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Jak zawsze doroczne Walne Zgromadzenie jest bardzo ważnym momentem służącym podsumowaniu dotychczasowej działalności, a także wyznaczeniu kierunków aktywności Stowarzyszenia
w następnym okresie. Do najważniejszych decyzji, jakie zapadły na Zgromadzeniu, zaliczyć należy udzielenie absolutorium Zarządowi SGPEP, uchwalenie budżetu na rok 2013 oraz zatwierdzenie podstawowych kierunków działania naszego Stowarzyszenia. Kluczową decyzją było podjęcie uchwały o przyjęciu „Aktualizacji transgranicznej strategii rozwoju Euroregionu Pomerania
na lata 2014-2020”. Dokument ten przyjęto po wielomiesięcznej dyskusji i konsultacjach ze
wszystkimi zainteresowanymi partnerami i członkami naszego Stowarzyszenia. Wśród wyznaczonych celów na rok 2013 jako najważniejsze wskazano: podjęcie prac nad dokumentami programowymi INTERREG-u VA, wdrożenie przyjętego przez Zarząd programu mikropożyczek
wspierających beneficjentów Funduszu Małych Projektów, przygotowanie w październiku b.r.
obchodów 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz przeprowadzenie w powiecie wałeckim i gminie Człopa przy wsparciu Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego Polsko-Niemieckiego Festiwalu Młodzieży, który po czteroletniej
przerwie powraca do kalendarza euroregionalnych wydarzeń.
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FMP ..…………….….………………………..2

W obecnym numerze newslettera znajdziecie Państwo informację dotyczącą dalszej możliwości
korzystania z Funduszu Małych Projektów, którego zabezpieczone środki pozwalają na planowanie i realizowanie projektów do połowy 2014 roku. Znajdziecie tu Państwo również informacje
na temat zatwierdzonych projektów FMP na trzech posiedzeniach Komitetu Sterującego od
stycznia do kwietnia 2013 oraz przykłady dobrych praktyk. Wśród nich zwracamy uwagę na
wywiad z Burmistrzem gminy Łobez, Ryszardem Solą, która to gmina jest jednym z najaktywniejszych uczestników polsko-niemieckiej współpracy na naszym pograniczu. Burmistrz wskazuje
nowatorskie rozwiązania przyjęte w zarządzanej przez niego gminie w sprawie wsparcia działających na jej terenie organizacji pozarządowych. Na zakończenie zachęcamy do lektury informacji na temat możliwości pozyskania pieniędzy na współpracę bałtycką w ramach Seed Maney
Facility.
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WYWIAD: Gmina Łobez wspiera organizacje pozarządowe,
dzięki systemowi pozyczek
Prezydent, starosta czy wójt – wszystkie te osoby łączy ten sam problem. Brak wystarczających środków
dla organizacji pozarządowych, które mają świetne pomysły na przeróżne przedsięwzięcia, ale nie mają
pieniędzy na ich realizację. Kolejka chętnych po finansowe wsparcie z roku na rok wydłuża się.
Tymczasem wszystkie te organizacje mogą starać się o finansowe wsparcie w ramach np. programów
unijnych. By mogły to zrobić także potrzebują finansowego zabezpieczenia.
I właśnie na takie rozwiązanie postawił m.in. Ryszard Sola, burmistrz Gminy Łobez i jednocześnie
członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, który dla organizacji
pozarządowych stworzył system pożyczek na prefinansowanie projektów. Kiedy dana organizacja
rozliczy się z projektu i otrzyma unijny zwrot, oddaje pożyczkę burmistrzowi i z pieniędzy mogą korzystać
inni.

Kiedy i kto postanowił u Państwa w gminie stworzyć Fundusz Pożyczkowy dla organizacji
pozarządowych, które chcą starać się o wsparcie finansowe na projekty realizowane
w ramach funduszy unijnych?
Ryszard Sola

Ryszard Sola, Burmistrz Gminy Łobez, członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania: Pierwsze pożyczki ruszyły u nas w 2010 roku i funkcjonują przez te
wszystkie lata. Możliwość udzielania pożyczek z budżetu gminy warunkowana jest uzyskaniem upoważnienia Rady Gminy udzielonego Burmistrzowi. Upoważnienie ma charakter
roczny (tak jak budżet gminy) i wygasa z dniem 31 grudnia każdego roku. W uchwale budżetowej określa się też limit - kwotę, do której mogę udzielać takich pożyczek. Ta kwota jest
nieprzekraczalna. Nasz fundusz pożyczkowy na ten rok wynosi 100.000 zł. Ponieważ jest
roczny, umowa zawierana jest maksymalnie na okres do 31 grudnia danego roku. Na uzasadniony wniosek np. kiedy przedłuża się procedura rozliczenia danego projektu i zwrotu
pieniędzy, termin spłaty pożyczki może zostać przesunięty.

Jaka jest zasada działania Funduszu. Kto może ubiegać się o pożyczkę i na jakie
działania? Jak wygląda procedura przyznania pożyczki?
RS: Założeniem było zachęcenie małych stowarzyszeń, które nie posiadały własnych środków finansowych na realizację projektów z wsparciem środków unijnych. Pożyczki skierowane są przede wszystkim do tych organizacji, które uzyskały już dofinansowanie do realizacji
projektu, mają podpisaną umowę z instytucją pośredniczącą lub zapewnienie o jej podpisaniu. Projekt realizowany musi być na terenie gminy Łobez i skierowany do jej mieszkańców.
Oceniam wniosek o pożyczkę, biorąc pod uwagę cel projektu, wymierne efekty, poziom
dofinansowania, możliwości zwrotu pożyczki i dotychczasowe doświadczenie danego stowarzyszenia we współpracy z gminą. Dotychczas z tej formy wsparcia skorzystało kilka organizacji, m.in. Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie, Bezpieczny Powiat Łobeski, Fundacja
Bonin, Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa, MLKS „Światowid". Jednorazowa kwota udzielonej pożyczki wyniosła od 3.500 zł do 70.000 zł. Jest ona oprocentowana w oparciu o stawkę
WIBOR IM i powiększona o marżę 0,1.

