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SZANOWNI CZYTELNICY,
przed Państwem kolejny numer biuletynu wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania. Ostatnie miesiące bieżącego roku obfitowały w wiele ważnych, ciekawych
i interesujących wydarzeń. Do jednych z nich należała uroczystość 20-lecia istnienia obchodzona
przez naszego partnera, Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. My świętować będziemy taki sam
jubileusz w nadchodzącym roku!
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(EWT). Na konferencji zaprezentowano wybrane projekty (z ogólnej liczby ponad kilku tysięcy!)
zrealizowane z udziałem polskich partnerów w ramach programów EWT.
Jako uzupełnienie ogólnoeuropejskiego kontekstu współpracy przedstawiamy ciekawe projekty,
które mogły powstać dzięki dofinansowaniu z Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA oraz listę
nowych beneficjentów, których projekty w ostatnim czasie zostały zatwierdzone przez
Euroregionalny Komitet Projektowy.
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W aktualnym numerze przeczytacie także Państwo o kolejnej bardzo pozytywnej współpracy polsko
-niemieckiej. Tym razem jest to Cedynia i Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, podmioty od 2000
roku intensywnie współpracujące z kilkoma partnerami z Niemiec i korzystające z finansowego
wsparcia Funduszu Małych Projektów. Wszystkim zainteresowanym językiem niemieckim polecamy
nasz kącik językowy.
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Wspominaliśmy, że koniec roku to okazja do podsumowań, ale przecież nie tylko. To także
najważniejsze święta w roku – Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji życzymy Państwu dużo
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WYWIAD: Sukcesem jest aktywnosc samorządow
Jesteśmy za półmetkiem realizacji projektu Fundusz Małych
Projektów Interreg IVA. Jak Pan ocenia dotychczasowy okres?
Paweł Bartnik, Dyrektor Biura SGPEP: Jak w każdej działalności
możemy pochwalić się sukcesami, ale zdarzały się także porażki.
Wśród sukcesów wymieniłbym dużą aktywność samorządów
w aplikowaniu o środki. Wskazałbym również na wiele bardzo dobrych
projektów, które uzyskały dofinansowanie. Nie sposób wszystkich
wymienić, ale posłużę się kilkoma przykładami: „Polsko-Niemieckie Święto
Plonów” na Wolinie, „Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking Euroregionu
Pomerania” w Barlinku, „Festiwal Hanzeatycki” w Goleniowie, festiwal
filmowy „Konstelacja” w Szczecinie, coroczna transgraniczna konferencja
„Między wizją a praktyką” organizowana przez Miasto Szczecin, polskoniemiecki transgraniczny konwent władz samorządowych w Chojnie,
Transgraniczny Bieg Papieski w Karlinie, „Polsko-Niemiecki Dzień Otwarty”
organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim czy
zawody jeździeckie w Kołobrzegu.
Wśród porażek należałoby wymienić zbyt małą moim zdaniem aktywność
samorządów przygranicznych. Analiza wydatkowanych środków z
Funduszu Małych Projektów wskazuje, że aż 40 proc. dotychczasowych
Paweł Bartnik
wydatków realizowanych jest we wschodniej części naszego
województwa. Te parametry powinny być inne.
Nie wykorzystaliśmy również wszystkich zaplanowanych środków. Na szczęście będziemy je mogli spożytkować w drugiej części realizacji
projektu FMP Interreg IVA do roku 2015.

Dyskutujemy właśnie o Strategii Rozwoju Euroregionu na lata 2014-2010. Również w Brukseli trwają rozmowy na temat
budżetu na lata 2014-2020. Czego możemy się spodziewać dla Euroregionów i współpracy transgranicznej w kolejnych
latach?
PB: Toczona dyskusja w obu tych sprawach jasno pokazuje, że transgraniczna współpraca będzie jednym z priorytetów Unii Europejskiej, stąd
środki finansowe na ten cel zostaną utrzymane, a nawet zwiększone. Zmieniony zostanie trochę środek ciężkości wydatkowania tych
pieniędzy. Unia chce przeznaczać więcej na tzw. projekty „miękkie”, a mniej już na infrastrukturalne. Stąd obsługiwany bezpośrednio przez
nasze Stowarzyszenie Fundusz Małych projektów będzie dalej funkcjonował, a ilość pieniędzy możliwa do wykorzystania na pewno nie będzie
mniejsza. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, wydaje się, że warto byłoby przygotować się do realizacji tych projektów tak, aby
realizowane pomysły, przynosząc ciekawe imprezy i spotkania, stały się jednocześnie
możliwością zarabiania pieniędzy przez młodych,
medal dla
wykształconych obywateli naszych gmin i powiatów.

