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SZANOWNI CZYTELNICY,
przed Państwem kolejny numer naszego biuletynu, wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
W ostatnim czasie odbywają się intensywne prace i rozmowy między przedstawicielami polskich części euroregionów, położonych na granicy polsko-niemieckiej,
a przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR), na temat wprowadzenia zmian i uproszczeń w rozliczaniu Funduszu Małych Projektów Interreg V A.
Odbywamy szereg spotkań i warsztatów, dyskutując nad naszymi pomysłami. Jak
dotąd, z naszymi partnerami euroregionalnymi, t.j. Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., jesteśmy zgodni jedynie co do tego, że chcielibyśmy wprowadzić zryczałtowane mikroprojekty, ale nasze wyobrażenia co do ich wielkości, różnią się od siebie.
Intensywny był dla nas wrzesień. W dniach 22-24 września Euroregion Pomerania
był gospodarzem XXII Forum Polskich Regionów Granicznych. Było to coroczne spotkanie przedstawicieli wszystkich, 16 polskich euroregionów. Forum powróciło do
Szczecina po 17 latach przerwy. Przez te trzy dni staraliśmy się zaprezentować naszym gościom to, co u nas najlepsze. Równocześnie w Szczecinie jednostka PolskoNiemieckiej Współpraca Młodzieży wraz z bawarskim partnerem, Bayerischer Jugendring, realizowała duży, międzynarodowy projekt polsko-niemiecko-hiszpański.
Poświęcony był on sytuacji młodych dziewcząt i kobiet w życiu współczesnym. Projekt miał charakter giełdy partnerskiej i mamy nadzieję, zaowocuje w przyszłości nie
tylko siecią partnerstw, ale także udanymi projektami młodzieżowymi.
W numerze znajdziecie Państwo także informacje o ostatnich już zatwierdzonych
w ramach INTERREG IV A „małych projektach”, a także sprawozdanie z szczecińskiej
konferencji, która podsumowała ten okres wsparcia i na której przedstawiono założenia INTERREG V A.
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Warsztaty euroregionow i rozmowy
z Ministerstwem
W ostatnim czasie odbywają się intensywne prace i rozmowy między polskimi częściami euroregionów położonych
na granicy polsko-niemieckiej, a przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) na temat wprowadzenia zmian i uproszczeń w rozliczaniu
Funduszu Małych Projektów Interreg
VA.
W ramach przygotowań do wdrażania
Funduszu Małych Projektów w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020,
w dniach 14-15 lipca w Łagowie Lubuskim spotkali się przedstawiciele czterech euroregionów z zachodniej granicy. Gospodarzem spotkania był EuroreWarsztaty w Łagowie
gion „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
W warsztatach udział wzięli także przedstawiciele Euroregionu Pro Europa Viadrina, Euroregionu Nysa i Euroregionu Pomerania. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała wicedyrektor biura Irena Stróżyńska, oraz pracownicy
na co dzień zajmujący się przyjmowaniem wniosków i rozliczaniem „małych projektów”: Magdalena Świst, Julia
Leśniewska i Aleksandra Warska.
Podczas spotkania warsztatowego przedstawiciele euroregionów zastanawiali się nad wypracowaniem wspólnej
metody rozliczania małych projektów, która mogłaby funkcjonować w przyszłości i znacznie uprościłaby skomplikowany proces rozliczania projektów.
Euroregiony wspólnie omówiły możliwość rozliczania tego typu projektów z zastosowaniem ryczałtów (stawek
lub kwot ryczałtowych). Celem, który chciałyby osiągnąć euroregiony, jest rozliczanie małych imprez czy wydarzeń polsko-niemieckich, na podstawie raportów z realizacji projektu, dokumentacji fotograficznej, list obecności
itp. Bardzo istotną kwestią przy rozliczaniu ryczałtowym byłby obowiązek wywiązania się przez beneficjenta
z osiągniętych wskaźników.
Jest jednak wiele znaków zapytania przy tej formie rozliczania projektów, jak np. to, czy konieczna byłaby kontrola finansowa na miejscu u beneficjentów mikroprojektów, czy też wystarczające byłyby monitoringi wydarzeń
polsko-niemieckich przez pracowników euroregionów.
Pomysły na uproszczenia w rozliczaniu małych projektów dyskutowane są na razie w gronie polskim, ponieważ
konieczna jest ich weryfikacja pod kątem systemu kontroli funkcjonującego w Polsce. Kolejnym etapem będzie
rozszerzenie rozmów o stronę niemiecką. Jak dotąd z naszymi partnerami euroregionalnymi, t.j. Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. jesteśmy zgodni jedynie co do tego, że chcielibyśmy wprowadzić zryczałtowane mikroprojekty, ale nasze wyobrażenia co do ich wielkości różnią się od siebie.
Spotkanie w Łagowie, było także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między pracownikami zajmującymi się wdrażaniem Funduszu Małych Projektów na całej polsko-niemieckiej granicy.
Po kolejnym spotkaniu z przedstawicielami MIiR, które odbyło się 18 września br. we Wrocławiu toczą się dalsze
rozmowy na temat przyszłych uproszczeń w rozliczeniach FMP. Miejmy nadzieję, że zostanie wypracowane
wspólne stanowisko, które będzie satysfakcjonowało wszystkie zaangażowane strony: beneficjentów, polskich
i niemieckich euroregionalnych partnerów, MIiR oraz Instytucję Zarządzającą.
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Spotkanie euroregionow w Szczecinie

Uczestnicy Forum. Punkt widokowy promenady łączącej Świnoujście z niemiecką gminą Heringsdorf