Inne samorządy powinny się od was uczyć jak radzić sobie z wsparciem organizacji
pozarządowych. Jednak niewiele korzysta z takich pomysłów.
RS: Udzielanie pożyczek staje się coraz trudniejsze ponieważ stanowi pewne obciążenie
budżetu i jest zamrożeniem środków finansowych. Może też wpłynąć na zachwiane płynności finansowej samorządu. Zwłaszcza małych gmin, które często same muszą posiłkować się
kredytami, by móc zabezpieczyć funkcjonowanie swoich jednostek.
Jednakże z drugiej strony stanowi ogromne wsparcie dla małych organizacji, które nie mając
środków finansowych ani innego majątku, nie są w stanie aplikować o środki unijne.
Z perspektywy trzech lat funkcjonowania tej formy wsparcia, uważamy, że jest to dobre
rozwiązanie przy dotychczasowym sposobie przekazywania środków unijnych (refundacja
wydatków po zakończeniu realizacji projektu). Jest ogromnym wsparciem dla organizacji i na
pewno wpływa na aktywizację stowarzyszeń, a często jest jedyną formą wsparcia finansowego, np. przy braku możliwości pozyskania kredytów komercyjnych.

MIKROPOŻYCŻKI W
SGPEP: Wsparcie dla
Beneficjentow FMP
Największą bolączką stowarzyszeń,
fundacji czy klubów sportowych, jest
brak pieniędzy na realizację projektów w ramach Funduszu Małych
Projektów Interreg IVA. W projekcie
nie ma zaliczek, a refundacja kosztów następuje w kilka miesięcy po
zakończeniu projektu. By pomóc
takim organizacjom, Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania uruchomiło „mikropożyczki”.
Wsparcie finansowe dotyczy tylko
członków Stowarzyszenia. Oznacza
to, że o wsparcie mogą występować do SGPEP gminy czy powiaty,
które uzyskaną pożyczkę, mogą
przekazać np. dla stowarzyszenia czy
fundacji z przeznaczeniem na realizację konkretnego projektu FMP.
Maksymalna wysokość pożyczki to
10 tys. zł. Nabór na „mikropożyczki”
właśnie ruszył! Wnioski prosimy
składać na piśmie wraz z tożsamą
wersją elektroniczną do Biura SGPEP
do 20 maja br. do godziny 12
z dopiskiem „Pożyczka FMP”.
Decyduje data wpływu do biura
SGPEP.
Decyzję o przyznaniu pożyczki, w
trybie konkursowym podejmuje
Zarząd SGPEP.
Regulamin konkursu oraz wniosek
dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.pomerania.org.pl.
Dodatkowych informacji udziela
Magda Grodzińska tel. 91 486 07 38.
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FESTIWAL MŁODŻIEŻY EUROREGIONU
POMERANIA powraca po przerwie!

Festiwal Młodzieży w Koszalinie z 2009 roku

Wałcz i Człopa w czerwcowy weekend staną się miejscem jednego z największych w województwie, młodzieżowych spotkań
tego roku!
Już po raz 15. odbędzie się tam bowiem Festiwal Młodzieży
Euroregionu Pomerania (14-16 czerwca). Sportowo-kulturalna
impreza wraca po czterech latach przerwy. Spotkania zaplanowano zarówno w Wałczu jak i Człopie. Na młodzież czeka około
1500 miejsc. Projekt otrzymał wsparcie z Funduszu Małych
Projektów Interreg IVA.
W tym roku środek ciężkości położono na sport i dlatego to on będzie stanowił większą część harmonogramu. Wybrane dyscypliny to tenis stołowy, pływanie, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka
oraz po raz pierwszy biegi na orientację. Poza turniejami, chętni będą mogli uczestniczyć w otwartych rozgrywkach badmintona oraz spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej. Wszystkie
dyscypliny zostaną rozegrane z podziałem na kategorię chłopców i dziewcząt.
Oczywiście nie zabraknie kultury, w ramach której odbędą się warsztaty tańca (salsa, breakdance,
hip-hop), występy nieprofesjonalnych zespołów rockowych, młodzieżowych orkiestr dętych i
występy solistów. Każdy będzie miał okazje zaprezentować się na profesjonalnej scenie przed liczną
publicznością. Dla zainteresowanych przygotowano także zajęcia w grupie dziennikarskiej. Młodzież
przez wszystkie dni festiwalu będzie zbierała informacje, pisała teksty i redagowała festiwalową
gazetkę, którą na zakończenie otrzymają wszyscy uczestnicy festiwalu.
Projekt ma charakter transgraniczny, dlatego od kilku tygodni prowadzony jest nabór uczestników
zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie Euroregionu. Dzięki wsparciu z UE uczestnictwo
w festiwalu (zakwaterowanie, wyżywienie) jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają tylko koszt transportu do Człopy i Wałcza. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport na miejscu. Festiwal
skierowany jest do amatorskich grup działających w szkołach, domach kultury, ośrodkach i placówkach oświatowych. Udział w spotkaniu mogą wziąć młodzi ludzie w wieku 12-26 lat.
Więcej informacji na temat festiwalu (szczegółowy program, regulaminy rozgrywek sportowych,
mapy dojazdu) znajdują się na stronie festiwalowej: www. pomerania.pnckis.pl.
Organizatorami festiwalu są Gmina Człopa, Powiat Wałecki, Euroregion Pomerania oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Historia
Festiwal
Młodzieży Euroregionu Pomerania swoją historią sięga 1996r.
Wtedy po raz
pierwszy festiwal odbył się w Löcknitz, potem
kolejny w Stargardzie Szczecińskim
i tak, już co roku naprzemiennie raz
po stronie polskiej a raz niemieckiej.
Na festiwal przyjeżdżają młodzi ludzie
z trzech krajów: Niemiec, Szwecji
i Polski, tworzących wspólny region
Pomerania. Podczas trzech dni festiwalowych młodzież ma okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczne i sportowe, a jednocześnie
przekonuje się, co potrafią inni. Festiwal stwarza doskonałe warunki do
pozbycia się uprzedzeń oraz uczy
wzajemnego szacunku i akceptacji jest to najważniejsze założenie, które
towarzyszy organizatorom cyklicznego Festiwalu Młodzieży Euroregionu
Pomerania.