Pawła Bartnika

Współpraca transgraniczna w naszym obszarze nie jest prosta, gdyż po
niemieckiej stronie mamy partnera przeżywającego duży kryzys demograficzny,
a co za tym idzie rozwojowy. Nam nie są też obce deficyty. Czy w tej sytuacji
ta polsko-niemiecka współpraca może dać nam sukces?
PB: Myślę, że mimo wszystko tak. Noszę w sobie taką ideę, do której pragnę przekonać
naszych polskich i niemieckich partnerów. Jeżeli jest jak jest, to spróbujmy połączyć nasze
największe atuty. Największym niemieckim atutem jest marka – „Made in Germany”,
po polskiej stronie zaś mamy dużą grupę młodych, wykształconych ludzi, którzy chętnie
podejmą pracę. Połączenie tych dwóch atutów, jestem co do tego przekonany, przyniesie
nam pożądany sukces!

W 2013 roku Stowarzyszenie obchodzić będzie 20-lecie. Czy z okazji tego
jubileuszu nasze biuro planuje coś specjalnego?
PB: Planujemy zorganizować Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży, który 14-krotnie był
już organizowany w Euroregionie Pomerania. Jest to możliwe dzięki współpracy
z Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. a także inicjatywie Miasta
i Gminy Człopa, Starostwa Powiatowego w Wałczu. Wielką pomoc w organizacji festiwalu
obiecała pani Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Mieczkowska.
Już dziś mogę Państwa zaprosić na festiwal, który odbędzie się w dniach 14-16 czerwca
2013 roku w Człopie i Wałczu. W następnym numerze Newslettera postaramy się
przekazać Państwu szczegółowe informacje odnośnie tego festiwalu.

22 pazdziernika 2012 r. Dyrektor
Paweł Bartnik, były wiceprezydent
miasta Szczecina i kurator oswiaty
otrzymał „Medal za Zasługi dla Miasta
Szczecina”. Nadawany jest za wybitne
zasługi dla rozwoju Miasta przez Radę
Miasta Szczecin. Decyzję o nadaniu
Medalu w imieniu Rady podejmuje
Kapituła Medalu, ktorą stanowi
aktualne Prezydium Rady Miasta
Szczecina. Medal bity w brązie o
srednicy 7 cm posiada na awersie
napis: "Za Zasługi dla Miasta Szczecina".
Na rewersie znajduje się w dolnej
częsci gryf na tle ozdobnikow z okresu
panowania Ksiąząt Pomorskich.
- Czasu by nie starczyło i słow zabrakło,
zeby wymienic wszystkie zasługi Pawła
dla miasta - nie szczędziła słow uznania
dla Bartnika radna Urszula Panka w
laudacji na jego czesc.
- Otrzymałem w zyciu kilka nagrod.
Ale ta, jest dla mnie najwazniejsza wyznał Paweł
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Europejska Wspołpraca Terytorialna –
doswiadczenia i perspektywy
Dnia 25 października we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. "Europejska Współpraca Terytorialna
- doświadczenia i perspektywy". Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli regionów
i władz lokalnych, instytutów badawczych, szkół wyższych, przedsiębiorców, agencje rozwoju,
organizacje pozarządowe oraz euroregiony.
Celem konferencji było zaprezentowanie Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako ważnego,
skutecznego i atrakcyjnego instrumentu rozwoju regionalnego. W obecnym okresie programowym
polskie instytucje realizują wspólnie z zagranicznymi partnerami kilka tysięcy projektów. Podczas
konferencji zaprezentowano na scenie cztery przykładowe projekty zrealizowane w ramach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Bardzo obrazowo pokazano jak ważna jest integracja
i wymiana doświadczeń różnorodnych środowisk, zamieszkujących tereny przygraniczne. Jedną
z ciekawszych prezentacji pn. „Ogrody Dwóch Brzegów” przedstawił Euroregion Śląsk Cieszyński
wraz ze swoim czeskim partnerem. Zaprezentowano barwnie, kolorowo i z humorem współpracę
polsko-czeską na przestrzeni lat.
Wśród gości zagranicznych biorących udział w konferencji znaleźli się m.in. Gisela Mehlmann
z Ministerstwa Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgia oraz dr Stefan Rudolph, sekretarz
stanu w regionie Meklemburgia-Pomorze Przednie. Spotkanie we Wrocławiu zgromadziło ponadto
przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej, które wspólnie z Polską realizują programy
EWT (w tym reprezentantów Litwy, Danii, Niemiec, Czech i Słowacji) oraz Komisji Europejskiej.
Zaproszeni do dyskusji panelowej prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami i wyciągali
wnioski na przyszłość. Dyskutowano na temat Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Iwona Brol przedstawiła informacje dotyczące stanu prac nad usprawnieniem wdrażania przyszłych
programów EWT na lata 2014-2020. W Ministerstwie trwają prace zmierzające do rozwiązania
głównych problemów występujących przy realizacji programów, czyli: brak zaliczek na realizację
przedsięwzięć, zbytnio rozbudowana biurokracja oraz długi okres oczekiwania na zwrot środków
EFRR.
Główne dotychczasowe ustalenia podczas negocjacji programów na lata 2014-2020, to m.in.:
utrzymanie poziomu dofinansowania na poziomie 85% oraz wypełnienie przez Beneficjentów
3 kryteriów współpracy (wspólne przygotowanie, realizacja oraz finansowanie).
Podczas konferencji zaprezentowano również wyniki ekspertyzy "Wyzwania i cele dla programów
współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku", zleconej przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Z wynikami ekspertyzy można zapoznać się na stronie: www.ewaluacja.gov.pl.

