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NEWSLETTER
Funduszu Małych Projektow
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SZANOWNI CZYTELNICY,
przed Państwem drugi numer Biuletynu wydawanego wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania oraz naszego niemieckiego partnera Kommunalgemeinschaft
Pomerania e.V.
Od ostatniego numeru minęły trzy miesiące. Jak się okazało były to trzy bardzo pracowite
miesiące, które przyniosły wiele ciekawych inicjatyw nie tylko z zakresu Funduszu Małych
Projektów, ale także polsko-niemieckiej współpracy w jej szerokim zakresie.
W aktualnym numerze znajdziecie Państwo między innymi informację o stanie przygotowań
do przyszłego okresu programowania, a co za tym idzie o pracach nad jednym z najważniejszych
dla naszych Beneficjentów dokumencie wyznaczającym przyszłe kierunki rozwoju,
Strategii Rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020. Strategia ma pokazać, gdzie
są największe potencjały tkwiące we współpracy ponad granicami.
Wśród obszarów tematycznych, które w sposób szczególny będą badane w toku prac znalazły
się m.in. wsparcie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, poprawa dostępności centrów
gospodarczych i turystycznych, poprawa zaopatrzenia w usługi publiczne z uwzględnieniem
przemian demograficznych czy wsparcie zatrudnienia, edukacji, społeczeństwa
obywatelskiego, kultury i sportu.
Lekturze polecamy także artykuły o nagrodach dla polsko-niemieckich projektów, relację
z Transgranicznego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów – Chojna 2012,
zrealizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA oraz rubrykę „Szukamy
partnerów do projektów”, która mamy nadzieję, pomoże potencjalnym wnioskodawcom
z Polski i Niemiec w nawiązaniu współpracy z partnerami, w celu realizacji ciekawych
projektów.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury oraz wypoczynku w rozpoczynającym się okresie
wakacyjnym!

foto:www.ec.europa.eu
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Trwają prace nad strategią rozwoju Euroregionu Pomerania
na lata 2014-2020
29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek
w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata
2014–2020: budżet na realizację strategii „Europa 2020”.
W swoim wniosku Komisja przyjęła, że polityka spójności
powinna pozostać zasadniczym elementem kolejnego
pakietu finansowego, i podkreśliła jej kluczową rolę
w realizacji strategii „Europa 2020”. Komisja zaproponowała
szereg istotnych zmian w sposobie opracowywania
i wdrażania polityki spójności. Do najistotniejszych
elementów nowej polityki należy koncentracja środków
na mniejszej liczbie priorytetów, ściślej niż do tej pory
powiązanych ze strategią „Europa 2020”, położenie nacisku
na wyniki, monitorowanie postępów w osiąganiu
uzgodnionych celów, większe zastosowanie uwarunkowań
i uproszczenie procesu realizacji.

Konferencja inaugurująca prace nad Strategią. Od lewej: Peter Heise Dyrektor Biura
KG Pomerania e.V., Irena Stróżyńska Wicedyrektor Biura SGPEP, Paweł Bartnik
Dyrektor Biura SGPEP i Zygmunt Siarkiewicz Prezes Zarządu SGPEP

W trzecim kwartale ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała pakiet projektów rozporządzeń kształtujących przyszłą architekturę
unijnego wsparcia w kolejnym siedmioletnim budżecie. Wśród projektów rozporządzeń znalazło się m.in. rozporządzenie ogólne obejmujące wszystkie fundusze strukturalne oraz osobne rozporządzenia dla poszczególnych funduszy. Również europejska współpraca
terytorialna, w ramach której na terenie Euroregionu Pomerania realizowany jest m.in. program INTERREG IVA, uzyskała samodzielne
rozporządzenie skrojone na jej potrzeby. Europejska współpraca terytorialna jest jednym z celów polityki spójności i stanowi ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych
państw członkowskich. Jest to szczególnie ważne z uwagi na to, że wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie i regiony,
w coraz większym stopniu wykraczają poza granice krajowe i regionalne, oraz wymagają podjęcia współpracy na odpowiednim poziomie
terytorialnym. Europejska współpraca terytorialna może zatem stanowić również istotny wkład w realizację spójności terytorialnej.
Wpisując się w nurt prac związanych z przygotowaniem przyszłego okresu
programowania Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. przystąpiły w pierwszym kwartale b.r. do opracowania strategii rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020. Strategia ma być
odpowiedzią Euroregionu, pokazaną z perspektywy samorządów gminnych i powiatowych, na pytanie w jakim kierunku chce zmierzać w rozwoju w najbliższych latach
i gdzie są największe potencjały tkwiące we współpracy ponad granicami.
Konferencja robocza inaugurująca prace odbyła się 27 marca b.r. w Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie. Wśród obszarów tematycznych, które w sposób szczególny
będą badane w toku prac, znalazły się:
 Wsparcie badań, rozwoju technologicznego i innowacji
 Poprawa dostępności centrów gospodarczych i turystycznych
 Poprawa zaopatrzenia w usługi publiczne z uwzględnieniem przemian demograficznych

Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

 Wsparcie zatrudnienia, edukacji, podnoszenia kwalifikacji, społeczeństwa obywatelskiego, administracji publicznej, kultury, sportu

i spraw społecznych przez naukę przez całe życie.
Priorytety te są spójne ze strategią Europa 2020 i opierają się na zapisach wspomnianych powyżej projektów rozporządzeń. Po szeregu
konsultacji przeprowadzanych po stronie polskiej i niemieckiej, biuro polskie i niemieckie jest obecnie na etapie zamykania części
diagnostycznej dokumentu.
Projekt „Aktualizacja strategii rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020” jest dofinansowany ze środków EFRR w ramach
programu UE INTERREG IVA.

