Zielona Góra, 7 marca 2012 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Pieniądze unijne na nowe polsko-niemieckie projekty.
W dniu 6 marca br., w miejscowości Friedland odbyło się już 11 posiedzenie Komitetu
Monitorującego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.
To polsko-niemieckie gremium składające się z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego RP, Ministerstwa Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego
Brandenburgia, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz polskich
i niemieckich biur Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr podjęło decyzję o
wsparciu 3 projektów na łączną wartość ponad 6,2 miliona Euro. Tym samym łączna liczba
zatwierdzonych w Programie polsko-niemieckich projektów wynosi już 80.
Pierwszy z zatwierdzonych projektów gminy Märkisch-Oderland realizowany wspólnie z Powiatem
Gorzowskim to projekt pt. „Połączenie miasta powiatowego i uzdrowiskowego oraz polskiego
obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych”.
Celem niniejszego projektu jest rozbudowa 2 odcinków dróg powiatowych - 1 niemieckiej (droga nr
K6436 Bad Freienwalde) i 1 polskiej (Droga powiatowa nr 1410F odcinek skrzyżowanie z drogą
wojewódzką nr 130 do drogi S3), które łączą się z ważnymi ponadregionalnymi połączeniami
komunikacyjnymi. Dzięki realizacji projektu poprawi się infrastruktura drogowa na pograniczu
polsko-niemieckim, a także powstaną korzystne warunki dla pozytywnego wspólnego rozwoju oraz
wzmocnienia konkurencyjności całego regionu.
Pozytywną decyzję polsko-niemieckiego gremium otrzymał także projekt „Transgraniczny
marketing lokalizacyjny i-turystyczny „Europejskiego Związku Parków Łużyckich”
w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr”. Dnia 16.11.2010 r. miasta Cottbus, Bad Muskau i Forst
(Lausitz) oraz polskie gminy Łęknica i Brody powołały Europejski Związek Parków Łużyckich „Od
hrabiego Brühla po księcia Pücklera“. Celem projektu jest utworzenie niemiecko-polskiego
sekretariatu, który będzie się zajmował turystyczną promocją wspomnianego wyżej Europejskiego
Związku Parków Łużyckich.
Ponadto Komitet Monitorujący zadecydował o przyznaniu wsparcia projektowi „Budowanie
przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum
Domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w
Słubicach (etap I) jako „latarnie morskie” transgranicznego, słubicko-frankfurckiego
marketingu turystycznego”, który realizować będą Spółka Użyteczności Publicznej „Pracować
i żyć w historycznych budynkach ” z o.o., Gmina Słubice, Miasto Frankfurt nad Odrą, a także
Stowarzyszenie Turystyki we Frankfurcie nad Odrą. Dzięki projektowi w odległości niecałych 2 km
od siebie, mierzonych w linii prostej, stanie na nowo na zachodnim brzegu Odry na istniejących
jeszcze fundamentach jeden z najbardziej znaczących budynków z czasów świetności starego
Frankfurtu – Dom Bolfrasa. Natomiast po wschodniej stronie wałów, na terenie ówczesnego

przedmieścia zwanego Dammvorstadt, dokonane będą przygotowania pod budowę Nowej Wieży
Kleista.
Posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się po raz pierwszy na zamku w Friedland. Gości
oficjalnie powitał burmistrz Freiedland – Pan Thomas Hähle, który przedstawił efekty współpracy
miasta Freiedland z Miastem Sulęcin.
Wszystkie projekty otrzymały wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.
Listy zatwierdzonych projektów oraz lista projektów rezerwowych dostępna jest na stronie
internetowej Programu: www.plbb.eu.
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