Kącik Językowy
Niemiecka musztarda
a polskie trzy grosze
Spotkania Polaków i Niemców odbywają się
w różnych miejscach, okolicznościach
i porach. Wyobraźmy sobie taką oto
sytuację: wieczór integracyjny, piękne
gwiaździste niebo, dźwięk gitary, iskry sypiące
się z ogniska, rozchodzi się zapach świeżo
upieczonej kiełbaski i nagle nachodzi nas myśl,
że do pełni szczęścia brakuje nam … musztardy
(niem. Senf).
Siedzący obok niemiecki kolega dostrzega nasz
szukający czegoś wzrok i zadaje pytanie:
„Willst du Senf dazu?” (Chcesz musztardy?).
Odpowiadamy twierdząco:
„Ja, sehr gerne” (Tak, bardzo chętnie).
On podaje nam musztardę (czyli po niemiecku:
„Er gibt uns Senf ”), a nam do szczęścia nie
trzeba nic więcej.
Opisana sytuacja pokazuje standardową
formę użycia słowa oznaczającego ten
popularny ostry dodatek smakowy.
Musztarda (Senf) występuje jednak także
w roli głównej popularnego idiomu
niemieckiego. Jeśli mamy do czynienia
z kimś, kto nie może się powstrzymać
od wtrącania się w rozmowę, czy
nieproszonego komentowania, to po
niemiecku stwierdzimy:
„Er muss immer seinen Senft dazu geben”.
Polak w analogicznej sytuacji powie o takiej
osobie: „On zawsze musi wtrącić swoje trzy
grosze”.
Jak widać więc niemiecka musztarda ma coś
wspólnego z polskimi pieniędzmi… .

Jubileusz Związku Komunalnego
Europaregion Pomerania (ZKEP)

Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski (z lewej)
wręczył medal Peterowi Heise

W przepięknych salach Ratusza w Stralsundzie obchodzono 20-lecie utworzenia Związku Komunalnego
Europaregion Pomerania (ZKEP), wchodzącego w skład Euroregionu Pomerania.
Obchody odbyły się 11 października 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu
zasług dla rozwoju region nadał dyrektorowi ZKEP Peterowi Heise Srebrną Odznakę Honorową Gryfa
Zachodniopomorskiego. Odznaka została przyznana na wniosek Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania za zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej. Na uroczystości pojawiło się wielu
znamienitych gości, związanych z działalnością związku. Uczestników powitał Burmistrz Stralsundu
Alexander Badrow oraz Prezydent Związku Komunalnego dr Volker Böhning. Twórcom i pracownikom
ZKEP gratulacje składali Minister Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii–Pomorza
Przedniego Harry Glawe oraz Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki i Spraw Europejskich
Brandenburgii Henning Heidemanns. Stronę polską reprezentowali Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz Wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska, a także
reprezentacja Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, z dyrektorem Pawłem Bartnikiem
i zastępcą dyrektora, Ireną Stróżyńską na czele.
Związek Komunalny Europaregion Pomerania został utworzony 9 września 1992 r. w Pasewalku
i wchodzi w skład Euroregionu Pomerania, który powstał 15 grudnia 1995 roku. Umowę podpisały
wtedy Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania" (obecnie SGPEP) oraz
Związek Komunalny Europaregion Pomerania. Oba stowarzyszenia bardzo ściśle ze sobą współpracują
m.in poprzez wdrażanie programu Interreg IVA Funduszu Małych Projektów.
26 lutego 1998 r. Euroregion Pomerania rozszerzył się o trzeciego partnera - Związek Gmin Skanii.
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Dobre praktyki we wspołpracy polsko-niemieckiej
„Fundusz Małych Projektów (FMP) – jako
przykład dobrych praktyk we współpracy
polsko-niemieckiej” - pod takim tytułem
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania wspólnie z partnerem niemieckim
Kommunalgemeinschaft Europaregion
POMERANIA e. V realizuje projekt w ramach
otrzymanego dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) oraz
środków Interreg IVA.
W ramach projektu w dniach 18-19 października wybraliśmy się wspólnie do Wąsosza koło
Złocieńca na dwudniowe seminarium. Celem wyjazdu była integracja, ale również
podsumowanie pierwszego etapu realizacji Funduszu Małych Projektów. Podczas spotkania
dyskutowaliśmy o kierunkach współpracy obu biur i planach na przyszłość, m.in. o możliwości wprowadzenia zmian do wytycznych FMP.
Drugiego dnia zwiedzaliśmy malowniczo położone gospodarstwo agroturystyczne „Siedem
Ogrodów” w Łowiczu Wałeckim koło Mirosławca, które składa się z siedmiu
autonomicznych i różnorodnych domków otoczonych pięknymi ogrodami.
O nowych wytycznych dyskutowano
Na terenie gospodarstwa odbywają się m.in. projekty dofinansowane przez
też w przerwach spotkania
Unię Europejską.
Pod koniec 2012 roku w ramach dofinansowania z FWPN wydana
zostanie wspólna publikacja, w której zaprezentowane zostaną polskoniemieckie projekty, zrealizowane w ramach pierwszego etapu FMP.
Realizację Projektu „Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA 20092011” rozpoczęto w dniu 18.02.2009 r. Do końca 2011 odbyło łącznie
około 500 projektów, które zrealizowali polscy i niemieccy
beneficjenci. Projekt FMP ma na celu wspieranie nowych lub już
istniejących kontaktów transgranicznych, mających wpłynąć na
poprawę wzajemnego porozumienia. W ramach FMP wspierane są
przedsięwzięcia kulturalne, spotkania, imprezy sportowe, warsztaty.
Program kierowany jest do organizacji niedochodowych
(np. samorządów lokalnych, domów kultury, stowarzyszeń) i stanowi
możliwość wsparcia wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć.
Projekt wdrażany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polskich
Jeden z tematycznych domków na terenie
Euroregionu Pomerania (Parter Wiodący) i Kommunalgemeinschaft
Siedmiu Ogrodów
Europaregion Pomerania e.V (Partner Projektu).