2

Punkt konsultacyjny Funduszu Małych Projektow w Koszalinie
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (SGPEP) nawiązało współpracę z miastem Koszalin oraz Stowarzyszeniem Gmin
i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie (SGiPPŚ), by promować unijne fundusze na współpracę polsko-niemiecką.
W każdy ostatni wtorek miesiąca w siedzibie SGiPPŚ w Koszalinie odbywają się konsultacje z udziałem pracowników zajmujących
się w SGPEP weryfikacją i rozliczaniem wniosków o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejskiej Współpracy
Terytorialnej” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej
(Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 Interreg IVA Fundusz Małych Projektów (FMP).
- Dzięki konsultacjom chcemy zachęcić potencjalnych beneficjentów do składania wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg IVA – tłumaczy Irena Stróżyńska, Wicedyrektor SGPEP. - Nasi pracownicy odpowiedzą na pytania, jakie projekty mają szanse
na dofinansowanie, jak napisać wniosek, jakie dokumenty są wymagane przy jego rozliczaniu.
Pierwsze konsultacje odbyły się 29 maja b.r. Pytano głównie o to, jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie i jak nawiązać
współpracę z partnerem. Kolejne konsultacje dotyczące FMP Interreg IVA odbędą się 31 lipca w sali konferencyjnej SGiPPŚ w Koszalinie
przy ul. Dworcowej 11.
Od 1 stycznia 2012 roku rozpoczęto nabór nowych wniosków w ramach kontynuacji programu. Do tej pory po stronie polskiej
zarejestrowano ponad 100 nowych wniosków.
Dla przypomnienia: o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje o charakterze niedochodowym: jednostki samorządu
terytorialnego, ich jednostki organizacyjne (np. domy kultury, szkoły), organizacje pozarządowe lub inne niekomercyjne podmioty.
Fundusz Małych Projektów Interreg IV A wspiera nowe lub już istniejące kontakty transgraniczne.
Realizowane w ramach Funduszu działania powinny przyczyniać się do poprawy wzajemnego porozumienia społeczności mieszkających
po obu stronach granicy polsko - niemieckiej. Wspierane będą małe przedsięwzięcia polsko-niemieckie w zakresie kultury, sportu i
rekreacji, ochrony środowiska, integracji społecznej i wymiany młodzieży czy edukacji (np. wspólne warsztaty, seminaria, szkolenia).
Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc.
Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji, udzielają pracownicy Zespołu ds. Funduszy Pomocowych
tel. 91 486 08 23, 91 486 29 10
Serdecznie zapraszamy!

Szukamy partnerow do projektu
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 w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA.
Darßer Bildungszentrum e.V.
Osoba do kontaktu: Dr. Bernd Sommer 18375 Ostseebad Prerow, Strandstraße 8, Landkreis Vorpommern-Rügen
info@freie-schule-prerow.de
Niemieckie stowarzyszenie edukacyjne poszukuje partnera do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, której celem jest lepsze rozumienie
i konwersacja w drugim języku, wzajemne poznawanie swoich kultur oraz nawiązanie przyjaźni na całe życie.
W ramach planowanego projektu uczestnicy podczas wspólnych lekcji będą mieli możliwość intensywnej pracy i zapoznania się
z językiem, kulturą i historią obu narodów. W celu poznania fauny i flory oraz zagadnień ochrony środowiska w regionie zostaną
zorganizowane wycieczki po okolicy.
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 Partnera.

Dla beneficjentów ze strony niemieckiej (poszukiwany polski partner):
Osoba do kontaktu Izabela Kattner mail: izabela.kattner@pomerania.net
Dla beneficjentów ze strony polskiej (poszukiwany niemiecki partner):
Osoba do kontaktu Emilia Szczygieł-Lembicz mail: e.szczygiel-lembicz@pomerania.org.pl
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Polecamy: Nordic Walking
Spaceruj po zdrowie w Barlinku!
Barlinek, to uroczo położone miasto w południowej części województwa zachodniopomorskiego, na skraju rozległej Puszczy Barlineckiej, w otoczeniu licznych jezior, lasów i wyniosłości
terenowych. Ogólna liczba ludności to ok. 20 tys. w tym miasto liczy ok. 15 tyś. mieszkańców.
Prawie 50% powierzchni stanowią lasy, 3% jeziora. Największym i najpiękniejszym zbiornikiem
wodnym jest Jezioro Barlineckie o pow. 272 ha – tak czytamy na oficjalnej stronie miasta.
Ale mało kto wie, że Barlinek to królestwo i europejska stolica w jednym!
Królestwo – panującej tu od lat Królowej Puszczy Barlineckiej a tytuł Europejskiej Stolicy
zawdzięcza promowanej tu bardzo mocno nowej formie rekreacji – Nordic Walking (NW).
NW to marsz z kijkami, wymyślony w Finlandii w latach 20. XX wieku. W Polsce pierwsze
centrum Nordic Walking powstało właśnie w Barlinku. Marsz z kijkami w porównaniu ze
zwykłym marszem, angażuje większa liczbę mięśni ciała. To doskonała forma ruchu dla każdego
i w każdym wieku!
Zbliżające się wakacje to doskonały moment by zacząć spacerować. A jak już będziemy mieli za
sobą kilka treningów, polecamy udział w Otwartych Mistrzostwach Nordic Walking Euroregionu
Pomerania, imprezie dofinansowanej w polsko-niemieckiej części z Funduszu Małych Projektów
Interreg IVA i organizowanej pod patronatem Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania.

CZY WIECIE ZE…

Mistrzostwa odbędą się 8 września b.r. w Barlinku. Projekt zakłada spotkanie mieszkańców
Gminy Barlinek i Miasta Prenzlau we wspólnym euroregionalnym rajdzie. Uczestnikami projektu
będą dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy z Barlinka i okolic oraz z Prenzlau i okolic. W części
ogólnopolskiej zawodów udział może wziąć każdy.
Trasy będą odpowiednio przygotowane i oznakowane. Podczas zawodów dokonany zostanie
elektroniczny pomiar czasu. Rezultaty będą wyświetlane na tablicy. Zawody będą odbywać się
na trzech dystansach: 20 km, 15 km i 5 km oraz w różnych kategoriach wiekowych. W sumie
będą 23 klasyfikacje z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn czyli łącznie 46 kategorii.

