Zielona Góra, 17.04.2013 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Budowanie
przyszłości
na
wspólnych
fundamentach
historii:
Budowa
PolskoNiemieckiego Centrum Domu Bolfrasa we
Frankfurcie nad Odrą oraz przygotowania dla
budowy Wieży Kleista w Słubicach (etap I) jako
„latarnie morskie” transgranicznego, słubickofrankfurckiego marketingu turystycznego

Dyrektorzy zarządzający oraz reprezentujący Spółkę Użyteczności Publicznej „Pracować i żyć
w historycznych budynkach” (Spółka) - Pan Boris P. Töppe oraz Pani Christa Moritz w dniu
15 kwietnia 2013 r. podpisali w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze
umowę o dofinansowanie dla projektu pod tytułem: 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.
Spółka wraz z Gminą Słubice, Miastem Frankfurt nad Odrą oraz Stowarzyszeniem Turystyki we
Frankfurcie nad Odrą – partnerzy niniejszego projektu – postanowili przede wszystkim polepszyć
ponadgranicznąj, turystycznie użyteczną infrastrukturę poprzez dbanie o wspólne lubuskobrandenburskie dziedzictwo kulturowe.
Główne założenia projektowe, to budowa Domu Bolfrasa na zachodnim brzegu rzeki Odry oraz
przygotowanie pod budowę nowej Wieży Kleista we Frankfurcie nad Odrą. Oba obiekty miały
niegdyś duże znaczenie historyczno-kulturowe. Gotowy budynek Dom Bolfrasa będzie miejscem
działalności m.in. polsko-niemieckiej informacji turystycznej, która utworzona zostanie na potrzeby
obu miast partnerskich: Frankfurt nad Odrą oraz Słubic. Rozwinięcie wspólnych struktur
kooperacyjno-marketingowych, jak i stworzenie ponadgranicznych ofert turystycznych wokół tej
budowli są częściami składowymi projektu. Ponadto projekt zakłada zagospodarowanie terenu
i stworzenie infrastruktury na terenach zewnętrznych wokół Wieży Kleista oraz odbudowę tego
zabytku.
Partnerzy projektu stworzą nie tylko bardziej atrakcyjny turystycznie teren obszaru wsparcia,
ale i rozpoczną działalność związaną ze świadczeniem transgranicznych usług związanych
z marketingiem w branży turystycznej. Podczas realizacji drugiego etapu projektu przewidziano
dalszą odbudowę Wieży Kleista.

Projekt będzie realizowany w ciągu 36 miesięcy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Dofinansowanie dla
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.560.345,15 Euro.
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