
Numer 4/2019 
 

   

przed Państwem kolejny numer newslettera wydawanego przez Stowarzyszenie 
Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina". 

Zbliża się czas celebrowania Świąt Bożego Narodzenia i witania Nowego Roku 
2020. Na ten wolny czas serwujemy Państwu najnowsze informacje na temat 
działalności Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury. 
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Strona 2 Z prac Zarządu 
 

W dniach 1.10.2019 r. i 29.11.2019 roku 

odbyły się posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia 

Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. 

W trakcie obrad omówiono m.in. zagadnienia 

związane z Funduszem Małych Projektów oraz 

działalność Komitetu Monitorującego w ramach 

Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia 

- Polska 2014-2020. Ponadto omówiono projekty 

własne m.in. Dialog oraz Coaching VIADRINA. 
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Konsultacje dotyczące  
rozliczania projektów  
z Funduszu Małych 
Projektów 
 

Szanowni Państwo, zapraszamy do indywidualnych 

konsultacji dotyczących zasad rozliczania 

projektów realizowanych w ramach Funduszu 

Małych Projektów Programu Współpracy 

INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 – 2020. 

Pracownicy biura Euroregionu są do Państwa 

dyspozycji po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu konsultacji.. 

                                                                             mg 

     

 

 

 

Posiedzenie Komitetu 
Monitorującego INTERREG 
Brandenburgia – Polska 

 

W dniach 08-09 października 2019 r. 13 raz 

obradował w Gubinie Komitet Monitorujący 

Programu Współpracy INTERREG BB-PL  

2014-2020.  

Tutaj znajdziecie Państwo listy projektów 

wybranych do dofinansowania: OP II ; OP III; OP IV 

 

mg 

https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-08_nach-13BA_-bestatigte-PA-II.pdf
https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-08_nach-13BA_-bestatigte-PA-III.pdf
https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-08_nach-13BA_-bestatigte-PA-IV.pdf
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7 października w pałacu w Wiejcach odbyło się I 

Forum Samorządowe, organizowane przez Gazetę 

Lubuską. Hasłem forum były "Wyzwania 

Samorządów w XXI wieku". Rozmawiano  

o zmianach klimatycznych, czystym powietrzu, 

trendach w aranżowaniu miejskiej zieleni,  

o unijnych pożyczkach dla przedsiębiorców  

i inwestowaniu w elektryczne pojazdy. Ważnym 

aspektem forum były sprawy wymiany informacji, 

zdobywania wiedzy, komunikacji pomiędzy 

mieszkańcami terenów transgranicznych. 

Samorządowcy i instytucje współpracujące  

z samorządami, zapoznali się z tymi zagadnieniami 

dzięki prezentacji o tytule "DIALOG z przyszłością 

Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA", który 

dotyczy kompleksowego projektu edukacyjno - 

komunikacyjnego realizowanego przez Euroregion. 

Projekt DIALOG analizuje systemy edukacyjne 

Niemiec i Polski, diagnozuje stan edukacji od 

przedszkola poprzez szkoły, wybór zawodu, 

edukację ponadpodstawową i zawodową, studia, 

naukę dorosłych, aż po kształcenie seniorów. 

Projekt wskazuje też najlepsze praktyki edukacyjne 

i wzajemnej komunikacji, proponuje gotowe do 

realizacji działania i rozwiązania. W prace projektu 

zaangażowani są eksperci z dziedziny edukacji, 

biznesu, rynku pracy, naukowcy, przedstawiciele 

kuratorium oświaty, szkół i instytucji społecznych, 

zajmujących się edukacją i komunikacją 

międzyludzką. 

Uczestnicy forum zgodnie podkreślali, że sprawy 

nowoczesnej edukacji i porozumiewania się ponad 

granicami, stają się kluczowym zagadnieniem dla 

rozwoju naszych regionów, dla dotrzymania tempa 

skokowi cywilizacyjnemu, dla europejskiej 

przyszłości. 

                      w

  

       

Projekt DIALOG przyjęty z zainteresowaniem 
na Forum Samorządowym. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Strona 4 Promocja projektu DIALOG 

W ramach promocji projektu DIALOG i przybliżania 

różnic interkulturowych, poznawania kraju sąsiada 

3 grudnia 2019 roku odwiedziliśmy Szkołę 

Podstawową nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim. 