Dobry trening techniki nordic
walkingu pozwala usprawnić układ
oddechowy i sercowo-naczyniowy.
Rozwija też wszystkie mięśnie

Podręcznik Beneficjenta
Funduszu Małych Projektow

kończyn dolnych, wzmacnia mięśnie
tułowia, ramion
i barków, zwiększa mobilność
górnego odcinka kręgosłupa i łagodzi
napięcia mięśniowe w okolicy

By ułatwić Państwu przejście całej ścieżki procesu rozliczenia projektu w ramach FMP Interreg IVA, pracownicy Zespołu ds. Funduszy Pomocowych SGPEP przygotowali dla
beneficjentów Podręcznik, czyli zbiór wszystkich wytycznych potrzebnych do złożenia dokumentacji rozliczeniowej projektu.

barków. Niewielkie obciążenie
stawów u osób ćwiczących nordic
walking sprawia, że jest zalecany
osobom otyłym.
Nie pogarsza także stanu obolałych
stawów, zwłaszcza kolanowych.

Niniejszy Podręcznik został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego,
ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o finansach publicznych, wytycznych programowych, materiałów Zespołu ds. Funduszy Pomocowych Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania, zaleceń Kontrolera pierwszego stopnia, a także na podstawie
dobrych praktyk, wynikających z rekomendacji instytucji kontrolujących oraz doświadczenia
we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów.

Ponadto w porównaniu ze zwykłym
chodem, uprawiający nordic walking
spala przeciętnie od 20% do 40%
więcej kalorii. Kijki pomagają
również w utrzymaniu lepszej
postawy, równowagi i stabilności
podczas chodu w trudnym terenie.

Opracowanie Podręcznika miało na celu ujednolicenie wymagań, usprawnienie i ułatwienie
procesu rozliczania wydatków w projektach FMP, poprzez zebranie najważniejszych uregulowań w jednym miejscu, tak, aby przygotować małe „kompendium wiedzy dla
Beneficjentów”.
Należy jednakże pamiętać, że niniejszy dokument nie zastępuje obowiązujących dokumentów
źródłowych. W przypadku pytań, niejasności i wątpliwości pojawiających się w trakcie realizacji projektu, prosimy Beneficjentów FMP o kontakt z Zespołem ds. Funduszy Pomocowych
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Podręcznik można pobrać za pomocą strony internetowej www.pomerania.org.pl
lub odebrać osobiście u pracowników Zespołu ds. Funduszy Pomocowych.
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POSIEDZENIA EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Projekty polskie (FMP) zatwierdzone na posiedzeniach z dnia: 25.04 w Löcknitz,
22.05 w Szczecinie i 28.06 w Löcknitz
FMP-2012-015 „Dni Polic 2012 - Polsko-Niemieckie Działanie na Polanie”. Miejski Ośrodek Kultury w Policach
FMP-2012-017 „Jesteśmy sąsiadami”. Zespół Szkół Publicznych w Reptowie
FMP-2012-018 „Polsko-Niemiecki Bieg Przyjaźni z Okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"
FMP-2012-021 „Polsko-niemieckie warsztaty w stylu western”. Brzózki w Europie
FMP-2012-022 „Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012”. Gmina Myślibórz
FMP-2012-024 „Polsko-niemiecka codzienność dawniej i dziś - Cedynia 2012”. Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
FMP-2012-025 „Morskie Animacje”. Gmina Miasto Szczecin
FMP-2012-026 „Z kulturą na Ty - Mieszkowice 2012”. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach
FMP-2012-032 „Polsko-niemiecki piknik integracyjny”. Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu
FMP-2012-034 „XX-lecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jako przykład współpracy transgranicznej”. Związek Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty
FMP-2012-036 „Polsko-Niemieckie Warsztaty Rzemiosła”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
FMP-2012-040 „Transgraniczne Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze”. Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie
FMP-2012-047 „Na Błoniach Wolina polsko-niemiecki Jarmark się zaczyna”. Ośrodek Kultury Gminy Wolin
FMP-2012-048 „Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking Euroregionu Pomerania”. Gmina Barlinek
FMP-2012-062 „Transgraniczny Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Euroregionu Pomerania - Chojna 2012”. Gmina Chojna
FMP-2012-023 „Kreatywnie i aktywnie - polsko-niemieckie spotkania integracyjne Moryń 2012”. Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu
FMP-2012-027 „Motorowe Spotkania Integracyjne - Chojna 2012”. Klub Motorowy Chojna
FMP-2012-029 „Obchody 10-lecia współpracy pomiędzy Gminą Czaplinek, Marlow i Grimmen". Gmina Czaplinek
FMP-2012-030 „Polsko-niemieckie Dni Sportu i Kultury”. Gmina Myślibórz
FMP-2012-031 „Polsko-niemieckie przygodowe rajdy turystyczne w parku naturalistycznym Dolina Miłości gmina Chojna”.
Federacja Zielonych GAJA
FMP-2012-033 „Festyn rekreacyjny - aktywnie i twórczo-Chojna 2012”. Centrum Kultury w Chojnie
FMP-2012-035 „Polsko-niemiecki Turniej Piłkarski 2012”. Powiat Kołobrzeski
FMP-2012-037 Johan
Ernst Benno-pomorski
romantyk Gmina
Karlino
FMP-2012-038
„Transgraniczne
spotkania integracyjne
w ramach
Biegu Papieskiego im. Jana Pawła II”. Gmina Karlino
FMP-2012-039 „Festiwal Kulinarny Ulica Smaków”. Centrum Kultury 105 w Koszalinie
FMP-2012-041 „Festiwal „Muzyczne Fascynacje“ - Karlino 2012”. Gmina Karlino
FMP-2012-042 „Polsko-niemieckie Dni Zalewu Szczecińskiego - Trzebieskie Neptunalia 2012”.Miejski Ośrodek Kultury w Policach