W dniach 22-24 września Euroregion Pomerania był gospodarzem XXII Forum Polskich Regionów Granicznych.
Było to spotkanie przedstawicieli wszystkich 16 euroregionów w Polsce. Forum powróciło do Szczecina po 17
latach przerwy. Do głównych zadań euroregionów należy promowanie idei jedności europejskiej i porozumienia
międzynarodowego, ustalenie wspólnych przedsięwzięć oraz uzyskanie środków potrzebnych do ich realizacji,
a także dążenie do łamania wszelkich stereotypów pomiędzy sąsiadami z przygranicznych terenów
Trzydniowe spotkanie otworzyło III Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej.
Federacja skupia 15 z 16 polskich euroregionów. Na posiedzeniu w Szczecinie przyjęto w poczet członków Euroregion „Pro Europa Viadrina”. Federacja powstała, by reprezentować interesy euroregionów na forum krajowym
i europejskim, poprzez działania lobbingowe prowadzone na rzecz euroregionów, działania promocyjno–
informacyjne oraz działania na rzecz włączenia Federacji w politykę rozwoju, prowadzoną przez władze RP.
Wiceprezesem Federacji, jest Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. Naszym gościem specjalnym obrad był Marek Tałasiewicz, Wojewoda Zachodniopomorski i Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina i jednocześnie
Prezydent polskiej części Euroregionu Pomerania.
Dla uczestników Forum zorganizowaliśmy
wyjazd studyjny szlakiem unijnych projektów, realizowanych przy wsparciu Programu
Interreg IV A oraz Projektu „Fundusz Małych
Projektów”. Był to dobry moment, by poruszać problematykę współpracy na poszczególnych granicach, przedstawić rezultaty
swojej działalności. Ważnym punktem
Obrady podczas walnego zebrania Federacji. Od lewej: Piotr Krzystek,
w dyskusjach było także wypracowanie
prezydent Szczecina, Czesław Fiedorowicz, prezes Federacji, Krzysztof
wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłeSoska, wiceprezes Federacji oraz Zygmunt Siarkiewicz, prezes SGPEP
go okresu programowania na lata 2014-2020
oraz wymiana doświadczeń, dotycząca koncepcji przyszłego kształtu EWT. Na każdej granicy są bowiem inne
oczekiwania, obawy i koncepcje. Te rozmowy, pomogły uczestnikom przygotować się do spotkania ostatniego
dnia Forum, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Wróćmy jednak do naszego wyjazdu. Dzięki uprzejmości naszych gospodarzy, mogliśmy zwiedzić najlepszy projekt tego roku w kategorii „Turystyka transgraniczna i międzynarodowa”, czyli Transgraniczny Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Zalesiu (zdjęcie 1) . To miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę, ale także i eksperymenty mo-
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gą dowiedzieć się wszystkiego o otaczającym nas świecie. O popularności tego miejsca niech świadczy fakt, iż najbliższe wolne
terminy w kalendarzu, by zapisać się na zajęcia, przypadają na
luty i marzec 2015 roku.
Następnym punktem naszej wycieczki była podróż do Świnoujścia, (zdjęcie 4) które bardzo intensywnie korzysta z unijnego
wparcia. Mogliśmy przespacerować się m.in. promenadą łączącą
miasto i niemiecką gminę Heringsdorf. Każdego dnia korzystają
z niej setki miłośników dwóch kółek oraz spacerowicze. Oba projekty powstały przy wsparciu Programu Interreg IV A. Była też
1
chwila na odwiedzenie niemieckiego Ahlbeck (zdjęcie 5).
Na zakończenie tego dnia, ugościli nas wikingowie ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów WolinJómsborg-Vineta (zdjęcie 3). Mogliśmy m.in. spróbować swoich sił w pisaniu piórem, zrobić świecę i stoczyć bitwę. Stowarzyszenie korzysta m.in. ze wsparcia Funduszu Małych Projektów.
Ostatniego dnia nasi goście zwiedzili Zamek Książąt Pomorskich i wystawę Gabinet Lubinusa, gdzie dowiedzieliśmy się o historii powstania słynnej Mapy Księstwa Pomorskiego, uznawanej za jedno z najwybitniejszych osiągnięć kartograficznych XVII wieku. Promocja mapy możliwa była m.in. dzięki projektowi „Polsko-Niemiecki Przewodnik Szlakiem Lubinusa”, który realizowany był w ramach Funduszu Małych Projektów.
Ostatnim punktem w naszym programie, było spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Anitą Ryng, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej i jej zastępczynią Magdaleną BednarczykSokół, a także przedstawicielami ministerstwa z Wrocławia (zdjęcie 2). Tematem spotkania był przyszły unijny
okres finansowy na lata 2014-2020.
Za pomoc w organizacji forum, chcemy szczególnie podziękować: Annie Ryl, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach i Gracjanie Kalickiej, kierownikowi TOEE w Zalesiu, Katarzynie Rówińskiej, Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM w Świnoujściu, Wojciechowi Celińskiemu ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta, Barbarze Igielskiej dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
oraz Tomaszowi Wieczorkowi, który przybliżał nam historię Lubinusa.
Organizacja Forum została wsparta finansowo ze środków Miasta Szczecin.