Innowacje i nowe technologie na obszarach transgranicznych
Dnia 24 października 2012 r. w hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbyło się 65. Polsko - Niemieckie Forum Przedsiębiorców, zorganizowane
przez Centrum Usługowo - Doradcze Euroregionu Pomerania pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.
Forum koncentrowało się wokół założeń i mechanizmów wspierania innowacyjności na obszarach transgranicznych przy uwzględnieniu
priorytetów Unii Europejskiej, polityki krajowej, a także regionalnej strategii województwa zachodniopomorskiego oraz wspólnej strategii
Berlina i Brandenburgii.
W pierwszej części spotkania omówiono aspekt wielowymiarowego zarządzania polityką innowacyjności. Wicemarszałek
Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż oraz Dyrektor Generalny Spraw Europejskich i Międzynarodowych
Brandenburgii, dr Peter Kohnert, przedstawili możliwości współpracy transgranicznej w obszarze innowacji z punktu widzenia strategii
rozwoju województwa zachodniopomorskiego oraz kraju związkowego Brandenburgii.
Do prezentacji tematu "Lokalne działania na rzecz wspierania innowacyjności" został zaproszony Prezes Szczecińskiego Parku NaukowoTechnologicznego, Grzegorz Fiuk, który przedstawił działalność Technoparku Pomerania, jako kluczowej dla Szczecina i regionu,
otwartej organizacji, wspierającej rozwój innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie z branży ICT i nowych
technologii. Prezes skupił się także na ofercie i planach rozwoju Technoparku na najbliższe lata, także uwzględniając współpracę
z partnerami niemieckimi.
Część druga spotkania dała możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami w transnarodowych i transgranicznych projektach
innowacyjnych. Zaproszeni goście przybliżyli działania w ramach wybranych projektów: Mario Kokowsky z Centrum Technologii
Pomorza Przedniego - „DISKE Project”, Jasper Lund – z Uniwersytetu Południowej Danii „In Tra – Net”, Michael Boronowsky, Dyrektor
Technologie-Zentrum Informatik und Informationstechnik – program „bonita”, a Kamila Dobek z Poznańskiego Parku Naukowo –
Technologicznego – „Know Hub” oraz „Proincor”. Małgorzata Świerzko z Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zaprezentowała ofertę Programów Ramowych Unii Europejskiej dla małych
i średnich firm. Podsumowaniem wydarzenia był moderowany panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz pozostałych uczestników
Forum – przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji publicznych i samorządów .
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Basniowy swiat
TERMINARZ PROJEKTOW
SPF-2012-135
Polsko-niemiecki projekt "Adwent
i Boże Narodzenie w Niemczech
i w Polsce" z udziałem osób
upośledzonych umysłowo
Beneficjent: EJF Gemeinnützige AG
Deutsch-Polnischer Landhof Arche
Główne działanie: 11-15.12.2012,
Groß Pinnow
SPF-2012-133
“Tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech - polsko-niemiecka
wymiana uczniów”
Beneficjent: Verein der Freunde und
Förderer des Gymnasiums
Ueckermünde e.V.
Główne działanie: 12, 14-16.12.2012,
Przelewice, Ueckermünde
FMP-2012-116
“Polsko-niemiecki świąteczny jarmark
Bugenhagena”
Beneficjent: Publiczna Szkoła
Podstawowa w Troszynie