5

FMP-2012-043 „Pomorskie Ogrody Tradycji”. Trzebiatowski Ośrodek Kultury
FMP-2012-044 „Poznajmy swoje okolice - wycieczka rowerowa”. Brzózki w Europie
FMP-2012-045 „Polsko-niemiecki festyn na Ziemi Bańskiej - Festiwal - Filmu Amatorskiego pt. "Filmy do Bani". Gmina Banie
FMP-2012-046 „Transgraniczny Piknik Country”. Brzózki w Europie
FMP-2012-049 „Organizacja polsko-niemieckich Dni Karpiowych - imprezy wędkarskiej”. Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie
FMP-2012-050 „Magiczna Noc Sąsiadów - Dargun, Karlino, Wolgast”. Gmina Karlino
FMP-2012-051 „Euro Band 2012”. Stowarzyszenie społeczno-edukacyjno-kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band
FMP-2012-056 „Czas Na Trzebież”. Gmina Police
FMP-2012-067 „Co nam w duszy gra-polsko-niemieckie spotkania artystyczne, Dobrzany 2012”. Gmina Dobrzany
FMP-2012-077 „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „SZCZECIN CUP 2012”. Dom Kultury SŁOWIANIN
FMP-2012-058 „Polsko-Niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie". Ośrodek Edukacji Ekologicznej
FMP-2012-063 „Pomoc społeczna, żywienie osób starszych - wymiana doświadczeń”. Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie
FMP-2012-053 „Polsko-niemieckie Warsztaty Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) - Rów 2012”. Gmina Myślibórz
FMP-2012-054 „Sport bez granic - Transgraniczne Dni aktywnego trybu życia”. Gmina Police
FMP-2012-055 „XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2012 - Polsko- Niemieckie Spotkania Ekologiczne”. Związek Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty
FMP-2012-057 „Jarmark Augustiański – Polsko-niemiecki Turniej Rycerski”. Miejski Ośrodek Kultury w Policach
FMP-2012-060 „Twórczość Joachima Utecha - polsko-niemieckie dziedzictwo Białogardu”. Miasto Białogard
FMP-2012-061 „Transgraniczne Dni Białogardu 2012”. Miasto Białogard
FMP-2012-064 „Sąsiedzkie Dni Integracji Europejskiej III”. Gmina Tychowo
FMP-2012-065 „Polsko-niemieckie warsztaty treningowe”. Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie
FMP-2012-066 „Jesienne Impresje w Europejskim Centrum Spotkań”. Barlinecki Ośrodek Kultury
FMP-2012-068 „Ekologiczne lato”. Brzózki w Europie
FMP-2012-069 „Integracja Młodych "Łączy nas kultura". Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania "Nasze Lotnisko"
FMP-2012-070 „Poznajemy tereny przygraniczne - z łódki i roweru”. Brzózki w Europie
FMP-2012-071 „Polsko-Niemieckie Regaty Bałtyckie 2012. Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie
FMP-2012-072 „Polsko-niemieckie warsztaty muzyczne - Festiwal Żubra. Ośrodek Kultury w Mirosławcu
FMP-2012-073 „Spotkanie przedstawicieli gmin współpracujących (Amt Britz-Chorin-Oderberg i gminy Będzino). Gmina Będzino
FMP-2012-075 „Polsko-niemieckie Lato z Węgorzem 2012”. Gmina Węgorzyno
FMP-2012-081 „Transgraniczne Koncerty Muzyki Organowej”. Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego w Szczecinie "Katedra"
FMP-2012-083 „Polsko-niemieckie potyczki rockowe pt. „Rock bez granic, który w duszy tak mocno gra". Gmina Bobolice
FMP-2012-086 „Polsko-niemieckie kobiece warsztaty piłkarskie w Kaliszu Pomorskim”. Osiedlowy Klub Sportowy "PSW"
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Taneczna wspołpraca
FMP-2012-010
Tytuł projektu:
"Polsko-niemieckie spotkania taneczne
O Kwiat Lipy"
Beneficjent:
Miejsko Gminny Osrodek Kultury
w Lipianach
Partner projektu:
Tanzsportabteilung S.C.
Neubrandenburg
Całkowita wartość projektu:
8 770,00 EUR
Projekt pn. "Polsko-niemieckie spotkania
taneczne O Kwiat Lipy" odbył się
w Lipianach na przełomie kwietnia i maja.
Była to już kolejna edycja projektu, choć

tym razem składała się on z dwóch
części: turnieju tańca oraz warsztatów
tanecznych, które go poprzedzały.
Warsztaty przeprowadzono w dwóch
grupach, w zależności od umiejętności
tanecznych uczestników. Były tance
latynoamerykańskie oraz dla grupy
początkującej zabawa przy tańcach
turniejowych. Tancerze wykazali się
w konkursie wysokimi umiejętnościami,
a największy entuzjazm publiczności
zdobyli najmłodsi uczestnicy, którzy bez
tremy świetnie radzili sobie na parkiecie.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale,
a najlepsze pary w każdej kategorii
puchary.

Przykłady projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg IV A
TERMINARZ PROJEKTOW