XIV Festiwal Młodzieży Euroregionu
Pomerania w Koszalinie,
18-20.09.2009
XIII Polsko-Niemiecki Festiwal
Młodzieży Euroregionu Pomerania
w Strasburgu, 12-14.09.2008
XII Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży w Koszalinie, 14-16.09.2007
XI Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży w Strasburgu, 8-10.09.2006
X Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim,
16-18.09. 2005
IX Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży w Strasburgu, 18-20.06.2004
VIII Polsko - Niemiecki Festiwal
Młodzieży w Wałczu,
13-15.06.2003
VII Polsko - Niemiecki Festiwal
Młodzieży w Strasburgu,
7-9.06.2002
VI Polsko - Niemiecki Festiwal
Młodzieży w Pyrzycach,
14-16.09.2001
V Polsko - Niemiecki Festiwal
Młodzieży w Greifswaldzie,
15-17.09.2000
IV Polsko - Niemiecki Festiwal Młodzieży w Nowogardzie, 2-4 lipca
1999
III Polsko - Niemiecki Festiwal Młodzieży w Prenzlau, 8-10 maja 1998
II Polsko - Niemiecki Festiwal
Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim, 29 - 31.08. 1997
I Polsko - Niemiecki Festiwal
Młodzieży w Löcknitz, 30.08 1.09.1996
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FMP: Żapraszamy do składnia wnioskow i naszych szkolen
Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA (FMP) wdrażany jest przez Stowarzyszenie od roku 2009.
Jego celem jest wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych
ukierunkowanych na poprawę wzajemnego zrozumienia, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej
współpracy w regionie. Dofinansowane działania powinny wzmacniać pojęcie regionalnej
identyfikacji i przyczyniać się do lepszego poznania się mieszkańców pogranicza. W ramach
Funduszu Małych Projektów wspierane są przedsięwzięcia kulturalne, spotkania, imprezy sportowe, warsztaty, współpraca samorządów. Program kierowany jest do organizacji niedochodowych
(np. samorządy lokalne, domy kultury, stowarzyszenia).

Fundusz Małych Projektów-kontynuacja
W roku 2012 otwarto nabór małych projektów w ramach drugiego etapu realizacji Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA. Nabór
prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Zakłada się, iż małe projekty dofinansowane z Funduszu Małych Projektów
INTERREG IVA będą mogły być realizowane do połowy 2014 roku. Do tej pory zakontraktowano środki na poziomie 80 proc.
Pracownicy Wydziału Naboru i Promocji oraz Wydziału Wdrażania wykonują kompleksową obsługę Funduszu Małych Projektów
począwszy od opracowania wymaganych dokumentów, przyjmowania wniosków, podpisywania umów z beneficjentami, poprzez
prowadzenie szkoleń, konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami, po weryfikację dokumentacji rozliczeniowej.
Realizacja FMP przez pracowników Stowarzyszenia obejmuje również szereg czynności sprawozdawczych w stosunku do polskich
i niemieckich instytucji Programu INTERREG IVA oraz niezależnych polskich instytucji kontrolnych. Pracownicy Stowarzyszenia składają
beneficjentom wizyty monitorujące oraz przeprowadzają na zakończenie realizacji projektu wyrywkowo kontrole w siedzibie Beneficjenta.
Od początku realizacji drugiego etapu projektu „Fundusz Małych Projektów
INTERREG IVA – kontynuacja” Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził
FMP INTERREG IVA
Polskie projekty EUR
141 polskich projektów na kwotę EFRR 1 454 774,00 EUR. Po stronie nieCałkowita wartość środków na
2 127 488,00
mieckiej zatwierdzono 173 projekty na kwotę 1 258 685,00 EUR. Liczba
podpisanych umów po stronie polskiej 117 na kwotę 1 123 022,00 EUR oraz
Fundusz Małych Projektów
1 808 364,80
147 umów po stronie niemieckiej na kwotę 1 113 072,00 EUR.
z tego EFRR
Do tej pory zarejestrowano ponad 184 polskich wniosków oraz 225 nieŚrodki dostępne
414 944,00
mieckich wniosków (stan na 15.04.2013). Wykorzystanie środków w ramach
projektu ”Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA - kontynuacja” ukazuje
z tego EFRR
353 590,80
tabela z prawej strony (stan na dzień 09.04.2013)

Dokumenty aplikacyjne:
Przy wnioskowaniu o środki z Funduszu Małych Projektów obowiązuje wzór formularza wniosku, który należy złożyć w Biurze FMP/SPF
Büro mieszczącym się w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie.
W skład wymaganych dokumentów aplikacyjnych wchodzą:


Formularz wniosku



Zał. Nr 1 Oświadczenia o rozpoczęciu, współfinansowaniu i refinansowaniu projektu,



Zał. Nr 2 Oświadczenie partnerów



Zał. Nr 3 Streszczenie projektu w języku niemieckim



Budżet projektu (sporządzany w EUR)



Statut wnioskodawcy oraz aktualny odpis KRS (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego)

Całkowity kwalifikowany koszt projektu może wynosić do 25.000 EUR. W szczególnie uzasadnionych przypadkach całkowity koszt projektu może przekroczyć kwotę 25 000 EUR. Projekty takie będą wymagały zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą. Formularz wniosku
wraz ze wzorami załączników, instrukcją dla wnioskodawców FMP i Wytycznymi dla wnioskodawców zamieszczone są
w materiałach do pobrania na naszej stronie www.pomerania.org.pl.

Szkolenia
Początek roku to szereg otwartych szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Szkolenia prowadzimy w formie prezentacji i warsztatów.
Podczas tych spotkań przekazujemy cenne wskazówki dotyczące aplikowania o środki FMP jak również realizacji i rozliczania projektów.
Duży nacisk kładziemy na kwestie promocji wydarzeń dofinansowanych ze środków UE oraz przygotowywania materiałów promocyjnych.
Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia na terenie własnej Gminy czekamy tylko na wiadomość i wspólnie ustalimy szczegóły (kontakt: Emilia Szczygieł-Lembicz, Aleksandra Warska tel. 91 486 29 10).
W siedzibie naszego Biura Funduszu Małych Projektów prowadzimy również spotkania i konsultacje. Po wcześniejszym umówieniu się na
spotkanie, możemy pomóc napisać wniosek, omówić planowane działania projektowe czy wspólnie z Państwem rozwiązać wątpliwości
projektowe.
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Spiew przez granicę
TERMINARZ PROJEKTOW
FMP-2013-004
Puchar Europy - Transgraniczny
Turniej Piłki Nożnej
Beneficjent: Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Policach
Główne działanie: 27-28.04.2013