SPF-2012-008
Tytuł projektu:
“Cudowny bajkowy swiat Braci Grimm ”
Beneficjent:
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Troszynie
Partner projektu:
Grundschule Stadt Usedom
Całkowia wartośc projektu:
15 020,00 EUR
W „Cudowny Bajkowy Świat Braci Grimm”
przenieśli się organizatorzy projektu
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie
i ich partnerskiej szkoły w Usedom.
W projekcie uczestniczyły także dzieciaki
z Koniewa, Kołczewa i Wolina, w sumie 125
osób. Pierwszego dnia dzieci odwiedziły teatr
lalek Pleciuga, gdzie oglądały sztukę
„Tańcząca gazela i magiczny tam-tam” oraz
wzięły udział w dwugodzinnych warsztatach
teatralnych, podczas których dzieci poznały
świat aktorów. Kolejny dzień projektu
poświęcony był na poznanie historii Wolina.
Dzieci zwiedzały miasto, odwiedzając
najciekawsze jego zabytki, gdzie w ukrytych
kopertach czekały na nich najważniejsze
informacje o danym miejscu. Wszystko
po to, by na zakończenie zwiedzania wziąć
udział w quizie o Wolinie, który został

Parada ulicami miasta
przygotowany w formie scenek pantomimy
oraz teatru cieni.
W kolejnym dniu w wolińskim amfiteatrze
odbył się przegląd konkursowy sztuk braci
Grimm. W konkursie wystartowało siedem
przedstawień. Każda szkoła przygotowała
po dwie sztuki, a w każdej z nich pojawiały
się scenki polsko-niemieckie. Jury przyznało
trzy nagrody: za pierwsze miejsce dla szkoły
z Troszyna, drugie dla szkoły podstawowej
z Wolina zaś trzecie dla szkoły z Usedom.
Piękne, pamiątkowe puchary wręczyli
burmistrzowie Wolina i Usedom.
Na zakończenie młodzi aktorzy w
scenicznych strojach przeszli ulicami miasta.
To jednak nie był koniec atrakcji. Ostatniego
dnia dzieci wyjechały do Szczecina, gdzie
wystawiały przedstawienie m.in. dla dzieci
ze szczecińskich szpitali.

Główne działanie: 19, 20 i 22.12. 2012,
Wolin, Usedom
FMP-2012-119
“Otwarte Polsko-Niemieckie
Mistrzostwa Nordic Walking - Pogoń
z kijkami za Mikołajem! “
Beneficjent: Ośrodek Sportu i
Rekreacji "Wyspiarz"
Główne działanie: 16.12.2012
Świnoujście
FMP-2012-122
“Integracja młodych. Łączy
nas historia"
Beneficjent: Stowarzyszenie Edukacji
i Wychowania "Nasze Lotnisko"
Główne działanie: 26-31.01.2013
Szczecin
FMP-2012-121
“Lato w środku zimy. Polskoniemieckie spotkania sportowe”
Beneficjent: Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Policach
Główne działanie: 7-10.02.2013 Police

Projekty zrealizowane w ramach Funduszu Małych Projektów

Swięto teatru
FMP-2012-013
Tytuł projektu:
II Policki Festiwal Teatralna
Elipsa Kreatywnosci (TEK)
Beneficjent:
Miejski Osrodek Kultury
w Policach
Partner projektu:
Deutsch-Polnische Gesellschaft
M-V e.V.
Całkowita wartość projektu:
17 448,00 EUR