FMP-2012-051 „Euro Band 2012”
Beneficjent: Stowarzyszenie
Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood
& Brass Band. Główne działanie
29.06-3.07, Goleniów
FMP-2012-029
„Obchody 10-lecia współpracy
pomiędzy Gminą Czaplinek, Marlow
i Grimmen“
Beneficjent: Gmina Czaplinek.
Główne działanie: 13-15.07,
Czaplinek
FMP-2012-081
„Transgraniczne Koncerty Muzyki
Organowej”.
Beneficjent: Stowarzyszenie
Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
w Szczecinie "Katedra". Główne
działania: 21.07, 16-17.08, 18.08, 29
-30.08 i 1.09, Szczecin
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Ochrona historycznych dokumentow
SPF-2011-109
Tytuł:
Prezentacja wspolnego dziedzictwa kultury Pomorza – historyczne periodyki
w zbiorach w Szczecinie i Greifswaldzie
Beneficjent: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta
w Greifswaldzie
Partner: Ksiąznica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
Całkowity koszt projektu:
14 364,00 EUR
Około 20 tys. tomów pomorskich periodyków znajdujących się w polskich i niemieckich
zbiorach zagrożonych jest zniszczeniem. W celu ochrony historycznych dokumentów
przed bezpowrotną utratą, należało je jak najszybciej zarchiwizować i poddać cyfryzacji.
Prezentowany projekt bazuje na wcześniejszej inicjatywie szczecińskiej, mającej na celu
poznanie się polskich i niemieckich bibliotekarzy i stworzenie tym samym podstawy
do dalszej współpracy. Ów przeprowadzony w Greifswaldzie projekt służył przede
wszystkim praktycznej współpracy jak i poszukiwaniu technicznych i organizacyjnych
możliwości cyfryzacji Gazety Pomorskiej.
Podczas warsztatów zrealizowano ćwiczenia w mieszanych grupach polsko-niemieckich,
dotyczące praktycznego procesu cyfryzacji. Pracownicy obu bibliotek wymieniali
doświadczenia związane z przebiegem prac. Efektem była solidna i konstruktywna
współpraca. Stworzono dwujęzyczny portal internetowy umożliwiający transgraniczną
prezentację wszystkich zbiorów na platformach regionalnych i międzynarodowych.
Podczas konferencji podsumowującej projekt grupa naukowców z Polski i Niemiec
zapoznała się z wynikami prac w ramach wspólnego przedsięwzięcia.
Obok prac związanych z cyfryzacją periodyków znalazł się również czas na zwiedzanie
Greifswaldu i jego zabytków. Niemieccy uczestnicy zaprezentowali swoim gościom
wszystkie działy swojej biblioteki i wymienili swoje doświadczenia z zakresu procesów
pracy. Jednocześnie spotkanie to dało uczestnikom możliwość doskonalenia swoich
umiejętności językowych lub zainteresowania drugiej strony własnym językiem oraz
nawiązania nowych kontaktów z rówieśnikami. W przełamaniu bariery językowej
pomagali uczniowie Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej Gimnazjum Löcknitz.
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Sztuka ognia
TERMINARZ PROJEKTOW
FMP-2012-068
„Ekologiczne lato“.
Beneficjent:Brzózki w Europie. Główne
działanie: 14-22.07 Brzózki
FMP-2012-064
„Sąsiedzkie Dni Integracji
Europejskiej III“

SPF-2011-099
Tytuł projektu:
„Sztuka ognia - Die Kunst Feuer zu
formen"
Beneficjent: Lebenskultur e.V.,
Neubrandenburg
Partner projektu:
Stowarzyszenie ERKA, Szczecin
Całkowia wartośc projektu:
8 948,00 EUR

Beneficjent: Gmina Tychowo. Główne
działanie: 21-22.07, Tychowo
FMP-2012-086
„Polsko-niemieckie kobiece warsztaty
piłkarskie w Kaliszu Pomorskim”.
Beneficjent: Osiedlowy Klub Sportowy
PSW. Główne działanie 26.07-4.08,
Kalisz Pomorski
FMP-2012-055
“XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy
Parsęta 2012 - Polsko- Niemieckie
Spotkania Ekologiczne”.
Beneficjent: Związek Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty. Główne działanie:
26-29.07, Karlino, Kołobrzeg

Jeden z pokazów podczas projektu

Jedyna w swoim rodzaju duża impreza
z ogniem dająca możliwość podniesienia
kreatywnych walorów regionu. Projekt
miał na celu wsparcie oryginalnych
pomysłów, osób kreatywnych, a tym
samym była to inwestycja w zdrowy i silny
region.
W projekcie wykorzystana została
fascynacja człowieka ogniem w celu
połączenia polskich i niemieckich osób
początkujących i zaawansowanych pod
egidą doświadczonych artystów.
Uczestnicy poznali tajniki sztuki ognia oraz
historyczne tło naszych regionów.
W referatach przedstawiono teorię
dotyczącą regionu i historii, dyskutowano
o kraju i jego korzeniach.

Wspólne pobliskie wyprawy uzupełniały
teorię. Celem była identyfikacja z regionem
oraz jego zrozumienie.
Wszystkie warsztaty dotyczyły sztuki ognia.
Pod okiem wykwalifikowanych artystów
uczestnicy uczyli się podstaw tańca z ogniem, a następnie przeprowadzali swój
własny program i brali udział w pokazach,
prezentując publiczności wspólne osiągnięcia.
Cały projekt wraz z referatami, dyskusjami,
wspólnie opracowanym przedstawieniem
został udokumentowany na zdjęciach oraz
materiałach video i zaprezentowany
szerokej publiczności.

FMP-2012-042
„Polsko-niemieckie Dni Zalewu
Szczecińskiego - Trzebieskie
Neptunalia 2012”.

Wspolna nauka

Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury
w Policach: Główne działanie 28.07,
Trzebież
FMP-2012-057
„Jarmark Augustiański – PolskoNiemiecki Turniej Rycerski”.
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury
w Policach. Główne działanie: 1.09
Police-Jasienica

FMP-2012-004
Tytuł projektu:
„Jak dobrze miec sąsiada”
Beneficjent:
Zespoł szkoł w Postominie
Partner projektu:
Gemeinde Trinwillershagen
Całkowita wartość projektu:
5 500,00 EUR

Uczniowie podczas wspólnej lekcji przyrody

FMP-2012-069
„Integracja Młodych "Łączy nas
kultura".
Beneficjent: Stowarzyszenie Edukacji
i Wychowania "Nasze Lotnisko".
Główne działanie 09-18.08 Trzęsacz
FMP-2012-073
„Spotkanie przedstawicieli gmin
współpracujących (Amt Britz-ChorinOdeberg i gminy Będzino).
Beneficjent: Gmina Będzino. Główne
działanie: 14-16.09, Będzino

To już kolejny projekt realizowany przez szkołę w Postominie przy wsparciu finansowym
Funduszu Małych Projektów. Uczniowie z Postomina, Zingst i Stralsundu znają się już
doskonale, gdyż wspólne przedsięwzięcia realizowane są już od czterech lat. Celem
projektu był udział polskich i niemieckich uczniów we wspólnych lekcjach, co pozwoliło
na naukę języków obu partnerów. W ramach programu przeprowadzono wspólne lekcje
z języka niemieckiego, lekcje plastyki, biologii i wychowania fizycznego.
Jednak nie samą nauką żyli uczniowie. Zaplanowano im także atrakcje podczas czasu
wolnego. Była m.in. wycieczka nad morze i wyprawa do Słowińskiego Parku Narodowego,
gdzie znajdują się najwyższe w Europie ruchome wydmy. Wieczorem odbyło się kolejne
spotkanie organizacyjne. Dorośli omawiali na nim plany kolejnych projektów, a dzieci
wspólnie bawiły się przy muzyce i brały udział w licznych konkursach.
W projekcie udział wzięło 156 uczniów oraz 8 nauczycieli.
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Goście z Bawarskiego Koła Młodzieży z wizytą w ZS nr 8 w Szczecinie

