Zielona Góra, 15.03.2013 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego

„Rozbudowa i rozwój infrastruktury
transgranicznej połączonej ze
wzmocnieniem oferty w turystyce
rekreacyjnej i edukacyjnej
w Euroregionie Szprewa-Nysa-Bóbr,
poprzez rozszerzenie i połączenie
w sieć przyrodniczych ofert
rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo
w Cottbus i Ogrodu Botanicznego
w Zielonej Górze”

Sięgająca już ponad 30 lat współpraca miast partnerskich Zielona Góra – Cottbus ma na swoim
koncie kilka projektów partnerskich realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Podczas
corocznych spotkań tych miast, które dotyczą szczegółów i zakresu wspólnych przedsięwzięć,
narodził się pomysł nawiązania kooperacji w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej miast,
w powiązaniu z aspektem przyrodniczym.
Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w dniu 13.03.2013 r. w Auli Rektoratu
Uniwersytetu Zielonogórskiego, podsumowano dotychczasową owocną współpracę zagraniczną
obu miast.
W trakcie tego spotkania uroczyście podpisano także umowę o dofinansowanie dla projektu pod
tytułem: „Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączonej ze wzmocnieniem oferty
w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Szprewa-Nysa-Bóbr”. Pan Frank Szymanski
– Nadburmistrz Miasta Cottbus oraz Pan Janusz Kubicki - Prezydent Miasta Zielona Góra nakreślili
główne założenia projektu, a przede wszystkim wskazali na zaplanowane działania obu miast
związane z rewitalizacją zasobów parkowych Zoo w Cottbus oraz Ogrodu Botanicznego w Zielonej
Górze, w tym utworzenie nowej sieci przyrodniczych ofert rekreacyjno- edukacyjnych na ich
terenie.
Podstawowym celem projektu jest przygotowanie nowych ofert turystyczno-rekreacyjnych
w połączeniu z aspektami kształcenia przyrodniczego na terenie obu obiektów przyrodniczych.
Poprzez te działania partnerzy projektu zamierzają wzmocnić mechanizmy wpływające na
pozyskiwanie coraz większej liczby turystów odwiedzających oba regiony.
Beneficjent projektu – Miasto Cottbus – zamierza w parku po niemieckiej stronie obszaru wsparcia
dołączyć do istniejącego już budynku drapieżników nowoczesny zoologiczny ośrodek tematyczny

z wybiegiem wewnętrznym, jak i zewnętrznym dla zagrożonych wymarciem południowowschodnich kotów dużych. Równocześnie zaplanowano budowę traktu funkcjonalnego dla
pomieszczenia instalacji technicznych, jak i budowę pomieszczenia dla potrzeb powiązanych
z pracą zoologiczną.
Z kolei po polskiej stronie obszaru wsparcia – partner projektu – Miasto Zielona Góra, w Ogrodzie
Botanicznym w Zielonej Górze planuje budowę tzw. mini zoo, tj. wybieg dla pojedynczych zwierząt
hodowlanych. W nowopowstałym mini zoo zamieszkają zwierzęta wypożyczone z Ogrodu
Zoologicznego w Cottbus.
Działania te wpłyną pozytywnie nie tylko na rozwój wachlarza ofert turystycznych obszaru
wsparcia, ale i z pewnością przyciągną większą liczbę turystów.
Podczas ww. konferencji prasowej Pan Frank Szymański - Nadburmistrz Miasta Cottbus –
podkreślił, iż realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez ścisłej i owocnej współpracy nie tylko
obu miast, ale i współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym.
Projekt będzie realizowany w ciągu 24 miesięcy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Dofinansowanie dla
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 969.550,00 euro.
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