2

4

3

5

4
4

PNWM: Kobiety na stanowiskach. Polsko-niemiecko-hiszpanskie spotkanie
Czego mogą nauczyć się od siebie hiszpańskie feministki, walczące o niezależność
finansową Niemki i zadowolone z pozycji
zawodowej Polki? Po spotkaniu w Szczecinie okazało się, że naprawdę wiele.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wraz z bawarskim partnerem Bayerischer Jugendring (Bawarskim
Kołem Młodzieży) oraz asturyjskim stowarzyszeniem feministek MILENTA zorganizowało we wrześniu (22-25) br. w Szczecinie
polsko - niemiecko-hiszpański projekt, poświęcony sytuacji młodych dziewcząt i kobiet w życiu współczesnym. Projekt miał
charakter giełdy partnerskiej i mamy nadzieję, zaowocuje w przyszłości nie tylko
siecią partnerstw, ale także udanymi projektami młodzieżowymi. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki młodzieżowych
organizacji zrzeszonych w Bawarskim Kole
Młodzieży, feministki z hiszpańskiej Asturii
i kobiety z województwa zachodniopomorskiego, piastujące kierownicze stanowiska
i pracujące na co dzień z młodzieżą. Nasze
kontakty z Bawarskim Kołem Młodzieży
Uczestniczki spotkania podczas wycieczki po Szczecinie
sięgają lat 90-tych. Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania, Miasto Szczecin i Bawarskie Koło Młodzieży (zrzeszające 1,8 mln członków)
podpisało w 1998 roku porozumienie o współpracy. Zaowocowało ono licznymi projektami młodzieżowymi
(żeglarskimi, warsztatami muzycznymi, teatralnymi, itp). Skąd więc pomysł na giełdę partnerską i dyskusję o roli
współczesnych kobiet? Podczas jednej z wizyt w Szczecinie Steffi Bergman z BJR zauważyła, że w każdej odwiedzanej instytucji: czy to w Urzędzie Miasta, czy w Operze, Pałacu Młodzieży, Sekretariacie ds. Młodzieży, podejmowani byliśmy przez kobiety na kierowniczych stanowiskach. To pobudziło nas do dyskusji o miejscu młodych
kobiet i dziewcząt w życiu społecznym i zawodowym w naszych krajach, o znaczeniu pracy z młodzieżą (w Hiszpanii szczególnie z samymi dziewczętami) i doprowadziło do próby stworzenia sieci zaprzyjaźnionych organizacji
modzieżowych. Stowarzyszenie MILENTA od lat współpracuje z Bawarią, wyraziło chęć przyłączenia się do dyskusji i tak powstał pomysł zorganizowania konferencji - giełdy partnerskiej, której temat dotyczy sytuacji współczesnych kobiet w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Z Niemiec przyjechały do nas osoby na co dzień pracujące z młodzieżą w ramach dachowej instytucji - Bawarskiego Koła Młodzieży, które interesują się możliwościami awansu
i kariery zawodowej nie tylko w Niemczech, ale także w Polsce i Hiszpanii, natomiast partnera z Hiszpanii reprezentowały młode osoby zaangażowane społecznie w pracę z młodzieżą, także z młodzieżą niepełnosprawną oraz
z młodzieżą wykluczoną.
Na początku konferencji wydawało się, że wszystko nas różni: wiek, doświadczenie zawodowe, ubiór, a nawet
sposób mówienia o sobie. Z godziny na godzinę stawałyśmy się jednak sobie coraz bliższe.

5
5

Pierwszy dzień poświęcony był integracji, przedstawieniu sylwetek zaproszonych kobiet i organizacji, które reprezentowały. W dyskusji przewijała się polska historia, nawiązująca do mitu
"matki Polki", aktualna sytuacja polityczna
w Hiszpanii, nierówność płac w Niemczech,
a także problem opieki nad dziećmi, głównie
w związkach nieformalnych. Uczestniczki były
bardzo ożywione i otwarte na nowe doznania.
Pierwszego dnia miała także miejsce prezentacja Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym
i Barlineckiego Ośrodka Kultury. Te placówki
mnie oczarowały - powiedziała Ina Gruber.
Warto zaznaczyć, że przedstawiały je kobiety
zarządzające swoimi placówkami: Ewa RadanoOd lewej: Irena Stróżyńska, wicedyrektor SGPEP i jedna z zaproszowicz i Brygida Liskiewicz.
nych do udziału w projekcie pań, Małgorzata Prokop - Paczkowska
Każdy dzień kończył się ewaluacją prowadzoną
z córką Martą
przez trenerkę i psychologa z Niemiec, Gabrielę
Randak. Jej otwarte pytania, omawiane w grupach narodowych, przeradzały się w głębokie rozmowy na forum
i ... przynosiły zaskakujące rezultaty. Pytania dotyczyły min. naszej osobistej kariery zawodowej, "szklanego sufitu" w miejscu pracy czy też zamiany miejsc w życiu zawodowym z mężczyznami. Okazało się że zarówno w Polsce, Niemczech i Hiszpanii liczba kobiet na kierowniczych stanowiskach maleje wraz z rangą funkcji, tzn. im wyższe stanowisko, tym mniej kobiet je piastuje. We wszystkich wypowiedziach natomiast przewijał się problem
nierówności w płacach mężczyzn i kobiet na tych samych stanowiskach. - Nie chcemy się zamieniać z mężczyznami, ale chcemy mieć równe prawa - wielokrotnie zaznaczała Silvia Pereira Gamez z Asturii.
Kolejne dni konferencji to szereg spotkań z kobietami sukcesu i długie rozmowy o ich drodze na miejsce, w którym się znalazły. Rozmowa z panią Marszalek Anną Mieczkowską dała nam możliwość spojrzenia na życie kobiety, która odniosła sukces zawodowy. Szczera rozmowa o tym, jak połączyć funkcję Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z innymi rolami społecznymi i osobistymi, pobudziła nas do rozmów jeszcze następnego dnia. Także spotkanie z Dorotą Serwą, dyrektor Filharmonii zostawiło w nas trwały ślad. Na pytanie, czy
trudniej być kobietą na stanowisku kierowniczym, dyrektor Serwa uśmiechnęła się i odpowiedziała, że teraz, już
nie. Ale piastowane przez nią stanowisko wymaga zarówno od mężczyzny jak i od kobiety ogromnego zaangażowania i doskonałego przygotowania. Zresztą pani Serwa wspierana jest przez dwie inne panie na kierowniczych
stanowiskach: dyrektor ds.. technicznych i pierwszego
dyrygenta (pierwszą dyrygentkę, gdyby ulec naciskom
feministek z Niemiec). Nie wyobrażaliśmy sobie naszej
konferencji bez spotkania z panią Aleksandrą Kocewicz, z zamiłowania żeglarką, ogrodniczką, a z zawodu
- businesswoman, od ponad 20-tu lat prowadzącą
z sukcesem Camping Marinę nad Jeziorem Dąbie. Pani
Kocewicz potrafiła z przeciętnego obiektu PTTK uczynić
perłę znaną w całej Europie. W naszym programie była
także wizyta w Wolińskim Parku Narodowym i rozmowa z dyrektor Arletą Siarkiewicz-Hoszowską, a także
wiceburmistrz Międzyzdrojów Katarzyną KuterbąGnitecką.
Każde z tych spotkań wzbogaciło nasze uczestniczki Każdy dzień spotkania, kończyły wspólne dyskusje
o nowe doświadczenie i osobiste przeżycia. Wiemy, że
pokazany przez nas obraz polskiej kobiety na stanowisku jest nie do końca prawdziwy. W naszym
życiu ciągle widoczne są dziedziny zdominowane przez mężczyzn. Jednak jako organizatorki spotkania miałyśmy
prawo pokazać kobiety spełnione, zrealizowane zawodowo, silne osobowości. Byłyśmy z nich bardzo dumne.
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NAGRODA DLA LUBINUSA