SPF-2012-103
Tytuł projektu:
Polickie Dni Muzyki 2013, PolskoNiemieckie warsztaty choralne
Beneficjent:
Miejski Osrodek Kultury w Policach
Partner projektu:
Kammerchor der Kantorei - Pasewalk
Całkowia wartośc projektu:
23 057,00 EUR

Police
FMP-2013-005
37. Polsko-niemiecki bieg transgraniczny Doliną Dolnej Odry w ramach
święta narodowego Konstytucji 3. Maja
Beneficjent: Międzyszkolny Klub
Sportowy HERMES
Główne działanie: 3.05.2013 Gartz i
Gryfino
FMP-2013-006
Piłkarskie, polsko-niemieckie
spotkania sportowe 2013
Beneficjent: Zachodniopomorski
Związek Piłki Nożnej
Główne działanie: 1.05.2013 Malchin,
Ribnitz-Damgarten, Waren I Muritz,

„Polsko-Niemieckie Warsztaty Chóralne”
realizowane w ramach Funduszu Małych
Projektów INTERREG IVA mają charakter
długofalowy. W dniu 31 stycznia 2013 roku
odbyło się już drugie z cyklu dziesięciu
zaplanowanych spotkań warsztatowych, w
których udział wziął Policki Chór Kameralny
Postscriptum i Chór Kantorei z Pasewalku.
W czasie warsztatów chóry uczyły się między
innymi utworów: Msza B-Dur Josepha
Haydna, czy hymnu „Wysłuchaj mojej
prośby” Felixa Mendelssohna – Bartholdy. Po
raz pierwszy w ramach swojej działalności
wspólnie wykonały tak trudne utwory.
Jednodniowe spotkania odbywały się raz
w miesiącu. Pierwsze miało miejsce na
początku grudnia ubiegłego roku, podczas
którego wspólnie śpiewano również kolędy
bożonarodzeniowe. Każde spotkanie było
doskonałą okazją do bliższego poznania się

Młodzi muzycy podczas zajęć

osób o podobnych zainteresowaniach i pasjach, do poszerzenia wzajemnych kontaktów,
a tym samym do rozwoju stabilnej
współpracy w regionie.
Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych instruktorów z pasją, którzy potrafią
pracować z większą grupą osób, przekazując
im cenną wiedzę i praktyczne umiejętności.
Każdy instruktor zajmował się dziedziną
i zagadnieniami, w których specjalizuje się na
co dzień w swojej pracy.
Eksperci na przemian prowadzili zajęcia
rozwijające i doskonalące śpiew oraz naukę
technik oddychania, dykcji, synchronizacji
głosowej, emisji głosu itp. Podczas warsztatów wprowadzane były również ćwiczenia
grupowe z podziałem na głosy – soprany,
alty, tenory i basy.
Miejski Ośrodek Kultury w Policach po raz
pierwszy współpracował z Kantorei Pasewalk

3-5.05.2013 Niechorze, 19.06.2013,
27.07.2013 i 23.10. 2013 Szczecin
FMP-2013-007
Pomoc społeczna, aktywizacja osób
starszych - wymiana doświadczeń
Beneficjent: Dom Pomocy Społecznej
w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie
Główne działanie: 13-15.06.2013
Żabów, Pyrzyce i Barlinek
FMP-2013-012
Polsko-Niemiecki Jubileusz Orkiestr
Dętych - Łobez 2013
Beneficjent: Łobeski Dom Kultury
Główne działanie: 8-12.05.2013, Łobez
FMP-2013-019
Transgraniczny Zlot Samochodów
Zabytkowych
Beneficjent: Fundacja na Rzecz
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Wałczu
Główne działanie: 24-26.05.2013
Wałcz

Projekty zrealizowane w ramach Funduszu Małych Projektów

Romantyzm po pomorsku
FMP-2012-037
Tytuł projektu:
Johan Ernst Benno-pomorski
romantyk
Beneficjent:
Gmina Karlino
Partner projektu:
Stadt Wolgast
Całkowita wartość projektu:
12 741,00 EUR
Johann Ernst Benno, urodził się w Karlinie 12 czerwca 1777 r. jako syn senatora karlińskiego
Gottlieba Daniela Benike. Uczęszczał do szkół w Karlinie, Gryficach oraz do gimnazjum
w Berlinie. Był sekretarzem rządowym w Szczecinie, później w Koszalinie. W 1843 roku
podjął pracę w Izbie Rachunkowej. W roku 1848 r. umarł po ciężkiej chorobie w Koszalinie.
Opublikował powieści historyczne o Pomorzu. Swoje dzieła pisał wyraźnie dla ludzi z Pomorza. Jego pierwsza powieść z 1822r. to “Bogislaus der Zehnte. Herzog von Pommern
(Bogusław X. Książę pomorski), w której opisał życie księcia. Napisał również wiele wierszy.
Jeden z najbardziej znanych to “Vaterlands-Lied am hundertjährigen Vereinigungsfeste aller
Pommern” (Pieśń patriotyczna w święto stulecia zjednoczenia wszystkich Pomorzan) z 1821
roku, który ukazuje historię Pomorza od czasów pogańskich. Jego twórczość pisarska była
bardzo popularna kiedy jeszcze żył. Już 60 lat po jego śmierci prawie o nim zapomniano.
By przypomnieć jego twórczość, Gmina Karlino zorganizowała we wrześniu 2012 roku
konferencję popularno-naukową „Johann Ernst Benno-pomorski romantyk”. Podczas konferencji wygłoszono referaty na temat życia pisarza, recytowano jego wiersze i posadzono Dąb
Pamięci. Otwarto także ekspozycję w Muzeum Ziemi Karlińskiej, wydano publikację mu
poświęconą oraz zorganizowano wycieczkę do miejsc w których przed stuleciami bywał.
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Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniach:
31.01.2013 w Szczecinie, 06.03.2013 w Löcknitz i 09.04.2013 w Szczecinie
FMP-2012-123