Kolorowi uczestnicy TEK

Projekt Festiwalu Teatralna Elipsa Kreatywności zakładał realizację happeningu na ulicach
Polic, warsztaty teatralne, prezentacje spektakli teatrów amatorskich oraz bloki dyskusyjne.
Program Festiwalu umożliwił członkom amatorskich grup teatralnych z Polski i Niemiec
zaprezentowanie własnego dorobku artystycznego. Jednocześnie podczas warsztatów
mogli zdobyć cenne umiejętności, przede wszystkim dzięki wzajemnej integracji i wymianie
doświadczeń oraz pracy ze znanymi instruktorami.
W trakcie festiwalu uczestników podzielono na kilka grup warsztatowych. I tak powstały
grupy w których prowadzono zajęcia z aktorstwa, ekspresji scenicznej, ruchu scenicznego
i improwizacji teatralnej. Każdą grupą warsztatową zajmowało się dwóch specjalistów.
Podczas warsztatów uczestnicy przygotowywali m.in. swoje stroje sceniczne, uczyli się
technik pantomimy, tworzenia prostych układów choreograficznych, pracy nad głosem czy
dykcją. W ramach projektu odbyła się także kolorowa parada uczestników ulicami miasta.
Młodzi aktorzy odgrywali przed przechodniami krótkie scenki i etiudy.
Tego dnia dzień zakończył koncert lokalnych grup muzycznych oraz panel dyskusyjny.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniach:
17.10.2012 w Szczecinie i 03.12.2012 w Löcknitz
FMP-2012-106 Polsko-niemieckie obchody Hubertusa. Związek Gmin Wyspy Wolin
FMP-2012-107 Polsko-Niemiecki Dzień Seniora. Gmina Bielice
FMP-2012-110 Przegląd Zespołów Śpiewaczych Złota Jesień - Rok Seniora. Centrum Kultury 105 w Koszalinie
FMP-2012-111 Polsko-niemieckie spotkanie Wigilijne - Chojna 2012. Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy
FMP-2012-112 Wieś polska-wokół świąt, zwyczajów i koni. Fundacja "Razem z nami"
FMP-2012-118 Polsko-niemieckie warsztaty. Demografia na obszarze transgranicznego regionu metropolitarnego Szczecina. Wpływ prognoz
demograficznych na gospodarkę przestrzenną Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego.
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
SPF-2012-100

Wyspa porusza się razem! HSV-Insel Usedom e.V.

SPF-2012-121

Polsko-niemieckie warsztaty filmowe dla młodzieży. Latücht, Film- und Medien e.V.

SPF-2012-123

Prace przymusowe na Pomorzu w latach 1939-1950. Stan i perspektywy badań oraz historyczny zarys w Niemczech i Polsce.
Hansestadt Greifswald

SPF-2012-124

Polsko-niemieckie spotkanie "Ponad granicami - sport łączy - budowanie sieci kontaktów". FV Freunde des Kinderlandes am
Werbellinsee e.V.

SPF-2012-125

Polsko-niemieckie próby 2012 w Peenemünde z koncertem finałowym w Świnoujściu. Kreismusikschule Wolgast-Anklam

SPF-2012-127

Polsko-niemiecki projekt - Transgraniczne spotkania gmin w zakresie kultury. Gemeinde Grammendorf

SPF-2012-129

Polsko-niemiecki trening kierowania zespołami strażackimi. KFW Mecklenburg-Strelitz

FMP-2012-120 Natura ponad granicami. Gmina Police
SPF-2012-134

Cykl życia - polsko-niemieckie warsztaty teatralne. STiC-er Theater e.V.

FMP-2012-116 Polsko-niemiecki Świąteczny Jarmark Bugenhagena. Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie
FMP-2012-119 Otwarte Polsko-Niemieckie Mistrzostwa Nordic Walking - Pogoń z kijkami za Mikołajem! Ośrodek Sportu
i Rekreacji "Wyspiarz"
FMP-2012-121 Lato w środku zimy. Polsko-niemieckie spotkania sportowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
FMP-2012-123 Polsko-niemieckie dziecięce warsztaty taneczne.
SPF-2012-126

6. Polsko-Niemiecki Dzień Rolnika - Wymiana doświadczeń na temat zintegrowanej uprawy roślin. Bauernverband UER e.V.

SPF-2012-128

Polsko-niemieckie spotkanie nauczycieli - Bożonarodzeniowy turniej gry w kręgle. Förderverein der Gsamtschule Talsand

SPF-2012-130

Prowadzenie rozmów dotyczących realizacji przyszłych projektów i współpracy w 2013 roku. Kreisfeuerwehrverein MecklenburgStrelitz e.V.

SPF-2012-131

Polsko-niemiecki warsztat "Bożonarodzeniowe tradycje i techniki rękodzieła ludowego" połączony z wystawą. Förderverein
Volkskunst- und Kulturzentrum e.V.

SPF-2012-133

Tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech - polsko-niemiecka wymiana uczniów. Verein der Freunde und Förderer des
Gymnasiums Ueckermünde e.V.