Współpraca bibliótek

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wydana w ramach
projektu

pt. „Polsko-Niemiecki

Przewodnik Szlakiem Mapy Lubinusa” publikacja „Śladem Lubinusa. Przewodnik niezwykły”, realizowana przy wsparciu finansowym z Funduszu Małych Projektów, otrzymała trzecie miejsce
w kategorii Przewodniki w XXIII
Ogólnopolskim Przeglądzie Książki
Krajoznawczej i Turystycznej.
Do udziału w tegorocznej edycji
zgłoszone zostały 163 opracowania, spośród których członkowie
jury wyłonili po trzy tytuły z poszczególnych kategorii.
Uroczyste ogłoszenie wyników
Przeglądu odbędzie się 24 paź-

FMP-2014-006
Tytuł projektu: Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych
zbiorów bibliotecznych w sieci
Beneficjent: Książnica Stargardzka
Partner projektu: Stadt Stralsund
Całkowia wartośc projektu: 12 825,00 EUR

dziernika 2014 roku w Poznaniu.
Autorem

polsko-niemieckiego

przewodnika jest Michał Rembas,
wydawcą i beneficjentem projektu Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie.
Gratulujemy!

Dnia 5 września br. w Stargardzie Szczecińskim odbyła się bardzo interesująca, choć nietypowa konferencja polsko-niemiecka, pt. „Znaczenie
udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w
sieci”. Konferencja odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej, przy
ścisłej kooperacji Książnicy Stargardzkiej oraz Archiwum Miejskiego w
Stralsundzie.
Tematem przewodnim konferencji była wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy polskimi i niemieckimi bibliotekami, archiwami w zakresie digitalizacji oraz udostępniania kopii cyfrowych w regionalnych zbiorach bibliotecznych. Całe przedsięwzięcie było profesjonalnie przygotowane przez Beneficjenta, przy czynnym zaangażowaniu partnera niemieckiego na każdym etapie realizacji projektu.
W konferencji wystąpiło 11 ekspertów, którzy wygłosili sześć referatów
w języku polskim i pięć w języku niemieckim m.in. z : Koszalina, Torunia,
Szczecina, Słupska, Stralsundu, Greifswaldu, Berlina. Zainteresowanie
środowisk bibliotecznych i archiwalnych tematyką konferencji przerosło
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Prelekcje cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem.
Na konferencję wydano specjalną publikację, która została dołączona do
materiałów konferencyjnych. Ponadto w ramach projektu powstała
strona internetowa www.stralsund-stargard.eu, jako wspólna platforma
cyfrowa obydwu instytucji partnerskich, niezbędna do wymiany informacji i doświadczeń.
Całe wydarzenie można uznać za wyjątkowy przykład udanej współpracy
pomiędzy instytucjami w dziedzinie edukacji, bibliotekarstwa i zasobów
archiwalnych.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 3.07.2014 w Szczecinie oraz 12.08.2014 w Löcknitz
SPF-2014-003 IV polskie-niemieckie spotkanie sportowo-kulturowe w Pasewalku. Stadt Pasewalk.
SPF-2014-028 XV. Polsko-niemieckie tygodnie - otwarcie wystawy. Deutsch-Polnische Gesellschaft in M-V e.V.
SPF-2014-030 Prezentacja polskiej sztuki „Grafika-Szkło-Tekstyl". Helmut-Maletzke-Stiftung.
SPF-2014-034 Polsko-niemiecki turniej piłki nożnej o Pomerania-Cup. Fußballverband Vorpommern-Greifswald
e.V.
SPF-2014-037 Uczniowie wraz z Artystami z Regionu organizują wspólnie publiczny koncert. Verein zur Förde
rung der Schüler der Randow-Schule Löcknitz.
SPF-2014-038 Obóz wakacyjny Plöwen "Razem aktywni". Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Uecker-Randow e.V.
SPF-2014-042 Polsko-niemiecka przyjaźń w rytmie hip-hopu. Jugendbegegnungsstätte „Am Kutzow-See"
Plöwen gGmbH.
SPF-2014-043 Konferencja gminna. Gemeinde Carpin über Amt Neustrelitz Land.
SPF-2014-046 Polsko-Niemiecki obóz sportowy Neuhof 2014. Stadt Ribnitz-Damgarten.
