Zielona Góra, 10 marca 2010 r.
Notatka Prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Wspólny polsko-niemiecki Komitet Monitorujący przyznał dofinansowanie na łączną kwotę
ponad 16 milionów Euro w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska – Województwo Lubuskie Brandenburgia 2007-2013.
Podczas już siódmego z kolei posiedzenia, które odbyło się w dniu 9 marca 2010 r.
we Frankfurcie nad Odrą, wspólny polsko-niemiecki Komitet Monitorujący (KM) zatwierdził 11
polsko-niemieckich projektów. Łączne dofinansowanie projektów wynosi ponad 16 milionów Euro.
Projekty dotyczą wsparcia infrastruktury, a także wspierania dalszego rozwoju zasobów ludzkich i
transgranicznej kooperacji.
Pozytywną decyzję otrzymał między innymi wniosek „Odra dla Turystów 2014“, który ma na celu
rozbudowę przystani wodnych, budowę dwóch statków pasażerskich, a następnie wspólną
promocję marin i statków, które będą wiodły poprzez polskie i niemieckie miejscowości
nadodrzańskie. W ramach projektu współpracuje aż dziesięciu partnerów po stronie polskiej
i niemieckiej, a są to miedzy innymi Miasto Nowa Sól, gmina Bytom Odrzański, gmina Sulechów,
miasto Eisenhütenstadt oraz Frankfurt nad Odrą.
Dofinansowanie otrzymał także projekt o nazwie „KRR – Optymalizacja opieki onkologicznej przy
pomocy klinicznych rejestrów raka”. Celem projektu jest utworzenie w województwie lubuskim
klinicznego rejestru raka. Projekt będzie realizowany w ramach ścisłej współpracy Szpitala
Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz Tumorzentrum Brandenburg. Jako narzędzie wykorzystane
będzie dwujęzyczne (niemiecko-polskie) oprogramowanie dla klinicznego rejestru raka,
zawierające m.in. jednolite procedury wartościujące dla uczestniczących podmiotów w obu krajach.

Również projekt miasta Gubin „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben –
warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki” otrzymał pozytywne votum Komitetu
Monitorujacego. Projekt ma na celu renowację wieży kosioła, który został niszczony podczas II
Wojny Światowej. Fara jest największym budynkiem sakralnym województwa lubuskiego
i obiektem identyfikującym oba miasta: Gubin i Guben. Ze względu na swoje centralne położenie
budowla ta odgrywa szczególną rolę. Stanowiąca dotychczas przeszkodę w rozwoju miasta fara
może poprzez jej rozbudowę i przypisanie określonych treści stać się bodźcem dla ożywienia
historycznego centrum miasta. Realizacja projektu obejmuje obejmuje: - Adaptację wieży Kościoła
Farnego na punkt widokowy wraz z renowacją elewacji i ścian wewnętrznych. Jednocześnie na
każdej z kondygnacji Wieży Fary powstaną pomieszczenia wystawowo-muzealne, a tematyka
wystaw przybliży historię obu narodów.

Zatwierdzony został także wniosek Miasta Forst we współpracy z miastem Żary i gminą Brody pt.
„Ekologiczny rozwój tamy i wyspy Reisigwehrinsel w Forst (Lausitz)”. Projekt ma na celu
zagospodarowanie wyspy Reisigwehrinsel i będzie polegał na rekonstrukcji zabudowań, terenów
zielonych, terenów przeznaczonych do wypoczynku oraz rozbudowie sieci ścieżek, jak również
połączeń drogowych z przyległym regionem i stroną polską. Dzięki projektowi nastąpi zwiększenie
wartości naturalnej niemiecko-polskiej Doliny Nysy jako ważnego, ponadregionalnego
obszaru rekreacyjnego.
Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