SPF-2012-135

Polsko-niemiecki projekt "Adwent i Boże Narodzenie w Niemczech i w Polsce" z udziałem osób niepełnosprawnych umysłowo.
EJF Gemeinnützige AG Deutsch-Polnischer Landhof Arche

SPF-2012-139

DLACZEGO? Polsko-niemieckie spotkanie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin defaworyzowanych społecznie
Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.
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PNWM: Szkolenie dla multiplikatorow
W dniach 12-14 listopada 2012 roku
w szczecińskim Centrum im.
Dietricha Bonhoeffera odbyła się
polsko-niemiecka konferencja,
skierowana do koordynatorów
wymian młodzieżowych po obu
stronach granicy. Organizatorami
przedsięwzięcia były polskie i
niemieckie biura Euroregionu
Pomerania, pełniące funkcję jednostek centralnych Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży (PNWM).
Wśród polskich i niemieckich
uczestników byli współpracujący od
Zajęcia integracyjne podczas warsztatów
wielu lat partnerzy z Euroregionu
Pomerania (ze Stargardu, Szczecina, Cedyni, Pasewalku, Eggesin czy Schwedt).
Już od pierwszych minut spotkania w polsko-niemieckiej grupie panowała atmosfera otwartości,
ciekawości i kreatywności. Największe uznanie zyskały ćwiczenia integrujące grupę, animacje
językowe, czy zajęcia na przełamanie lodów, które można zastosować podczas realizacji
własnych projektów młodzieżowych. Inne spojrzenie na tradycyjne zwiedzanie miasta umożliwiła
metoda stadtrellay, którą można wykorzystać podczas projektów z młodzieżą w każdym wieku
(są to zadania, które wyznacza się mieszanym grupom młodzieży, np.: zrób zdjęcia
charakterystycznym budowlom, miejscom Szczecina i przygotuj prezentację dla wszystkich
uczestników; przyjrzyj się zachowaniu mieszkańców Szczecina i zaprezentuj je w formie
pantomimy, wsłuchaj się w odgłosy miasta i przedstaw je na forum). Podczas naszego spotkania
emocji dostarczył wywiad z mieszkańcem pogranicza, Andrzejem Łazowskim, z którym grupa
spotkała się w Cafe 22, podziwiając przy tym zielony Szczecin. Ostatni dzień szkolenia
poświęcony był sprawom Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży tzn. zasadom aplikowania
i rozliczania dotacji PNWM. Wspomniano także o nowych tendencjach w PNWM (projektach na
temat zrównoważonego rozwoju) czy nowościach, dotyczących aplikowania i rozliczania
projektów on-line.

Zamknięto kolejny
nabór projektów
w Południowym Bałtyku

Dziewiąty nabór wniosków w Programie
Południowy Bałtyk został zamknięty
28 września 2012 roku.
Był on dostępny jedynie dla projektów
wpisujących się w drugą oś priorytetową
„Atrakcyjność i wspólna tożsamość”,
działanie 2.4: „Inicjatywy wspólnot lokalnych”. W ramach tego działania do
rozdysponowania pozostały jeszcze
środki w wysokości ok. 1,3 mln euro.
Budżet Programu przeznaczony na
pozostałe działania w ramach drugiej osi
priorytetowej oraz na cały pierwszy
priorytet „Konkurencyjność gospodarcza”
został już w całości zakontraktowany.
Do dnia 28 września 2012 roku do
Wspólnego Sekretariatu Technicznego
w Gdańsku wpłynęło 13 aplikacji
projektowych na łączną kwotę
3 978 331,80 euro, z tego wnioskowane
dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego to około 3,2 mln euro.
Konkurencja więc jest spora. Wśród tej

Szukamy partnerow do projektow
Poniższa rubryka została stworzona po to, by pomóc Państwu w nawiązywaniu współpracy
pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. W każdym numerze Newslettera będziemy
przedstawiali organizacje, stowarzyszenia czy jednostki samorządowe, które chcą nawiązać
współpracę z polskim/niemieckim Partnerem w celu realizacji projektów.
Ośrodek kulturalny w byłym klasztorze Chorin (Brandenburgia), wraz z niemiecką szkołą
muzyczną Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg z Berlina w roku 2014 na terenie klasztoru
Chorin http://www.kloster-chorin.info/ planuje zorganizować polsko-niemieckie warsztaty dla
dorosłych i dzieci z wykorzystaniem barokowych instrumentów muzycznych. W tym celu szkoła
zainteresowana jest nawiązaniem kontaktów z polskimi przygranicznymi szkołami muzycznymi
i muzycznymi kołami zainteresowań, chętnymi do udziału w tym wydarzeniu.
Chętnych prosimy o kontakt z organizatorem:
Andrea Häufele
Friedrichstr. 226, 10969 Berlin, e-mail: a.haeufele@berlin.de
Tel. 0049 33 362/70 575
Kom. 0049 151/401 097 18
http://ms-fk.de/Musikschule/

trzynastki są także trzy aplikacje,
w których partnerami wiodącymi są
zachodniopomorscy wnioskodawcy.
Za powodzenie tych projektów
w szczególności trzymamy kciuki.
W chwili obecnej trwa proces oceny
formalno-prawnej złożonych wniosków.
Decyzja na temat przyznania
dofinansowania poszczególnym
projektom zostanie podjęta przez
członków Komitetu Sterującego w
grudniu. Wyniki głosowania zostaną
opublikowane na stronie internetowej
Programu: www.southbaltic.eu
Partnerom wszystkich projektów