SPF-2014-047 Poszerzone posiedzenie zarządu w połączeniu z imprezą edukacyjną i wymianą doświadczeń.
Europa-Union Deutschland, Kreisverband Uckermark e.V.
SPF-2014-048 20-lecie Partnerstwa Gmin Mönkebude-Stepnica - polsko-niemiecki Festyn Plażowo-Portowy.
Gemeinde Mönkebude.
SPF-2014-050 Polsko-Niemiecki obóz tańca Tango. Kunsthaus Neustrelitz e.V.
SPF-2014-051 „Żyć zwyczajnie". Polsko-niemiecka Akademia Letnia 2014. Heimvolkshochschule Lubmin e.V.
SPF-2014-053 Razem przezwyciężać granice. Haus Neudorf e.V.
SPF-2014-059 Dzielnice Dargun - Prezentacja regionu partnera. Stadt Dargun.
SPF-2014-060 Lokalna wymiana doświadczeń - promocja sportu i kultury. Amt Britz-Chorin-Oderberg.
SPF-2014-063 Wymiana filmowa Szczecin-Neustrelitz. Kunsthaus Neustrelitz e.V.
SPF-2014-066 Taniec łączy narody. Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.
SPF-2014-069 Zawody powiatowe Straży Pożarnych Związku Okręgowego Straży Pożarnej Mecklenburgische
Seenplatte wraz z drużynami gości z polskiego okręgu partnerskiego Białogardu. Kreisfeuerweh
rverein Mecklenburgische Seenplatte e.V.
SPF-2014-071 Niemiecko-polski obóz wypoczynkowy 2014. Kreisfeuerwehrverein Mecklenburgische Seen
platte e.V.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 3.07.2014 w Szczecinie oraz 12.08.2014 w Löcknitz
FMP-2013-147 EURO BAND POMERANIA - warsztaty letnie. Stowarzyszenie społeczno-edukacyjno-kulturalne
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band.
FMP-2013-172 II Polsko-niemieckie warsztaty filmowe dla młodzieży w ramach Kołobrzeskiego Festiwalu Filmo
wego. Europejska Fundacja Edukacji Filmowej.
FMP-2014-005 Polsko-niemieckie zawody pożarnicze 2014. Zachodniopomorski Odział Stowarzyszenia Inżynie
rów i Techników Pożarnictwa.
FMP-2014-007 Euroregionalna Biesiada Rybna. Gmina Nowe Warpno.
FMP-2014-008 Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty" Polsko-Niemieckie Spo
tkania Turystyczne. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
FMP-2014-009 Polsko-Niemiecki Dzień Strażaka. Gmina Rymań.
FMP-2014-012 Polsko-Niemieckie wydarzenia kulturalno-artystyczne. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju.
FMP-2014-013 Turystyka dobrej pogody. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.
FMP-2014-014 Polsko-niemiecka współpraca badaczy. Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsię
biorstwo Społeczne sp. z o.o.
FMP-2014-016 Polsko-niemieckie partnerstwo na rzecz rozwiązań dialogu społecznego i rozwoju szkolnictwa
zawodowego Euroregionu Pomerania. Północny Związek Pracodawców.
FMP-2014-006 Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci. Książnica
Stargardzka.
FMP-2014-010 Transgraniczne spotkanie dożynkowe w Gminie Rymań 2014. Gmina Rymań.
FMP-2014-011 Dni integracji - Chojna 2014. Centrum Kultury w Chojnie.
FMP-2014-015 Polsko-Niemiecka konferencja nt. historii i współczesności książki. Koszalińska Biblioteka
Publiczna im. Joachima Lelewela.
SPF-2014-045

Polsko-niemiecka orkiestra szkolna - warsztaty 2014. Hansestadt Stralsund Amt für Kultur,
Schule und Sport - Kulturbüro.

SPF-2104-061

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w gminie Schorfheide 2014. Gemeinde Schorfheide.

SPF-2014-064

Wildwuchs - polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. STiC-er Theater e.V.

SPF-2014-067

Polsko-niemiecki projekt z okazji Dnia Dziecka w "Ukranenland" w Torgelow. Evangelische Schu
le St. Marien Neubrandenburg.

SPF-2014-068

40. Polsko-niemiecki bieg transgraniczny w ramach festynu ludowego. Amt Gartz (Oder).

SPF-2014-070

Polsko-niemieckie spotkanie w zieleni 2014. Seniorenverband - BRH, Ortsverband Strasburg.

SPF-2014-072

Muzea, wystawy i zbiory pośrednikami regionalnej i współczesnej historii w Euroregionie Pome
rania. Regionalpark Barnimer Feldmark e.V.