Polsko-Niemieckie Dziecięce Warsztaty Taneczne. Fundacja Brzózki w Europie

FMP-2012-124

„Z naturą na Ty!” – polsko-niemieckie zimowe warsztaty fotograficzne.Ośrodek Edukacji Ekologicznej

FMP-2012-125

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nadodrzańskie spotkania z historią”. Gmina Mieszkowice

FMP-2012-126

IV Polsko-Niemiecki Festiwal Balonowy o Memoriał Kurta Hummela. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

FMP-2012-127

Seminarium polsko – niemieckie „Drogi dla Natury” wraz z pokazowym sadzeniem drzew. Federacja Zielonych GAJA

FMP-2012-129

Polsko – niemiecka kuchnia dla seniorów. Stowarzyszenie Seniorów „Rytm”

FMP-2012-130

Polsko-Niemieckie Spotkanie Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy i Europa-Union Niemcy –
Związek Powiatowy Uckermark „20 lat RAZEM”. Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy

SPF-2012-136

Polnisch-Deutsches Gruppentreffen für aktiv erlebte Umweltbildung. HOP Transnationales Netzwerk Odermündung e.V.

SPF-2012-137

KunstKulturKajüte - Ein mobiles Begegnungsfestival. HOP Transnationales Netzwerk Odermündung e.V.

SPF-2012-138

Deutsch-polnischer Chorworkshop "Pomerania Cantat III". Cantemus - Chor Greifswald e.V.

SPF-2012-141

Deutsch-polnische Begegnung der Partnerschulen bei Sport und Kultur. Förderschule "Astrid Lindgren"

SPF-2012-142

Gemeinsame Konferenz im Rahmen der deutsch-polnischen Partnerschaft der Gemeinden. Gemeinde Neuenkirchen

SPF-2012-143

Deutsch-Polnisches Kulturprogramm im Rahmen Landesgartenschau Prenzlau 2013. LaGa Prenzlau gemeinnützige GmbH

SPF-2012-144

150 Jahre Stettin-Pasewalk "Mit Dampf und Diesel". Lokschuppen Pomerania e.V.

SPF-2012-145

Schüler Kunst Projekt - Begegnung im Lernort. Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e.V.

SPF-2012-146

Stark für die Zukunft - Deutsch-polnische Begegnung. Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.

SPF-2012-148

30. Werbellin Cup – Deutsch-polnisches Fußballturnier der Kinder- und Jugendmannschaften. Förderverein "Freunde des
Kinderlandes am Werbellinsee" e.V.

SPF-2013-004

Mit der Natur auf du und du - ein deutsch/polnischer Fotografie-Workshop. Jugendbegegnungsstätte "Am Kutzow-See"
Plöwen gGmbH

FMP-2012-131

Tradycje wielkanocne - spotkanie polsko-niemieckie.Gmina Nowogródek Pomorski

FMP-2013-001

Polsko-niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2013".Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w
Szczecinie

FMP-2013-002

Polsko-niemieckie szkolenie integracyjne w zakresie hodowli gołębi i drobiu ozdobnego.Szczeciński Związek Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego

FMP-2013-008

VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny. Zespół Szkół w Postominie

FMP-2013-013

VI edycja Konferencji transgranicznej Nasze pogranicze. Między wizją a praktyką – zbiór rekomendacji. Gmina Miasto Szczecin

FMP-2013-015

Polsko-Niemiecka Konferencja - "Turystyka i Rekreacja Szansą Rozwoju Regionu". Fundacja na Rzecz Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Wałcz

SPF-2013-001

Erhalt der biologischen Artenvielfalt - Auch Kinder können etwas tun!. Sielmanns Natur-Ranger Deutschland e.V. Team Löcknitz

SPF-2013-002

Deutsch-Polnische Feuerwehrtage im Amt Oder-Welse 2013.

SPF-2013-003

Deutsch-Polnischer Ostermarkt in der Gemeinde Holldorf. Amt Stargarder Land für die Gemeinde Holldorf

SPF-2013-006

Deutsch-Polnische Kanutour in der Mecklenburgischen Kleinseenplatte. Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte

SPF-2013-008

XVIII. Deutsch-Polnisches Grenzfest. Deutsch-Polnische Gesellschaft M-V. e.V.
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SPF-2013-010

Altes Handwerk - Töpfern-Filzen-Spinnen - Deutsch-Polnischer Workshop. Speicher e.V. UEM

SPF-2013-013

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und viele Wege führen in Nachbarland Polen. Förderverein der Regionalen Schule Löcknitz

SPF-2013-014

Deutsch-Polnische Probentage in Peenemünde mit Abschlusskonzert. Kreismusikschule Wolgast-Anklam

SPF-2013-018

1. Deutsch-Polnischer Ausbildungstag der Feuerwehren. Verein Feuerwehr Penkun 1890 e.V.

FMP-2013-004 Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach
FMP-2013-005

37. Polsko-niemiecki bieg transgraniczny Doliną Dolnej Odry w ramach święta narodowego Konstytucji 3. Maja. Międzyszkolny
Klub Sportowy HERMES

FMP-2013-006

Piłkarskie, polsko-niemieckie spotkania sportowe 2013. Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej

FMP-2013-007

Pomoc społeczna, aktywizacja osób starszych - wymiana doświadczeń. Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą
w Żabowie

FMP-2013-009

Kulturalnie razem - Mieszkowice 2013. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach

FMP-2013-010

Polsko-Niemieckie spotkania młodzieży 2013. Gmina Drawsko Pomorskie

FMP-2013-012

Polsko-Niemiecki Jubileusz Orkiestr Dętych - Łobez 2013. Łobeski Dom Kultury

FMP-2013-014

Polsko-Niemieckie Biegi Majowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"

FMP-2013-016

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Człopie w ramach XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania 2013.
Gmina Człopa

FMP-2013-017

XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2013.Powiat Wałecki

FMP-2013-019

Transgraniczny Zlot Samochodów Zabytkowych. Fundacja na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałcz

FMP-2013-020

Muzyka - Ekologia - Integracja. Zespół Szkół Publicznych w Reptowie

FMP-2013-027

Polsko-Niemiecki Dzień Otwarty. Polsko-Niemieckie Targi Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

FMP-2013-029

Festiwal KUKUKA - Sztuka –Kultura - Kajuta. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

FMP-2013-039

Tydzień Europejski w Bobolicach pt. "Europa zjednoczona w swojej różnorodności". Gmina Bobolice

SPF-2013-005

Stücke - Fragmente - Pieces of Identity - Deutsch-polnisches Symposium. schloss bröllin e.V.