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ogłoszeniem w naszej rubryce, prosimy o wysłanie
krótkiej charakterystyki Państwa instytucji, danych kontaktowych oraz o podanie przykładu
projektu, do jakiego poszukujecie Państwo partnera: ola.warska@pomerania.org.pl

życzymy powodzenia!
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Przykład wspołpracy polsko-niemieckiej:
Aktywna Cedynia
Tym razem w rubryce „Przykład współpracy polsko-niemieckiej” przedstawiamy Cedynię oraz Cedyński
Ośrodek Kultury i Sportu, które na przestrzeni ostatnich lat wraz ze swoimi niemieckimi partnerami
zorganizowały szereg ciekawych projektów. Oto kilka z nich.
Cedynia to najdalej wysunięty na
zachód zakątek Polski na mapie,
a więc w odległości 6 km mieszka
pierwszy niemiecki partner –
Hohenwutzen. O przysłowiowy
krok dalej Lunow, Bad Freienwalde,
Wrizen, Oderberg, Prenzlau.
Parterami są zarówno urzędy, jak
i stowarzyszenia, zespoły
artystyczne, grupy taneczne,
jednostki straży pożarnej i szkoły.
Z każdym rokiem współpraca
rozwija się i przybywa propozycji
wspólnego działania.
„Polsko-niemiecka codzienność
dawniej i dziś – Cedynia 2012”
oraz „Tradycyjnie i integracyjnie-Cedynia 2012”, to dwa ostatnie projekty zrealizowane w 2012 roku.
Pierwszy projekt dotyczył rzemiosła średniowiecznego z okazji Nocy Muzeum, 1040. rocznicy Bitwy
pod Cedynią i warsztatów rękodzielniczych, na których powstało dzieło o wymiarach 230 cm na 145 cm
pt.”Bitwa pod Cedynią”. Jest to gobelin, który wykonały panie z Polski i Niemiec haftem krzyżykowym
– dzieło sztuki warte uwagi. Gobelin był już na wystawie w Altranft i w Chojnie, w tej chwili znajduje
się w Muzeum Regionalnym w Cedyni i czeka na kolejne zaproszenia i zwiedzających. Godna uwagi
jest również rocznica Bitwy pod Cedynią i poświęcona jej polsko- niemiecka konferencja, zorganizowana
w cedyńskim klasztorze.
- Sala była pełna słuchaczy z obu krajów, którzy z uwagą wysłuchali referatów wygłoszonych przez
czternastu wykładowców z Polski i Niemiec – opowiada Małgorzata Karwan, dyrektor Cedyńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu.- Konferencja ukazała, jak dawniej żyli na tym terenie ludzie, jak i dlaczego
rodziły się stereotypy i wzajemne postrzeganie. Poznaliśmy różne wątki przeszłości, a jest to ważny
element w budowaniu wspólnej tożsamości na pograniczu i poczucia przywiązania do własnej małej
Ojczyzny. W Trakcie projektu
nawiązano kolejną współpracę,
z Muzeum w Schwedt. Pierwsza
umowa o współpracy została
podpisana w roku 2000 pomiędzy
gminą Oderberg, a Urzędem
Miejskim w Cedyni. Dzięki temu
powstały również inwestycyjne
projekty z INTERREGU IIIA:
„Tworzenie Ośrodka Współpracy
transgranicznej w miejscowości Golice
gm. Cedynia” – całkowita wartość
projektu 473.641, 00 zł.
(wnioskowana kwota 355.233,00zł).
Kontynuacją tego projektu było
Otwarcie świetlicy w Golicach
doposażenie świetlicy z projektu pt.
„Razem! Do dzieła! Kontynuacja Tworzenia Ośrodka Współpracy Kulturalnej w m. Golice gm. Cedynia”całkowita wartość – 55.956,00 zł (wnioskowana kwota 41.965,00). Kolejna inwestycja to projekt pt.
„Partnerstwo dla rozwoju transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej”- całkowita wartość –
188.280,00 zł (wnioskowana kwota 141.210,00).
W module INTERREG IVA powstał projekt łączący wiele gmin po obu stronach Odry pt. „Infrastruktura
łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow- Wallmow,
Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino,
Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”. Wartość projektu - 111.378,05 (wnioskowana
94.671,00zł).
COKiS ma już także jasne plany na przyszłość. - Mamy również wnioski dotyczące budowy schroniska
młodzieżowego i Domu Kultury w Cedyni. Do zrealizowania naszych planów pilnie poszukujemy
partnera lub partnerów. Zapraszamy do współpracy – zachęca Karwan.

Gobelin Bitwa pod Cedynią
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