SPF-2014-073

Bieg przez miasto Młodzieżowych Jednostek Straży Pożarnej z udziałem drużyn młodzieżowych
z powiatu partnerskiego Białogard. Kreisfeuerwehrverein Mecklenburgische Seenplatte e.V.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 3.07.2014 w Szczecinie, 12.08.2014 w Löcknitz
SPF-2014-074 Marsz Straży Pożarnej Powiatowego Związku OSP Mecklenburgische Seenplatte wraz z drużyna
mi gości z polskiego okręgu partnerskiego Białogardu. Kreisfeuerwehrverein Mecklenburgische
Seenplatte e.V.
SPF-2014-075 XV. Polsko-niemiecki festiwal sztuk walki. Ueckermünder Judoclub e.V.
SPF-2014-076 Polsko-niemiecki Festyn Dożynkowy 2014 w Liepe - wielopokoleniowe i transgraniczne spotkanie
mieszkańców regionu przygranicznego. EJF Service und Fürsorge gGmbH Landhof Liepe.
SPF-2014-077 Polsko-Niemickie Dni Walkingu Lubmin 2014. Gemeinde Seebad Lubmin.
SPF-2014-078 Polsko-niemieckie spotkanie kulturalne „Miasto nad Bałtykiem - Stralsund". Gemeinde Wogger
sin über Amt Neverin.
SPF-2014-079 Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży - Wspólna nauka i wspólne odkrywanie. Oberstufenzen
trum Uckermark.
SPF-2014-080 Polsko-niemiecki rynek rzemieślniczy 2014. Stadt Templin.
SPF-2014-081 Mowa łącznikiem Polski i Niemiec. Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums
Ueckermünde e.V.
SPF-2014-082 Meklenburgia Pomorze Przednie i Zachodniopomorskie w 1939 roku i dziś - polsko- niemiecka
wymiana nauczycieli. Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Ueckermünde e.V.
SPF-2014-083 Przyjacielskie spotkanie polskich i niemieckich seniorów. Gemeinde Neuenkirchen.
SPF-2014-084 Spotkanie robocze partnerów z okazji 10-lecia Związku "Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte".
Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte.

INTERREG V A: Przedstawiónó załózenia
Prógramu Współpracy Interreg V A
28 sierpnia 2014 roku w uniwersyteckim Centrum Transferu
Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter-Lab
w Szczecinie odbyła się konferencja konsultacyjna Programu
Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie
Brandenburgia/Polska na lata 2014-2020, podczas której
przedstawiono założenia przyszłego Programu oraz stan prac
nad jego przygotowaniem. Gospodarzami spotkania byli marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Ursula Brautferger, kierownik Instytucji Zarządzającej (IZ) zlokalizowanej w Ministerstwie Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii Pomorza Przedniego.
Otwierając konferencję marszałek Geblewicz podkreślił, iż
Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja. Jej
mimo braku fizycznej granicy, która dzieli Polskę i Niemcy nauczestnicy odpowiadali na pytania z sali
dal istnieje wiele barier do pokonania i problemów, powinny
zostać wspólnie rozwiązane. Temu właśnie służyć ma wsparcie Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), w tym tak ważny dla mieszkańców naszego pogranicza Program Interreg V A.
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Z tezą tą zgodził się również Rafał Baliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wskazując na wysoką
pozycję EWT w unijnej polityce spójności oraz na priorytetowe miejsce współpracy transgranicznej. Zaznaczył jednocześnie, iż w perspektywie finansowej 2014-2020
szczególnie preferowane będą projekty o długofalowym
działaniu.
Podsumowania rezultatów Programu Interreg IV A dokonał natomiast dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Żarna informując, że w latach 2007-2013 ze środków polskoniemieckiego Programu dofinansowanie otrzymało 69
projektów na łączną kwotę nieco ponad 124 mln euro
(dofinansowanie ze środków EFRR). Udział w projektach Paweł Bartnik, dyrektor SGPEP mówił o małych projektach
wzięło w sumie 147 partnerów, z tego 70 partnerów polskich i 77 niemieckich.
Założenia przyszłego Programu Interreg V A oraz stan jego przygotowania przedstawione zostały przez Ursulę
Brautferger oraz przedstawiciela firmy Infrastruktur&Umwelt, która odpowiedzialna jest za przygotowanie dokumentów programowych na zlecenie IZ. Uczestnicy konferencji zostali poinformowani, że wciąż trwają prace nad
projektem Programu Współpracy. Jesienią br. planuje się przekazać go Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.
Pierwszy nabór wniosków nastąpi prawdopodobnie latem 2015 r. Prelegenci przedstawili także podstawowe
kwestie związane z Programem.
Już dzisiaj wiemy, że:

Program podzielony został na 5 osi priorytetowych (w tym pomoc techniczna),

planowany budżet Programu wynosi 134 mln euro (dofinansowanie z EFRR),

maksymalne dofinansowanie pozostaje na poziomie do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,

kwalifikowalny pozostaje również podatek VAT, w przypadku gdy nie jest możliwe jego odzyskanie,

w projektach w dalszym ciągu utrzymana zostaje zasada partnera wiodącego,

należy spełnić następujące kryteriów współpracy: wspólne przygotowanie oraz wspólna realizacja oraz
wspólne finansowanie lub wspólny personel,

obszar wsparcia powiększony został o dwa niemieckie powiaty: Märkisch – Oderland i Mecklenburgische
Seenplatte.
Wiadomym jest również, że w nowym Programie w dalszym ciągu pozostaje możliwość realizacji przedsięwzięć
w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP). Pomysły na funkcjonowanie FMP w perspektywie 2014-2020 zaprezentował Paweł Bartnik, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, które w dalszym ciągu będzie pełniło rolę partnera wiodącego w FMP.
Na zakończenie spotkania odbyła się interaktywna sesja pytań i odpowiedzi, w której udział wzięli zarówno
reprezentanci instytucji zaangażowanych w przygotowanie Programu jak i pozostali uczestnicy konferencji.