SPF-2013-007

Bewegungsprogramme für Bewohner von Altenpflegeheimen in D und PL. DRK Kreisverband Uckermark Ost e.V.

SPF-2013-009

1. Deutsch-Polnisches Sport- und Vereinsfest Luckow.Gemeinde Luckow

SPF-2013-012

Deutsch-Polnisches Kinderturnier. Penkuner Sportverein "Rot-Weiß" e.V.

SPF-2013-015

Deutsch-Polnisches Partnertreffen im Rahmen des Lämmermarktes. Stadt Usedom

SPF-2013-016

Schüleraustausch Kamień Pomorski und Prerow. Freie Schule Prerow

SPF-2013-017

Tiere - Freunde des Menschen. Förderverein "Ökostation Prenzlau" e.V.

SPF-2013-020

Top-Fit für alle Kids - deutsch-polnische Begegnung der Kindergartenkinder.Uckermärkischer Bildungsverbund gGmbH

SPF-2013-021

Deutsch-polnisches Treffen in Pinnow mit gemeinsame Besuch der Landesgartenschau in Prenzlau. Amt Oder-Welse

SPF-2013-022

Deutsch-polnischer Abenteuercamp - Leben in der Natur. Verein zur Förderung der Pannwitz-Grundschule e.V.

SPF-2013-024

Deutsch-Polnisches Badminton-Turnier. Ribnitzer SV 1919 e.V.

SPF-2013-026

Festveranstaltung anläßlich Abschluss Partnerschaftsvertrag. Gemeinde Carpin

SPF-2013-027

Deutsch-Polnisches Kultur-Event. Gemeinde Kemnitz

SPF-2013-028

Talentwettbewerb deutscher und polnischer Schüler. Verein zur Förderung der Schüler der Randow-Schule Löcknitz
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SPF-2013-030

Deutsch-polnische Begegnungen im Tierpark Ueckermünde . Tierpark Ueckermünde e.V.

SPF-2013-031

1. Deutsch-polnische Kultur- und Umwelttage . Gemeinde Trinwillershagen

SPF-2013-033

Grenzen überwinden - Deutsch-polnische Begegnungswoche. Dokumentationszentrum Prora e.V.

SPF-2013-034

Partnertreffen 2013. Gemeinde Grammendorf

SPF-2013-035

Grenzüberschreitenden Begegnung der Jugendlichen in Gemeinden. Gemeinde Grammendorf

SPF-2013-036

Verantwortung der Jugendlichen für die Gestaltung des Lebens in der deutsch-polnischen Grenzregion. Uckermärkischer
Bildungsverbund gGmbH

SPF-2013-039

Internationales Jugendmusikcamp Landow 2013. Fördergesellschaft des Rotaryclubs Stralsund e.V.

SPF-2013-042

Grenzübergreifende Radwegekonzeption für das Gebiet des Landkreises VG und der erweiterten Metropolregion Szczecin.
Landkreis VG, Standort Pasewalk

SPF-2013-045

Gemeinsam Grenzen überwinden. Haus Neudorf e.V.

SPF-2013-046

Rallye Stettiner Haff 2013. Rallye trans e.V.

SPF-2013-047

Kreativität hilft Brücken bauen. Förderverein der Penkuner Schulen e.V.

POLECAMY: Retro-Ekspresem na festyn
kolejowy w Pasewalku
Miłośnicy kolei będą mieli
okazję do przejazdu specjalnym pociągiem ciągniętym
przez parowóz. Stowarzyszenie Lokschuppen Pomerania
e.V. oraz Muzeum Techniki
i Komunikacji zaprasza w
dniach 4 i 5 maja do dawnej
lokomotywowni w Pasewalku
na festyn z okazji „150 lat linii
kolejowej Szczecin-Pasewalk”.
Parowóz „König Dampf“ (na
zdjęciu) zaprezentuje się
w całej swojej okazałości ciągnąc skład trzech rekonstruowanych wagonów turystycznych
o podwyższonym standardzie wykończenia. Organizatorami obchodów jubileuszu przy wsparciu
Stowarzyszenia Kommunalgemeinschaft „Pomerania“ są stowarzyszenia i instytucje z Pasewalku
i Szczecina.
Głównym punktem obchodów będzie przejazd specjalnego pociągu na trasie Pasewalk-Szczecin.
Pociąg wjeżdżając na sobotnie uroczości do Pasewalku (przyjedzie z Cottbus) zostanie powitany
na placu przy dworcu, tak jak to miało miejsce podczas pierwszych kursów pociągów w 1863
roku. Członkowie stowarzyszeń będą przebrani w historyczne stroje z epoki wcielając się w
znane postaci m.in. Królowa Luiza, Cesarzowa Augusta. Podczas „kolejowego” weekendu
odbędą się m.in. prezentacje pojazdów szynowych, przejażdżka lokomotywą i parowozem, rajd
oldtimerów z Pasewalku do Szczecina.
W niedzielę 5 maja pociąg wyruszy z Pasewalku do Szczecina. Podróżni będą mieli okazję kilkugodzinnego pobytu w Szczecinie, a na koniec czeka ich przejazd zabytkowym tramwajem do
Muzeum Techniki i Komunikacji, gdzie będzie można obejrzeć wystawę poświęconą różnym
pojazdom kołowym i szynowym. Po wizycie w muzeum podróżni udadzą się Retro-Ekspresem
w drogę powrotną do Pasewalku. Chętni mogą także przejechać do Cottbus przez BerlinHohenschönhausen. Osoby podróżujące Retro-Ekspresem będą mogły przenocować na terenie
lokomotywowni w Pasewalku w wagonach byłego pociągu rządowego NRD lub skorzystać z bazy
noclegowej w najbliższej okolicy.
Bliższe informacje nt. projektu można uzyskać na stronie internetowej stowarzyszenia
www.lokschuppen-pomerania.de. Rezerwacja biletów oraz informacje o trasie przejazdu:
(03973) 216326 lub (0175) 8182405 (pon. – czw.) w godz. 7.30-12.00 lub mailowo
lokschuppen@pomerania.net.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA.

