Zielona Góra, 20 stycznia 2011 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Wspólny polsko-niemiecki Komitet Monitorujący zatwierdził 11 projektów na łączną kwotę
około 20 milionów euro w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwa Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.
W dniu 18 stycznia 2011 r. w Witnicy niemiecko-polski Komitet Monitorujący na swoim już ósmym
posiedzeniu zatwierdził łącznie 11 projektów. Projekty te otrzymają dofinansowanie ze środków
unijnych wysokości około 20 milionów euro. Zatwierdzone projekty pochodzą z wszystkich trzech
priorytetów Programu (Priorytet 1. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Priorytet
2. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, Priorytet 3.
Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji).
Pozytywną decyzję Komitetu otrzymał między innymi projekt: „Stworzenie infrastrukturalnych
i instytucjonalnych warunków ramowych dla transgranicznej współpracy szkół i „mostu edukacyjnego”
pomiędzy Gymnasium und Oberschule im Stift Neuzelle a Europejskim Gimnazjum Społecznym
dr Rahn i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Szkoła Przedsiębiorczości w Zielonej Górze”.
W ramach tego wniosku zaplanowana jest znaczna poprawa warunków nauki i nauczania klasztorze
w Neuzelle oraz w szkołach partnerskich w Zielonej Górze. Dzięki takim działaniom partnerzy projektu
zamierzają stworzyć przestrzeń dla spotkań interkulturowych oraz rozszerzyć transgraniczną
współpracę pomiędzy szkołami.
Dofinansowanie otrzymał także projekt miasta Słubice „Edukacja bez granic – stworzenie polskoniemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą”. Celem projektu jest m. in. budowa
polsko-niemieckiego przedszkola w Słubicach oraz intensyfikacja kontaktów z już istniejącym
wielojęzycznym przedszkolem „EuroKita” we Frankfurcie nad Odrą poprzez wspólne oferty kształcenia,
co przyczyni się do zmniejszenia różnic pomiędzy polskim a niemieckim systemem kształcenia.
Wsparcie uzyskały również projekty miasta Cottbus „Unowocześnienie planetarium Cottbus w celu
pozaregionalnego wprowadzenia na rynek ofert instytucji i wspierania bilateralnych aktywności
socjalnych” oraz Uniwersytetu Technicznego w Cottbus „Ciepło z biomasy rodzimej”. Dzięki tym
projektom dofinansowanie otrzymają jednostki zajmujące się badaniami naukowymi na polskoniemieckim pograniczu.
Projekt miasta Lubsko "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień" otrzymał także
wsparcie ze środków Programu i tym samym uzupełnił już wcześniej zatwierdzony projekt miasta Forst.
Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju turystyki rowerowej
i rekreacji na terenie 3 ww. gmin.
Pozytywne głosy członków Komitetu Monitorującego otrzymał również wniosek miasta Gubin
„Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki
Euromiasta Gubin-Guben”. Celem zaplanowanego w ramach projektu centrum, które zostało
zlokalizowane bezpośrednio przy moście na Nysie, jest prowadzenie transgranicznego marketingu
i promocji walorów gospodarczych i turystycznych zlokalizowanych na obszarze Gubina i Guben oraz

transgraniczna promocja podmiotów gospodarczych działających na obszarze Gubina i Guben oraz
ofert inwestycyjnych obu samorządów.
Wszystkie zatwierdzone projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kompletna lista zatwierdzonych projektów znajduje się na stronie internetowej Programu: www.plbb.eu