Struktura Programu
Osie priorytetowe

Cele szczegółowe

Udział
procentowy
32,00 %

Wysokość wsparcia
(środki EFRR)
42,8 mln euro

Współpraca transgraniczna

Intensyfikacja współpracy instytucji (11 EWT)

Edukacja

Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia
ogólnego i zawodowego (10 EWT)

10,00 %

13,4 mln euro

Transport i mobilność

Usunięcie niedoborów przepustowości w
transgranicznie oddziałującej infrastrukturze
transportowej (7b)

20,00 %

26,8 mln euro

Natura i kultura

Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego (6c)

32,00 %

37,5 mln euro

Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności (6d)
Pomoc techniczna

5,3 mln euro
6,00 %

8,0 mln euro
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PNWM: Spotkanie nad wodą
Pomysł na zorganizowanie polsko niemieckiej giełdy partnerskiej dla
amatorów żeglarstwa zrodził się
w kwietniu br. podczas wizyty
w Szczecinie Szymona Kopieckiego, pracownika Polsko- Niemieckiej
Współpracy
Młodzieży
(PNWM), z zamiłowania żeglarza.
Czasami
potrzeba
spojrzenia
z zewnątrz, by dostrzec to, co najbardziej oczywiste. Tak było i w
tym przypadku.
Macie tu takie bogactwo: wodę,
las i morze (bliska odległość ze
Szczecina), na tym powinny opierać się polsko-niemieckie projekty
młodzieżowe - powiedział Szymon Kopiecki. Zielone światło Animatorzy wymiany młodzieżowej. W projekcie udział wzięło 40 osób z Polski i Niemiec
z PNWM było, ale jako praktycy, zdawalśmy sobie sprawę, że szkolenie na wodzie i jednocześnie giełda partnerska, to dosyć trudne i drogie przedsięwzięcie. Ziarno zostało jednak zasiane. W drugim tygodniu września dwie
jednostki centralne PNWM (Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) podjęły się organizacji polsko - niemieckiej giełdy partnerskiej dla organizatorów wymian młodzieżowych (8-11 września), zainteresowanych realizacją projektów na wodzie. Do udziału w spotkaniu zgłosiło się czterdzieści osób z Polski i NIemiec. Gości z Niemiec najsilniej reprezentowały bawarskie organizacje młodzieżowe (z Monachium, Babenhausen i Oberschleißheim), które od wielu lat
współpracują z naszymi szkołami i domami kultury. Partnerzy z Bawarii już dawno temu odkryli piękno naszego
regionu, od lat przyjeżdżają tu ze swoją młodzieżą na wymiany szkolne, baletowe, warsztaty orkiestr dętych. Tym
razem zapragnęli zrealizować najskrytsze marzenia swoich podopiecznych, przygotować podwaliny do polskoniemieckich projektów żeglarskich, których pierwszy etap planowany jest latem 2015 roku nad Jeziorem Dąbie.
Z polskiej strony najwięcej było pedagogów z zachodniopomorskiego (z Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie, ZS Nr 5 w Szczecinie, Centrum Żeglarskiego), ale nasi goście
przyjechali do nas także z Włocławka i Dolnego Śląska.
Szkolenie zostało zorganizowane w Szczecinie na terenie Campingu Marina. Życzliwość państwa Kocewiczów,
właścicieli Mariny, żeglarzy i turystów, pozwoliła rozwinąć skrzydła wszystkim uczestnikom. Państwo Kocewiczowie, zarządzający także przyległą przystanią jachtową, starali się spełniać oczekiwania i życzenia seminarzystów.
Nawet gdy nie sprzyjała pogoda i trudno było rozwinąć żagle, umożliwili nam rejs na "Hajduku" i wspólne stawianie foka.
Wysoki standard noclegów, przepiękna sceneria ogrodów i przystani żeglarskiej to był raj dla miłośników sportów
wodnych. Sąsiadujące z Mariną Centrum Żeglarskie, edukujące na co dzień młodych żeglarzy, wsparło nasze
przedsięwzięcie fachową opieką instruktorską i sprzętem pływającym (Dezetami, kajakami i łodziami motorowymi). Jedna z części szkolenia odbyła się także w pobliskim Centrum Informacji Turystycznej Szmaragdowe Zdroje.
Jego podziemia, które obecnie zamieszkiwane są przez największą kolonię nietoperzy w naszym regionie,
a w czasie II wojny światowej pełniły funkcję obronną, stwarzają młodzieży szansę na poznanie bioróżnorodności
i dotknięcie prawdziwej historii, także podczas wspólnych, polsko-niemieckich spotkań.
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To bardzo dobrze przygotowane spotkanie - powiedziała Riccarda Schleginski ze szkoły specjalnej na Rugii, od wielu lat
współpracującej z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie Zdrojach. - Ależ tu się dużo dzieje, niczego nam tu nie brakuje, poznajemy się w działaniu, a to zdecydowanie ciekawsza
forma od rozmowy w sali seminaryjnej. Partnerzy ze Szczecina
i z Rugii zaplanowali na następny rok dwa polsko-niemieckie
projekty: wspólne żeglowanie i spotkanie z elementami archeologii morskiej. Walory wychowawcze spotkań polskoniemieckich podkreślała także Anke Friemel - Nasi uczniowie
pokonują swoje ograniczenia, przekraczają granice strachu,
zaczynają wierzyć w siebie, gdy dopłyną do brzegu są zupełnie
