowacji w nawiązaniu do 

polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej oraz o 

osobistych relacjach, partnerstwie i rodzinach w 

kontekście polsko-niemieckim.  W obradach, które 

odbyły się w tzw. Czerwonym Ratuszu w Berlinie, 

uczestniczyli przedstawiciele ministerstw polskiego 

i niemieckiego rządu, samorządów regionalnych 

województw i landów przygranicznych.  

                                                                                          mg 

Warsztaty w ramach projektu  
Coaching VIADRINA 

30 maja 2018 roku w Zamku Rycerskim Friedland 

oraz 14 czerwca w Gorzowie odbyły się warsztaty 

realizowane w ramach projektu Coaching 

VIADRINA. Podczas pierwszych warsztatów pt. 

"Budowanie i rozwój współpracy transgranicznej 

w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA" 

przekazane zostały m.in. informacje dotyczące 

rozwoju współpracy transgranicznej. Podczas 

drugich warsztatów pt. „Międzykulturowe aspekty 

współpracy polsko-niemieckiej” uczestników 

zapoznano z aspektami komunikacji 

międzykulturowej.                                                     mg 
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Spotkanie informacyjne 
dotyczące zasad realizacji  
i rozliczania projektów FMP 
INTERREG VA 

W dniu 12 czerwca 2018 roku odbyło się 

spotkanie informacyjne dotyczące zasad realizacji 

i rozliczania projektów FMP INTERREG VA.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. 

organizacji pozarządowych, instytucji oraz 

samorządów, którzy w 2018 roku realizują 

projekty w ramach FMP INTERREG VA. 

               mg 

Spotkanie ekspertów w ramach projektu DIALOG 

Dnia 24.05.2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim 

odbyło się spotkanie w ramach projektu DIALOG. 

Przedstawiciele Euroregionu PRO EUROPA 

VIADRINA zaprosili do rozmowy ekspertów ds. 

edukacji i dziedzin powiązanych, przedstawili 

projekt oraz rozpoczęli dyskusję na temat działań 

planowanych w ramach osi „działanie bez granic” 

związanych z edukacją przez całe życie w 

wymiarze transgranicznym. W spotkaniu wzięli 

udział przedstawiciele m.in. Kuratorium Oświaty, 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego 

Ośrodka Metodycznego, Wojewódzkiego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia 

Zawodowego, Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży, Powiatu Gorzowskiego, urzędów miast 

i gmin z Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, 

Drezdenka, Słubic, szkół z Gorzowa 

Wielkopolskiego (w tym Zespołu Szkół 

Gastronomicznych i Szkoły Podstawowej nr 2).   

 

Zawodowego, Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży, Powiatu Gorzowskiego, urzędów miast 

i gmin z Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, 

Drezdenka, Słubic, szkół z Gorzowa 

Wielkopolskiego (w tym Zespołu Szkół 

Gastronomicznych i Szkoły Podstawowej nr 2).   

        pb 
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Posiedzenie Komitetu 
Monitorującego INTERREG 
Brandenburgia – Polska 
W dniach 4 - 5.04.2018 r w Cottbus po raz  

X obradował Komitet Monitorujący Programu 

INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-

2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone 

projekty OP II „Połączenie z Sieciami 

Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony 

transport” 7B i 7C oraz IV OP "Współpraca 

administracji i mieszkańców". 

Tutaj znajdą Państwo listę projektów wybranych 

do dofinansowania. 

mg 

11 kwietnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym 

w Gorzowie Wielkopolskim miały miejsce 

warsztaty ze składania wniosków w ramach 

programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 

2014 – 2020. 

Podczas warsztatów udzielono informacji 

odnośnie Funduszu Małych Projektów oraz 

poinformowano o realizacji projektu Coaching 

VIADRINA w ramach którego biuro Euroregionu 

służy na bieżąco pomocą w poszukiwaniu 

partnerów do realizacji polsko-niemieckich 

projektów. 

Szkolenie zorganizował Euroregion PRO EUROPA 

VIADRINA przy współpracy z Wspólnym 

Sekretariatem Programu Współpracy INTERREG 

VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. 

 
mg 

Warsztaty w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Ponad 9 mln euro na nowe 
projekty w programie 
Brandenburgia-Polska 
Od 3 maja do 15 lipca potrwa kolejny nabór 

wniosków o dofinansowanie w programie 

Brandenburgia-Polska. Pula konkursu wynosi 

nieco ponad 9 mln euro. 

Dotacje przeznaczone zostaną na wspólne 

przedsięwzięcia w zakresie edukacji oraz integracji 

mieszkańców i współpracy administracji na 

polsko-niemieckim pograniczu.  

Pod koniec tego roku Komitet Monitorujący 

programu zdecyduje, które projekty otrzymają 

dofinansowanie. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi 

informacjami zawartymi w ogłoszeniu o naborze  

i na stronie programu. 

                                                      

http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2018/04/18-04-04_05_PA_10BA-2.pdf
http://www.ewt.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1
http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2018/04/18-04-04_05_PA_10BA-2.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,  

   

POLSKO-NIEMIECKIE NUTKI… Przedszkolaki w akcji 

11 maja w Lubniewicach odbyła się imprezę 

integracyjna w ramach projektu pt. "Przedszkolaki 

w akcji. Pokazujemy, jak połączyły nas baśnie". W 

programie imprezy były między innymi przemarsz 

do parku z baśniowymi rzeźbami, wspólne zabawy 

i animacje, obiad i rozdanie pamiątkowych 

dyplomów. Projekt był dofinansowany z Funduszu 

Małych Projektów. 

      mg 

 

 

 

 

 

 

W Filharmonii Gorzowskiej zakończył się polsko-

niemiecki projekt pod nazwą „Akademia Muzyki”. 

Uczestniczyły w nim dzieci ze szkół w Sulęcinie  

i Gorzing. Młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach 

prowadzonych przez gorzowskich muzyków. 

Projekt był dofinansowany z Funduszu Małych 

Projektów.   

Zapraszamy do obejrzenia! Aby obejrzeć kliknij 

TUTAJ                                                    

 

mailto:info@euroregion-viadrina.pl
http://www.euroregion-viadrina.pl/
http://tvgorzow.pl/2018/05/09/polsko-niemieckie-nutki/