Od lewej: Monika Sailer, Michael Schwarz i Iwona Kowalczyk z wizytą w
szkolnym schronisku Cuma

Polsko-bawarska wspołpraca młodziezy
Od ponad 15 lat trwa współpraca między zachodniopomorskimi i bawarskimi organizacjami młodzieżowymi, koordynowana przez Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Bawarskie Koło Młodzieży (Bayerischer Jugendring). Owocem tej współpracy są spotkania muzykującej
młodzieży Łobeskiego Domu Kultury i maleńkiej bawarskiej gminy Affing, uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie z młodymi
dziennikarzami z norymberskiego Radia Free Spirit, młodzieży z Zespołu Szkół Nr 8 w Szczecinie z uczniami gimnazjum Hassfurt, uczniów szkół
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego i Wyższej Szkoły Zawodowej w Hof. W pamięci mamy także cudowne projekty żeglarskie Pałacu
Młodzieży i zimowe wyjazdy na narty razem z młodzieżą z Monachium.
Jak to się wszystko zaczęło?
W 1997 roku w Szczecinie gościła Monika Sailer, przedstawiciela BJR. Wizyta była kurtuazyjna i miała mieć charakter bardzo oficjalny, a przerodziła
się w spotkanie przyjaciół. I do dziś nie wiemy, czy to odwiedziny w Zespole Szkół Nr 8 i rozmowy z byłą już dyrektor Elżbietą Marszałek, czy
wieczorne spotkania z ludźmi morza tak oczarowały Sailer, że ta postanowiła namówić swoją organizację na współpracę z tak odległym przecież
regionem. Wyprzedziliśmy w tych staraniach zarówno Kraków, który notabene jest miastem partnerskim Norymbergii czy Rzeszów, który bardzo
zabiegał o współpracę z BJR. Oficjalne Porozumienie w sprawie nawiązania i wspierania współpracy polskich i niemieckich organizacji młodzieżowych pomiędzy Bawarskim Kołem Młodzieży a Komunalnym Związkiem Celowym Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” (obecnym SGPEP)
i Miastem Szczecin, podpisano w Szczecinie 31.03.1998 r. Była to tym samym pierwsza wizyta prezydenta BJR w Szczecinie. Ponad czternaście lat
musieliśmy czekać na kolejne oficjalne spotkanie.
Bawarczycy w Szczecinie
Na początku czerwca 2012 roku na zaproszenie dyrektora Biura Euroregionu Pomerania Pawła Bartnika, w Szczecinie przebywał Prezydent
Bayerischer Jugendring, Matthias Fack wraz z osobami towarzyszącymi: Florianem Beyerem, osobistym referentem prezydenta, Michaelem
Schwarzem, kierownikiem działu współpracy międzynarodowej i Moniką Sailer, od początku koordynującą współpracę młodzieżową z Polską.
Celem wizyty było zacieśnienie współpracy zachodniopomorsko-bawarskiej w dziedzinie wymiany młodzieżowej szkół, organizacji młodzieżowych
i placówek edukacyjnych z bawarskimi partnerami. Głównym założeniem spotkania było jednak zapoznanie bawarskich gości ze strukturami pracy
z młodzieżą w Szczecinie, stąd wizyta w Pałacu Młodzieży, Zespole Szkół Nr 8 oraz
BAWARSKIE KOŁO
Międzynarodowym Centrum im. Dietricha Bonhoeffera i w szkolnym schronisku młodzieżowym Cuma.
MŁODZIEŻY (BJR)
Ważnym posunięciem dla regionu była wizyta w szczecińskim magistracie i interesująca rozmowa
to młodzieżowa organizacja dachowa
z dyrektorem Biura Strategii, Michałem Przepierą, który zapewniał o dalszym zainteresowaniu miasta
założona w 1947 roku. Obejmuje
współpracą z Bawarią. Wsparcie dla współpracy zachodniopomorsko- bawarskiej zadeklarowała
swoim zasięgiem cały kraj związkowy
i zrzesza ponad 1,3 mln młodych
również wicedyrektor biura Euroregionu Pomerania, Irena Stróżyńska, która wysunęła ciekawe propoBawarczyków. BJR koordynuje pracę
zycje współpracy dla obu stowarzyszeń.
większości organizacji młodzieżowych:
Czerwcowa wizyta miała dla nas szczególną wagę. Koordynatorka dotychczasowej współpracy, pani
harcerskich, sportowych, wyznanioSailer odchodzi już wkrótce na emeryturę i była to jej ostatnia wizyta w Szczecinie, a prezydent BJR
wych, folklorystycznych, a także
pełni swą funkcję dopiero od roku i przebywał w Polsce po raz pierwszy. Jako instytucja patronująca
współpracuje z ponad 30 państwami.
Międzynarodowa wymiana młodzieży
współpracy młodzieżowej obu regionów liczymy na kontynuację owocnej współpracy z Bayerischer
jest jednym z najważniejszych zadań
Jugendring i na kolejne ciekawe projekty młodzieżowe. Już wkrótce do bawarskiego Hassfurt
BJR.
wyjeżdża młodzież z ZS nr 8 w Szczecinie, a jesienią do Wyższej Szkoły Zawodowej w Hof pojadą
www.bjr.de
uczniowie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego.
W SGPEP za kontakty młodzieżowe
Ciekawe, jakie projekty młodzieżowe przyniesie następny rok? W kalendarz wydarzeń wpisano już
z Bawarią odpowiedzialna jest
marcowe spotkanie koordynatorów wymian młodzieżowych z zachodniopomorskiego i Bawarii, które
Iwona Kowalczyk, kierownik Zespołu
ds. PNWM.
odbędzie się tym razem po stronie polskiej. Czekamy na propozycję, może u Państwa w gminie?
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Fragment nagrodzonej wystawy Muzeum Narodowego (fot. A.Piętak/G.Solecki)

