Zielona Góra, 10 października 2012 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Polsko-niemiecki Komitet Monitorujący podczas posiedzenia w Kostrzynie nad Odrą
zatwierdził 2 projekty o łącznej wartości ok. 600 tys. Euro w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013.
Polsko-niemiecki Komitet Monitorujący w dniu 9 października br. w Kostrzynie nad Odrą podjął
decyzję o dofinansowaniu 2 polsko-niemieckich projektów z zakresu wspierania powiązań
gospodarczych oraz wspierania dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji.
Łącznie projekty otrzymały środki w wysokości około 600 tys. Euro z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Pozytywną decyzję Komitetu otrzymał m. in. projekt „viadukt innovativ II“ – Współpraca
transgraniczna oraz stworzenie sieci MŚP i nauki. W ramach niniejszego projektu polscy
i niemieccy partnerzy - Business and Innovation Centre Franfurt (Oder) GmbH oraz Lubuska
Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze z Gorzowa Wlkp. zamierzają utrwalać transgranicznie
współpracujące sieci i klastry z udziałem partnerów z gospodarki, nauki i administracji. W oparciu
o dotychczas realizowane projekty, także w tym przedsięwzięciu planowane są kolejne kooperacje
przedsiębiorstw i/lub nauki z udziałem dwóch lub większej ilości partnerów, w wyniku czego ma
zostać utworzonych 30 nowych miejsc pracy w lubusko-brandenburskim regionie granicznym.
Realizację działań mogą także rozpocząć partnerzy projektu „Dolne Łużyce i południowa część
województwa lubuskiego - krajobraz kulturowy w centrum Europy“ – Uniwersytet Techniczny
w Cottbus (katedra historii techniki) wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim (Instytut historii). Celem
projektu jest zbadanie wspólnego dziedzictwa kulturowego polskiej i niemieckiej części Dolnych
Łużyc oraz części Ziemi Lubuskiej. Wyniki realizacji projektu zostaną przedstawione w formie
dwujęzycznej publikacji naukowej oraz udokumentowane w postaci wystawy objazdowej.
Posiedzenie Komitetu Monitorującego po raz pierwszy w tym okresie programowania odbyło się
w Kostrzynie nad Odrą. Gości oficjalnie powitał Pan Andrzej Kunt - Burmistrz Miasta Kostrzyn nad
Odrą.
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.