KĄCIK JĘŻYKOWY:
Slepi wiosną
Nareszcie nadeszła tak bardzo przez
wszystkich wypatrywana wiosna.
To pora roku, która kojarzy się
z lekkością, pierwszymi promieniami
słońca i … miłością. Ta ostania dotyczy
również Polaków i Niemców. Miłość
potrafi przyjść nagle, od pierwszego
wejrzenia. Jesteśmy „wie vom Blitz
getroffen” (jak rażeni piorunem).
Jak wyznać to uczucie, które nieoczekiwanie w nas się zrodziło? Najprościej
można to zrobić mówiąc: „Ich liebe
dich”.
Jeśli to usłyszymy, to wiemy, że
osoba wypowiadająca te słowa nas
kocha. Problem może pojawić się,
kiedy usłyszymy: „Ich habe dich lieb”.
To kocha czy nie kocha? Otóż nie jest
to deklaracja gorącego uczucia,
a jedynie wyraz sympatii dla nas. „Ich
habe dich lieb”, to odpowiednik
polskiego „lubię cię”.
Jeśli już wiemy, że jesteśmy kochani,
to pojawia się pytanie, jak znajomym
przedstawić naszą wybrankę/naszego
wybranka? Najprościej: „Das ist meine
Freundin/mein Freund”. Jednak trzeba
być ostrożnym. Jeśli przedstawiana
osoba jest jedynie naszym kolegą czy
znajomym bądź przyjacielem, to
przedstawiamy ją mówiąc: „Das ist ein
Freund/eine Freundin von mir”. I tu
uwaga: polski odpowiednik „kolegi”
czy „znajomego”, to naszych kolegów
używając słowa „Kollege”. Możemy
tak zrobić, ale jedynie w odniesieniu
do kolegi z pracy. Kolega z klasy, to już
„Klassenkamerad”. Skomplikowane?
Jedynie na pierwszy rzut oka.
Na koniec powróćmy do wiosny.
Życzymy Państwu wiele miłości tej
wiosny, ale proszę uważać, bo „Liebe
macht blind” (miłość jest ślepa)!
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„SEED MONEY FACILITY” - nabor został otwarty!

W dniu 18 lutego 2013 roku został uruchomiony nabór projektów w ramach „Seed Money Facility” (SMF). Od tego dnia wnioski o dofinansowanie przesyłać można do sekretariatu przy Investitionsbank Schleswig-Holstein, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej SMF.

Co to jest „Seed Money Facility”?
„Seed Money Facility” jest nowym unijnym mechanizmem wsparcia pozwalającym współfinansować przygotowanie projektów, które przyczynią się do realizacji jednego z obszarów priorytetowych lub działań horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Budżet
tego mechanizmu to 1,3 mln euro. Partnerzy, którzy wnioskują o dofinansowanie w ramach „seed
money” powinni przygotować propozycję projektu, który mógłby być w przyszłości rozwijany/
kontynuowany w postaci aplikacji złożonej do innego unijnego lub narodowego źródła finansowania. Propozycje projektów ubiegających się o wsparcie muszą powstawać w ścisłej współpracy z
Koordynatorami Obszarów Priorytetowych lub z Liderami Akcji Horyzontalnych Strategii UE dla
Regionu Morza Bałtyckiego. Każdy projekt, aby stać się kwalifikowanym do wsparcia, musi otrzymać list popierający tzw. support letter od koordynatora danego obszaru priorytetowego lub lidera danego działania horyzontalnego, w którym potwierdzą oni wkład projektu w realizację celów
postawionych przed EUSBSR. Projekty dofinansowane w ramach SMF muszą być początkiem
nowych partnerstw, pomysłów, działań, które zaowocują kolejnymi wnioskami o dofinansowanie
składanymi do różnych narodowych i unijnych funduszy w przyszłej perspektywie wsparcia 20142020.

Szczegółowe informacje nt. Strategii
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,
Planu Działania oraz dane
kontaktowe do Koordynatorów
Obszarów Priorytetowych/
Liderów Akcji Horyzontalnych
znaleźć można na stronie :
www.balticsea-region-strategy.eu

Kto odpowiada za „seed money”?
W imieniu Komisji Europejskiej, „Seed Money Facility” zarządzane jest przez Investitionsbank Schleswig-Holstein, który pełni jednocześnie funkcję Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla unijnego Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Fundusz „seed money” jest częścią budżetu pomocy technicznej Komisji Europejskiej przeznaczonego na realizację celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Jaka tematyka wchodzi w grę?
Wsparcie w ramach SMF otrzymać można jedynie na projekty, które wyraźnie skierowane są na realizację celów postawionych przed Regionem
Morza Bałtyckiego w Planie Działania EUSBSR.
Głównym wyzwaniem postawionym przed Strategią jest wzmocnienie współpracy między partnerami w basenie Morza Bałtyckiego poprzez
wspólną pracę na rzecz promocji regionu oraz jego zrównoważonego rozwoju. Zarówno Strategia jak i Plan Działania koncentrują się na realizacji 3 celów podstawowych: ochrona morza, łączenie regionu, wzrost dobrobytu.

Czas trwania projektu w ramach SMF
Projekty, które otrzymają wsparcie w ramach SMF nie mogą trwać dłużej niż 1 rok. Dodatkowo, projekt może otrzymać dofinansowanie na
dodatkowe 2 miesiące – czas niezbędny do kierowania wszystkimi działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy. Po zakończeniu fazy wdrażania, projekt wkracza w tzw. „fazę zamykania” trwającą 1 miesiąc, podczas której przygotowywany jest raport końcowy (jedyny raport z realizacji
projektu) oraz następuje płatność końcowa. Koszty ponoszone podczas „fazy zamykania” nie są kosztami kwalifikowanymi. Instytucją kontrolującą, certyfikującą oraz przekazującą dofinansowanie jest Investitionsbank Schleswig-Holstein.
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Trwanie projektu
do 15 miesięcy
Faza kontraktowania
2 miesiące

Faza wdrażania
do 12 miesięcy

Faza zamykanie
do 1 miesiąca

Koszty kwalifikowalne
Data końcowa działań
←Komitet Seed Money
oraz decyzja o przyznaniu wsparcia

Data końcowa płatności
oraz złożenie raportu końcowego →

Kto może uczestniczyć w projekcie „seed money”?
Partnerstwo musi skupiać minimum 3 partnerów spośród narodowych, regionalnych lub lokalnych władz lub innych podmiotów prawa publicznego z przynajmniej 3 różnych państw Regionu Morza Bałtyckiego: Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Szwecji, Białorusi i Rosji. W uzasadnionych przypadkach
partnerzy pochodzący również z innych państw mogą brać udział
w projekcie oraz mogą otrzymać wsparcie na realizację jego celów. Zaangażowane w projekt organizacje są zobowiązane do wskazania tzw.
partnera wiodącego, pochodzącego z jednego z unijnych państw Regionu Morza Bałtyckiego.