Wraz z wiceprezydent Gorzowa, panią Małgorzatą 

Domagałą, panowie dyrektorzy Krzysztof Szydłak 

oraz Toralf Schiwietz obdarowali klasy siódme i 

ósme fiszkami. Całość spotkania, poprowadzonego 

przez dyrektor szkoły panią Marię Traczyk, 

uświetnił pokaz teatralny i wokalny uczniów szkoły.  

pb 

VIII Słubickie Forum Organizacji 
Pozarządowych 

7 listopada 2019 roku Euroregion w Słubicach 

spotkał się z przedstawicielami słubickich 

organizacji pozarządowych podczas VIII 

Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

Jego organizatorami były Fundacja na rzecz 

Collegium Polonicum i Gmina Słubice. 

Przez cały czas trwania Forum Euroregion PRO 

EUROPA VIADRINA, który realizuje projekt 

Coaching VIADRINA był do dyspozycji 

uczestników. Instytucje, które chciały nawiązać 

współpracę z niemieckim partnerem lub pogłębić 

już istniejącą współpracę mogły zgłosić się do Nas, 

gdyż pomagamy w nawiązywaniu współpracy 

polsko-niemieckiej pomiędzy różnymi partnerami - 

instytucjami publicznymi, organizacjami 

pozarządowymi czy samorządami. 
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Stoiska Promocyjne  

 

Save the date 

w dniu 23 stycznia 2020 roku Euroregiony  

PRO EUROPA VIADRINA i Pomerania organizują  

w Domu Kultury w Küstrin Kietz giełdę 

partnerską polsko-niemieckiej współpracy 

transgranicznej.  

Impreza ta skierowana jest do wszystkich 

podmiotów, przedstawicieli instytucji, 

stowarzyszeń i innych niepaństwowych inicjatyw 

ze wszystkich obszarów życia społecznego  

w Kraju Związkowym Brandenburgia oraz  

w województwach Lubuskim  

i Zachodniopomorskim, którzy są zaangażowani 

lub chcą w przyszłości uczestniczyć na obszarze 

współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie 

Pomerania i/lub PRO EUROPA VIADRINA.    

Mamy nadzieję, iż impreza umożliwi uczestnikom 

wzajemne poznanie się i wymianę informacji na 

temat możliwości realizacji wspólnych projektów.  

Spotkanie w Fürstenwalde 

W dniu 14.12.2019 roku delegacja z orkiestry dętej 

OSP Siedlice w Gorzowie Wielkopolskim spotkała 

się z przedstawicielami Brandenburskiej 

Gardeblasmusikkorps, czyli orkiestry dętej z 

Fürstenwalde. Miejscem spotkania był 

Fürstenwalder Hof przy okazji świątecznego 

koncertu. Celem wizyty było nawiązanie 

współpracy kulturalnej pomiędzy dwiema 

instytucjami. Spotkanie odbyło się w ramach 

projektu Coaching VIADRINA.   

mg 

prosimy Państwa o zarezerwowanie tego terminu  

i o rozpowszechnienie tej informacji w Państwa 

instytucji lub przesłanie jej dalej do innych 

potencjalnie zainteresowanych.   

Zaproszenie z programem i formularzem 

zgłoszeniowym zostaną wysłane do Państwa  

w następnych dniach. 
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Strona 6  

Spotkanie informacyjne poświęcone komunikacji Programu 
Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 

W dniu 17.12.2019 roku odbyło się Spotkanie 

informacyjne poświęcone komunikacji Programu 

Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020. 

Spotkaniu przewodniczył Radosław Brodzik, 

dyrektor biura współpracy zagranicznej i EWT. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Artur Harc, 

Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy 

Terytorialnej, Izabela Glišić Kierownik Wspólnego 

Sekretariatu Interreg VA Brandenburg-Polen 2014 

- 2020 i Toralf Schiwietz, dyrektor biura Mittlere 

Oder e.V. 