innymi ludźmi. A przyczynia się do tego współpraca z naszymi
polskimi partnerami.
Prawdziwym egzaminem dla uczestników seminarium był
spływ kajakowy po Jeziorze Dąbie i rzece Płoni. Dwójkowe załogi polsko-niemieckie musiały się ze sobą nie tylko porozumieć, ale także dopłynąć do białej latarni (ochotniczo nazwał się nią wieloletni kajakarz z Sianowa, Włodzimierz Zimnowłocki), która nadawała kierunek i tempo spływowi. Włodzimierz Zimnowłocki zapoznał nas także z kajakowym abc, ale...
nie było łatwo. Kręcone bączki, w prawo, zamiast w lewo i rzuZałożeniem projektu były wspólne działania w terenie, cone przez kogoś słowo "ciamajda" w kierunku zagubionej na
a mniej siedzenia na wykładach w sali konferencyjnej
jeziorze pary, rozśmieszało nie tylko Polaków, ale i Niemców.
Nikt nie chciał być ciamajdą, więc wszyscy starali się bardzo nie zostać w tyle i dotrzymywać kroku najlepszym. Ale
tak naprawdę dopiero powrót do mariny pozwolił zasmakować w wiosłowaniu i dał przyjemność z kontaktu
z przyrodą.
Jednym z ciekawszych punktów spotkania była także wspólnie tworzona sieć partnerstw. Uczestnicy krótko opowiadali o sobie i na kolorowej mapie Polski i Niemiec (można ją bezpłatnie zamówić w PNWM) zaznaczali miejsce,
z którego przyjechali. Potem dopisywane były adresy i dane kontaktowe.
- Dobrze, że możemy z kolegami z Zespołu Szkół Nr 5 w Szczecinie omówić szczegóły projektu żeglarskiego, który
planujemy zrealizować latem w Alpach i na Jeziorze Dąbskim-podkreślił Stefan Stoll, kierownik placówki kształceniowej w Oberschleißheim. Partnera z tej
samej szkoły upatrzyli sobie także przedstawiciele z Babenhausen. Wspólne żagle planowane są także już za rok.
To co dobre, szybko się niestety kończy. Tak
było także i tym razem. Na jednej ze ścian
tawerny w Camping Marinie pozostała jednak nasza mapa polsko-niemieckich partnerstw.
I nie jest to tylko zlepek przypadkowych adresów. Kryją się za nimi przyjaźni ludzie, którzy
nie boją się podejmować nowych wyzwań.
Szczególne wyrazy uznania dla Birgit Bramla- Spływ kajakowy po Jeziorze Dąbie i rzece Płoni
ge i Davida Eiserta, którzy nie znając nas, ale
słysząc wiele dobrego o polskich partnerach, zdecydowali się do nas przyjechać, mało tego, założyli w Monachium
Stowarzyszenie, by realizować z polskimi partnerami projekty młodzieżowe.
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POLSKO-CZESKIE SPOTKANIE NA GRANICY
Dzięki uprzejmości naszych kolegów
z Euroregionu Nysa-Neisse-Nisa,
przedstawiciele Euroregionu Pomerania, uczestniczyli w spotkaniu polskoczeskich euroregionów w dniu 9-11
września w Libercu. Z naszej strony w
spotkaniu udział wzięły Irena Stróżyńska, wicedyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Aleksandra Warska.
Trzydniowy program był niezwykle
napięty. I nic w tym dziwnego, gdyż
samo położenie euroregionu jest wyjątkowe. To teren, na którym stykają
się granice Niemiec, Polski i Czech.
Swoją nazwę zawdzięcza granicznej
rzece Nysie, która wypływa ze źródła
pod Jabloncem nad Nisou, przepływa Kontrowersyjna Heřmanickia wieża widokowa
przez Liberec i dalej stanowi naturalną granicę między Polską a Niemcami. Taki
układ ma nawet swoją nazwę i miejsce. To Trójstyk. Zielony teren graniczny.
Dawniej z wydzielonymi granicami. Dziś, o tym, po której stronie granicy jesteśmy, zorientujemy się tylko po flagach. Dla euroregionu jest to bardzo ważne
miejsce. Tam odbywa się wiele polsko-niemiecko-czeskich projektów realizowanych z wsparciem unijnych funduszy i tam w 2007 roku z udziałem szefów trzech
rządów, uroczyście likwidowano graniczne szlabany, po wejściu Polski do strefy
Schengen.
Nasz napięty grafik prowadził nas tego
dnia po transgranicznych projektach.
Odwiedziliśmy niemieckie miasto Zittau
z przepiękną salą obrad, która mieści się
w ratuszu, wspinaliśmy się na Heřmanicką wieżę widokową, wykonaną z drewna,
której kształt wywołuje kontrowersje.
Wieża także powstała z unijnego wsparcia. Bardzo ciekawym projektem jest
Singltrek pod Smrkem. Związek Gmin
Trójstyk
i Regionalna Dyrekcja Lasów Republiki
Czeskiej, szukały sposobu na ożywienie ruchu turystycznego, po tym jak z powodu ochrony przyrody i krajobrazu, upadł projekt uprawiania narciarstwa zjazdowego na stokach góry Smrk. Pomysł stworzenia miejsca dla miłośników kolarstwa
górskiego ich zainteresował, ponieważ nikt wcześniej takiego miejsca w Czechach
nie zbudował. Ścieżki budowane są od 2008 roku. Jeden z etapów powstał dzięki
wsparciu środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej ČR – PR
2007 – 2013 . Sieć ścieżek umiejscowiona jest w przepięknym górskim krajobrazie, wije się po stokach Gór Izerskich i liczy 80 kilometrów. Program zakończyliśmy w Libercu w tamtejszym supernowoczesnym centrum nauki, iQLANDIA.
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