Na co dostać można dofinansowanie?
Dofinansowanie w ramach „seed money” otrzymać można na pokrycie kosztów personelu, usług zewnętrznych, podróży, zakwaterowania i
kosztów spotkań. Kosztami niekwalifikowanymi zaś są koszty za zarządzanie projektem oraz koszty administracyjne partnerów.
W ramach mechanizmu „Seed Money Facility” projekty mogą liczyć na wsparcie w wysokości między 30 a 50 tys. euro, a w uzasadnionych
przypadkach, np. gdy planowane jest przygotowanie studium wykonalności, kwota ta może być zwiększona do 100 tys. euro. Otrzymane dofinansowanie nie przekroczy 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostałe co najmniej 15% kosztów musi zostać pokryte ze środków własnych partnerów projektu (środki te nie mogą pochodzić z innych funduszy UE). Po podpisaniu przez partnera wiodącego porozumienia przyznającego dofinansowanie wypłacona zostanie zaliczka w wysokości 50% wartości grantu.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Nabór projektów ma charakter ciągły. Wypełnione aplikacje przesyłane są w wersji elektronicznej (format pdf) do sekretariatu SMF. Do wniosku należy dołączyć także „support letter” wystawiony przez koordynatora danego obszaru priorytetowego lub lidera danej akcji horyzontalnej
Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz deklaracje partnerstwa podpisane przez wszystkich partnerów projektu, włączając partnera
wiodącego. Przy składaniu dokumentów językiem oficjalnym jest język angielski.

Jak podejmowane są decyzje o przyznaniu dofinansowania?
Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana będzie do 4 razy w ciągu roku przez Komitet Seed Money, którego członkami są członkowie Komitetu Monitorującego Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, Koordynatorzy Obszarów Priorytetowych (KOP) i Liderzy Akcji
Horyzontalnych (LAH) EUSBSR.

Gdzie znaleźć można niezbędne informacje?
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące „Seed Money Facility” wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenie wniosku aplikacyjnego dostępne są na
stronie www.seed.eusbsr.eu
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REDAKCJA

PRŻYKŁAD WSPOŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ:
Szkolna przyjazn
Tym razem w rubryce „Przykład współpracy polskoniemieckiej” przedstawiamy szkołę podstawową z Troszyna, która na przestrzeni ostatnich lat wraz ze
swoimi niemieckimi partnerami zorganizowała szereg
ciekawych projektów. Opowiada o nich dyrektor szkoły,
Piotr Karliński.
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KONTAKT

W latach 2007-2012 Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie zrealizowała w ramach Funduszu Małych Projektów
INTERREG IVA siedem projektów. Były to przedsięwzięcia o
charakterze: sportowym, plastycznym, teatralnym i historycznym. Naszym celem była szeroko rozumiana integracja
polsko-niemiecka oraz wymiana doświadczeń na
płaszczyźnie kulturowej, obyczajowej i językowej. Na stałe
nasza szkoła współpracuje z dwiema niemieckimi szkołami
Grundschule Stadt Usedom oraz Ewangelische Grundschule
Benz, przy czym wiodąca szkoła jest szkoła w Usedom. Pierwszym projektem w 2007 roku była
olimpiada lekkoatletyczna, która zgromadziła około 500 uczestników z Polski i Niemiec. Powodzenie tej
olimpiady utwierdziło nas w przekonaniu, iż takie spotkania warto i należy organizować. Dlatego, też w
kolejnym roku 2008 zorganizowaliśmy spotkania plastyczno-teatralne, które cieszyły się świetnym
powodzeniem: zbudowanie kartonowego miasta, przegląd teatralny na Wolińskich Błoniach dostarczyły
uczestnikom wiele satysfakcji i radości. W kolejnym roku powróciliśmy do współzawodnictwa sportowego. Tym razem uczestnicy olimpiady spotkali się jak starzy, dobrzy przyjaciele. W końcu to nasz
trzeci wspólny rok.
W 2010 r. zorganizowaliśmy plener
plastyczny pod hasłem: „Wspólne
dziedzictwo w naszej Europie”.
Przyświecał nam cel, by nasi znajomi z Niemiec mogli poznać nie tylko
najpiękniejsze zakątki naszego
regionu, ale także jego barwną
historię. W kolejnym roku odbyła
się olimpiada sportowa o charakterze antycznym. Dośwadczyliśmy
emocji sportowych, włączając do
naszych dyscyplin rzut oszczepem
i strzelanie z łuku.
Rok 2012 owocował w dwa polsko-niemieckie projekty. „Cudowny, bajkowy świat Braci Grimm” to
niesamowite spotkanie, gdzie Polacy i Niemcy prezentowali przedstawienia teatralne i poznawali
historię Wolina. Rok 2012 zakończyliśmy przygotowaniem Świątecznego Jarmarku Bugenhagena.
W przedświątecznym okresie mogliśmy wzajemnie poznawać tradycje bożonarodzeniowe w Wolinie
i Usedom.
Nasza pięcioletnia współpraca polsko-niemiecka zacieśnia się coraz bardziej i przynosi ogromną
satysfakcję. Angażujemy się w nią wszyscy. Widzimy sens takiej współpracy. Udowadnia ona, że Europa
w XXI wieku naprawdę nie ma granic, a między nami nie ma różnic.

Biuro FMP/SPF-Buro przy
Stowarzyszeniu Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania
Al. Wojska Polskiego 164
71-335 Szczecin
Tel: 91 486 07 38
Fax: 91 486 08 25
E-mail: biuro@pomerania.org.pl
www.pomerania.org.pl
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