Zielona Góra, 6 listopada 2009 r.
Informacja prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego
Wspólny polsko-niemiecki Komitet Monitorujący przyznał dofinansowanie na łączną kwotę
około 9, 4 milionów Euro w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska – Województwo Lubuskie Brandenburgia 2007-2013.
Podczas już szóstego z kolei posiedzenia, które odbyło się w dniach 4 i 5 listopada
w Zielonogórskiej Palmiarni, wspólny polsko-niemiecki Komitet Monitorujący (KM) zatwierdził
9 projektów. Łączne dofinansowanie projektów wynosi około 9,4 milionów Euro. Decyzją KM
realizowane będą kolejne 3 polskie oraz 6 niemieckich projektów. Projekty te dotyczą wsparcia
infrastruktury,
powiązań
gospodarczych
oraz
współpracy
sektorów
gospodarki
i nauki, a także wspierania dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji.
Dofinansowanie otrzymał między innymi projekt złożony przez Gminę Trzebiechów. Dzięki
wsparciu Unii Europejskiej we wsi Podlegórz należącej do Gminy Trzebiechów zostanie utworzone
„Polsko – Niemieckie Centrum Spotkań”. Partnerów projektu - Gminę Trzebiechów oraz niemiecką
Gminę Schenkendöbern łączy silne partnerstwo, które zostanie jeszcze bardziej pogłębione dzięki
budowie takiego centrum, w którym będzie odbywać się wiele polsko-niemieckich spotkań i imprez.
W celu rozszerzenia oferty turystycznej dla regionu granicznego został zatwierdzony wniosek
Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz niemieckiego Powiatu Märkisch-Oderland
„Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Kietz-Kostrzyn nad Odrą - Barlinek". Utworzona
w ramach projektu infrastruktura pomoże odtworzyć dawne transgraniczne połączenie
komunikacyjne dwóch regionów turystycznych. Projektowane odcinki ścieżek rowerowych będą
gwarantować bezpieczeństwo ruchu rowerowego oraz pieszego i przyczyniać się
do uatrakcyjnienia infrastruktury turystycznej na obszarze transgranicznym. Budowa ścieżek
po polskiej stronie obszaru wsparcia pozwoli na wyznaczenie przyrodniczo-historycznego szlaku
rowerowego Küstrin Kietz –Barlinek. Szlak ten połączy się w miejscowości przygranicznej Kostrzyn
nad Odrą z dwoma ważnymi szlakami międzynarodowymi po niemieckiej stronie Euroregionu
Pro Europa Viadrina: 1. Europejskim Szlakiem Rowerowym R1 oraz 2. Szlakiem Rowerowym
Odra-Nysa.
Pozytywną decyzje otrzymał także wniosek stowarzyszenia Albert-Schweitzer-Familienwerk oraz
Gminy Szprotawa. Oby dwaj partnerzy pragną zintensyfikować swoją współprace w dziedzinie
pracy socjalnej. Dzięki rozbudowie Transgranicznych Niemiecko-Polskich Centrów Kształcenia
i Wymiany w Sprembergu i w Szprotawie studenci polsko-niemieckich kierunków studiów, takich
jak np. pedagogika socjalna, z uczelni w Cottbus oraz Gorzowie Wlkp., będą mogli odbywać
praktyki (około 20 osób rocznie). Część składową projektu jest również oferta kursów
szkoleniowych i doszkalających, jak np. kursy języka niemieckiego i polskiego dla różnych grup
docelowych oraz różnorodne działania transgraniczne w zakresie ekologii (organizacja spływów
kajakowych w połączeniu z edukacją ekologiczną i akcjami porządkowymi), sportu (np. Perle-Cup),
kultury i pracy socjalnej.

Projekt który również otrzymał dofinansowanie i podobnie jak projekt Powiatu Gorzowskiego ma na
celu uatrakcyjnienie turystyczne regionu pogranicza jest „Stworzenie krajobrazu nabrzeża Nysy
w mieście europejskim Guben – Gubin; Stworzenie nabrzeża Nysy w Guben”. Dzięki temu
projektowi zostanie zagospodarowane nabrzeże Nysy w mieście Guben. Projekt ma na celu
stworzenie tzw. „Ogrodów Europejskich”, jak również „Lasu wypoczynku i wolnego czasu”. Projekt
jest uzupełnieniem projektu „Wyspa Teatralna”, realizowanego przez miasto Gubin po stronie
polskiej.