Podczas spotkania rolę Euroregionu PRO EUROPA 

VIADRINA we współpracy transgranicznej omówiła 

Elżbieta Karmazyn, kierownik zespołu projektów. 

mg 

Wspólnie, aktywnie, kreatywnie  
na pograniczu 

6 listopada 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim 

odbyła się konferencja dotycząca programu 

INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. 

Temat przewodni konferencji brzmiał  "Wspólnie, 

aktywnie, kreatywnie na pograniczu polsko–

niemieckim". Urząd Marszałkowski był 

współorganizatorem wydarzenia.  

Ze strony Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA o 

Małych Projektach, ale za to dużych efektach 

mówili podczas swojego wystąpienia Dyrektor 

biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

"Pro Europa Viadrina" - Krzysztof Szydłak oraz 

Burmistrz Cybinki - Marek Kołodziejczyk, który 

przedstawił uczestnikom współpracę Gminy 

Cybinka z partnerem niemieckim Gminą Brieskow-

Finkenheerd. 

  

Ważnym aspektem konferencji było omówienie 

dotychczasowych osiągnięć programu INTERREG 

VA Brandenburgia-Polska 2014-2020  oraz ich 

pozytywne oddziaływanie na pogłębienie integracji 

mieszkańców pogranicza. Konferencja była 

również okazją do omówienia polityki 

transgranicznej po 2020 roku oraz kształtów 

przyszłych programów Interreg. 
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17 Mistrzostwa Euroregionu Dzieci  
i Młodzieży w lekkiej atletyce 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej  

z 17 Mistrzostw Euroregionu Dzieci i Młodzieży w 

lekkiej atletyce .Podziękowania dla organizatorów 

LKS Lubusz Słubice; Słubicki Ośrodek Sportu i 

Rekreacji Sp z o o i Gmina Słubice. Zawody odbyły 

się 4 października na stadionie przy ul. Sportowej  

i stanowiły podsumowanie sezonu 2019  w lekkiej 

atletyce. 

Relację filmową przygotowała HTS Słubice,  

do obejrzenia tutaj. 

źródło: www.slubice.tv  

 

 Krajobraz muzeów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA 

W Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA znajduje 

się wiele muzeów prezentujących jego dziedzictwo 

kulturowe. Wśród nich znajdziemy nie tylko słynne 

ponadregionalnie obiekty jak Muzeum Kleista we 

Frankfurcie n. Odrą lub Muzeum Lubuskie  

w Gorzowie Wlkp.- ale także wiele małych muzeów 

regionalnych, miejsc pamięci czy muzeów przyrody 

lub rolnictwa. W ramach realizacji projektu 

„Krajobraz muzeów w Euroregionie PRO EUROPA 

VIADRINA“ , finansowanym przez Fundusz Małych 

Projektów (FMP) Programu Kooperacji INTERREG 

V A Polska -Brandenburgia 2014-2020 , zostały 

zebrane Informacje dotyczące obiektów 

mieszczących muzea po obu stronach Odry dla 

różnych grup docelowych.  

Dzięki współpracy i merytorycznemu wsparciu  

ze strony Museumsverband des Landes 

Brandenburg e.V. oraz Muzeum Lubuskiego  

z Gorzowa Wlkp. powstała baza danych online 

(Geoportal) , która prezentuje 32 wybrane 

instytucje. 

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 

   

W ramach projektu powstała też ulotka, która ze 

względu na swój format, nadaje się szczególnie  

do planowania i wzięcia go ze sobą na wycieczki  

w euroregionie. Można tam znaleźć adresy  

i informacje kontaktowe do muzeów oraz mapkę 

euroregionu. , gdzie są zaznaczone instytucje 

muzealne. Lista Muzeów znajduje się też tutaj. 

mg 

https://www.slubice.tv/wiadomosci/8422,zawody-lekkoatletyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy-pod-patronatem-euroregionu?fbclid=IwAR13fKF_6PICu_mxXQ9--1y_YRKKjHoG0KtgQEu5KqZwsDoia1D7OJYhbKU
http://www.slubice.tv/
mailto:info@euroregion-viadrina.pl
http://www.euroregion-viadrina.pl/
http://www.euroregion-viadrina.pl/files/liste-der-museen-in-der-euroregion_pro-europa-viadrina-1.pdf