Projekty z nagrodą:
„Sybilla 2012” dla Muzeum Narodowego w Szczecinie...
Z przyjemnością informujemy, że wystawa Muzeum Narodowego w Szczecinie „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich
w XVI i XVII wieku” otrzymała główną nagrodę w konkursie „Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2011”, w kategorii „wystawy
historyczne”. Nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystawa powstała w ramach realizacji projektu „Razem
jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy stałe promujące historię i kulturę Pomorza”
(INT-09-0003), dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu
Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze
Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013, przy wsparciu finansowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
„Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla” jest corocznym konkursem ogłaszanym i nadzorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jego nazwa nawiązuje do słynnej Świątyni Sybilli – pierwszego polskiego muzeum założonego w Puławach przez Izabelę
z Flemingów Czartoryską. Celem konkursu jest uhonorowanie najciekawszych projektów ze wszystkich dziedzin działalności muzealnej,
wyrażenie uznania dla pracy twórców i realizatorów dokonań muzealnych oraz upowszechnianie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych.
W jury konkursu zasiadają wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury, powołani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ogłoszenie wyników tego najbardziej prestiżowego muzealnego konkursu, nazywanego też „muzealnym Oskarem” odbyło się 18 maja
2012 roku, podczas Międzynarodowego Dnia Muzeów, w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Na tegoroczną XXXII edycję konkursu
wpłynęło 181 zgłoszeń z instytucji muzealnych z całego kraju. Jury pod przewodnictwem prof. Jana Skuratowicza przyznało 9 nagród
w 10 kategoriach. Z rąk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej nagrodę dla szczecińskiego
Muzeum odebrali dyrektor Lech Karwowski i kuratorka wystawy Monika Frankowska-Makała.

Nagrodzoną ekspozycję można oglądać w Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul.
Staromłyńskiej 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę i niedzielę od 10.00 do
16.00. Zapraszamy!

… i wyroznienie dla Gminy Barlinek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i jednocześnie Burmistrz Gminy Barlinek, Zygmunt Siarkiewicz,
odebrał wyróżnienie za polsko – niemiecki projekt „Barlineckie Świętojanki śladami historii” realizowany wspólnie przez Gminę Barlinek,
Miasto Schneverdingen (Dolna Saksonia) i Miasto Prenzlau (Brandenburgia), jako przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami.
Wyróżnienie przyznała kapituła konkursu IV Polsko-Niemieckiej Nagrody Samorządowej, organizowanego przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Współczesnym w Szczecinie 4 czerwca w ramach VIII Forum Samorządowego
2012. Główną nagrodę przyznano projektowi „Eau – Wasser – woda” Gminy i Miasta Pobiedziska z woj. wielkopolskiego, Miasta
Marktheidenfeld z Dolnej Frankonii (Niemcy) oraz Montfort z Bretanii (Francja).
Nagroda jest uznaniem dla budowy dobrych relacji polsko-niemieckich i realizacji ciekawych projektów służących wzmacnianiu partnerstwa
samorządowego.
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POŁUDNIOWY BAŁTYK
Kolejny, dziewiąty już nabór wniosków
w Programie Południowy Bałtyk
zostanie otwarty 13 sierpnia 2012
roku i będzie trwał do 28 września br.
Nabór dedykowany jest jedynie tym
projektom, które będą wpisywać się
w 2-gą oś priorytetową „Atrakcyjność
i wspólna tożsamość”, działanie
2.4: „Inicjatywy wspólnot lokalnych”.
Dostępne w ramach tego naboru
środki to ok. 1,3 mln euro.
W ramach tego działania możliwa jest

Premier Danii Helle Thorning-Schmidt powitała uczestników konferencji

realizacja projektów, których celem

Połączyc Europę – „inteligentne i zielone”
partnerstwa

będzie między innymi:
 organizacja wspólnych wydarzeń
mających na celu wzrost
zaangażowania wspólnot lokalnych

Odkąd na początku lat 90-tych nastąpiła ponowna intensyfikacja współpracy w ramach Regionu
Morza Bałtyckiego, jej regionalny wymiar doprowadził do olbrzymiego wzrostu ambicji na polu
działań politycznych i ekonomicznych.
Stworzenie makroregionalnej strategii obejmującej Region Morza Bałtyckiego również spowodowało pojawienie się nowych wyzwań stojących przed współpracą regionalną w tej części Europy,
w szczególności dotyczących wykorzystania potencjału drzemiącego w tym olbrzymim regionie,
stanowiącym około jednej trzeciej obszaru całej Unii Europejskiej.
„Region Morza Bałtyckiego ma olbrzymi potencjał do tego, aby stać się jednym z najbardziej
konkurencyjnych regionów w Europie. Ta konferencja jest o tym, w jaki sposób możemy
wykorzystać ten potencjał.” Takimi słowami duńska pani premier – Helle Thorning-Schmidt,
otworzyła 14-sty Szczyt Forum Rozwoju Bałtyku oraz 3-cią Konferencję Roczną, dotyczącą
Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, które miały miejsce w Kopenhadze
w dniach 17-19.06.2012.
Program kopenhaskiej konferencji koncentrował się przede wszystkim na rozwoju i na wzroście
konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego, podkreślając w szczególny sposób rozwój
infrastrukturalny, ważność projektów inwestycyjnych w dziedzinie energii, transportu, cyfryzacji
oraz współpracę sektora publicznego ze środowiskiem biznesowym.
Trzydniowa debata stanowiła świetną okazję do podjęcia dyskusji oraz zbadania, w jaki sposób
partnerstwa publiczno-prywatne mogą przyczynić się do zapoczątkowania intensywniejszego
wzrostu ekonomicznego oraz w jaki sposób mogą one przyczynić się do zrównoważonego
rozwoju regionu. Wniosek można wyciągnąć tylko jeden – ażeby stać się „inteligentniejszym
i bardziej zielonym” regionem, rozwój partnerstw publiczno-prawnych jest konieczny.
Program konferencji pozwolił także zastanowić się, w jaki sposób trwający proces przeglądu
Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) może stać się swego rodzaju
lekcją pozwalającą wyciągnąć wnioski z wdrażania pierwszej makroregionalnej strategii UE oraz
w jaki sposób wnioski te pozwolą na podjęcie działań zmierzających do zapewnienia zbieżności
celów EUSBSR z celami Strategii Europa 2020. Podkreślone zostało, iż Plan Działań, który jest
narzędziem operacyjnym EUSBSR, powinien zostać zaktualizowany w taki sposób, aby umożliwiał
realizację ambitnych celów postawionych sobie przez kraje leżące w basenie Morza Bałtyckiego
w ścisłej współpracy nie tylko ze sobą, ale także z pozostałymi podmiotami pochodzącymi
zarówno z krajów członkowskich UE jak i spoza UE.
Ważnym elementem spotkania była także utworzona przez organizatorów „Baltic Business
Arena”, która pełniła rolę wydarzenia, umożliwiającego nawiązywanie kontaktów pomiędzy
uczestniczącymi w spotkaniu przedsiębiorcami. Celem tej, toczącej się równolegle do
konferencji, biznesowej części spotkania było stworzenie sieci powiązań biznesowych, które
w przyszłości będą mogły doprowadzić do powstania ewentualnych nowych partnerstw
publiczno-prywatnych.

i instytucji, struktur administracyjnych,
mediów i organizacji pozarządowych
 organizacja konferencji, warsztatów
i wizyt studyjnych w celu wymiany
dobrych praktyk w ramach
konkretnych pól zainteresowań, np.
planowanie ekonomiczne, zatrudnienie, polityka dot. spraw młodzieży,
rozwój terenów wiejskich
 stworzenie i rozwój trwałej sieci
współpracy pomiędzy NGO-sami
w ramach konkretnych dziedzin
współpracy, np. ochrona zdrowia,
ochrona socjalna czy kultura
i dziedzictwo kulturowe
 przygotowanie transgranicznych
wydarzeń o charakterze kulturalnym
i sportowym z wieloletnią
perspektywą współpracy
 przygotowanie innowacyjnych
i pilotażowych projektów skupiających
się na wspólnych wartościach takich
jak dobre zarządzanie czy wymiana
dobrych praktyk

Decyzja na temat przyznania
dofinansowania zostanie podjęta
przez członków Komitetu Sterującego
w dniach 12-13 grudnia 2012 roku.
Więcej informacji na temat naboru
oraz samego Programu Południowy
Bałtyk można znaleźć na stronie:
www.southbaltic.eu
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Polscy i niemieccy samorządowcy rozmawiali
o przyszłosci
W dniach 24-25 maja 2012 r. z inicjatywy
Burmistrza Chojny odbył się
Transgraniczny Konwent Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów – Chojna
2012, zrealizowany w ramach Funduszu
Małych Projektów Interreg IVA.
O podsumowanie Konwentu poprosiliśmy
Waldemara Miśko, Przewodniczącego
Konwentu Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Województwa
Zachodniopomorskiego.
Głównym punktem projektu były
dwudniowe obrady pt. „Współpraca
samorządowa w Euroregionie
Pomerania”, poruszające m.in.
Waldemar Miśko
zagadnienia transgranicznego rozwoju
zasobów ludzkich oraz sposobów i możliwości wspierania współpracy transgranicznej w zakresie
ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, kultury, turystyki i edukacji, prezentowane na modelowych
i sprawdzonych w praktyce przykładach (zrealizowanych i realizowanych obecnie) w poszczególnych
gminach i miastach projektów dot. ww. tematyki i związanych z nimi problemów (wystąpienia, prezentacje multimedialne, dyskusja panelowa, wnioski, wymiana doświadczeń). Projekt stworzył wyjątkową
okazję do wspólnych spotkań podsumowujących dotychczasową współpracę, wymiany doświadczeń
oraz dalszych działań, zmierzających do utrwalania i dalszego budowania dobrego sąsiedztwa.
Nowy okres programowania stanowi wyzwanie dla miast i gmin obszaru pogranicza ponieważ niesie
ze sobą szanse, ale również zagrożenia, dlatego bardzo ważnym jest wypracowanie wspólnych postulatów i stanowisk, dotyczących zakładanych celów i sposobu rozliczeń projektów, jak również poziomu
ich dofinansowania w ramach EWT.
Istotne jest zgłaszanie koniecznych zmian na etapie konsultacji dokumentów, aby była możliwość
zmiany niekorzystnych dla miast i gmin zapisów. Wytyczenie wspólnych celów i nawiązywanie sieci
współpracy to jeden z podstawowych tematów, który może być kluczem do realizacji dobrych projektów w nowym okresie finansowym.
Podczas dyskusji zauważono ogromną potrzebę wspólnych rozmów, poprzez kontynuację spotkań
w gronie przedstawicieli regionów oraz miast/gmin pogranicza. Konwent stanowił doskonałą okazję
do podsumowania i prezentacji wybranych projektów, których realizacja stanowi doskonały przykład
współpracy transgranicznej. Uczestnicy Konwentu mieli również możliwość obejrzenia efektów tych
projektów podczas wyjazdu do Parku Hugenotów w Schwedt oraz do ,,Doliny Miłości” w Zatoni Dolnej.
Bardzo ważny okazał się głos przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który odczytał list
okolicznościowy Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej, jak również wziął udział w dyskusji dot.
konieczności zgłaszania potrzeb regionów do władz centralnych celem wypracowania wspólnych
stanowisk RP przed Komisją Europejską. Ten sam pogląd podziela Euroregion Pomerania.
Podsumowując obrady należy zauważyć, że potrzeba rozmów o nowym okresie programowania jest
już teraz, w chwili, gdy podejmowane są decyzje, jaki kształt przybiorą programy oraz co będzie
w nich najważniejsze. Koniecznością jest kontynuacja rozmów podczas kolejnych spotkań oraz
ustalenie konkretnego planu działania, który pomoże nam w realizacji celów i zamierzeń
poszczególnych miast/gmin dla dobra ich mieszkańców i zrównoważonego rozwoju regionów.
Dziękuję wszystkim gościom za udział w Konwencie.
Projekt był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu
Pomerania).
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