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Institutionelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit – Plattform für den 
Erfahrungsaustausch und Umsetzung gemeinsamer Netzwerk-Projekte 

Einreicher 

Gmina Miasto Szczecin 

Kategorie 

A - Gewährleistung der Daseinsvorsorge ... 

Projektpartner 

Gmina Miasto Szczecin, Landkreis Uckermark, Landkreis 

Vorpommern-Greifswald, Stowarzyszenie Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskie Kuratorium, 

Direktoren von Schulen und Kindergärten, 

Branchenverbände etc. 

Ort/Region 

Euroregion Pomerania 

Projektlaufzeit 

2013(?)-∞ 

Aktuelle Projektphase 

Realisierung 

EU-Förderung 

? 

Anmerkungen 

- 

Kernbotschaft 

Institutionelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit – Plattform für den Erfahrungsaustausch und Umsetzung 

gemeinsamer Netzwerk-Projekte 

Kurzbeschreibung 

Zur Umsetzung des Projektes  werden  Arbeitsgruppen gebildet. Diese Arbeitsgruppen werden  sich mit vier 

Themenbereichen auseinandersetzen. Es wird zukünftig eine deutsch-polnische Projektgruppe einberufen. Durch die 

Bildung der Arbeitsgruppen wird eine  Kontinuität und Kohärenz der Maßnahmen erwartet. Bisherige Projekte zeigen, dass 

die Maßnahmen im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Regel einen befristeten Charakter haben 

und eine entsprechende Kontinuität und Kohärenz der Maßnahmen nicht bewahrt bleibt.  Die eingegangenen 

Partnerschaften werden nach Projektabschluss aufgelöst. 

Durch Bildung themenbezogener Arbeitsgruppen wird  vermehrt Meinungs- und Erfahrungsaustausch  möglich und die 

Projektumsetzung  im grenzüberschreitenden Bereich  kann  mit mehr  Know-how  erfolgen.  Die Arbeitsergebnisse aus 

den Workshops  dienen  der  Erarbeitung von Empfehlungen für  Projekte, die während der 6. Grenzüberschreitenden 

Konferenz – „Unser Grenzgebiet – zwischen Vision und Praxis“ vorgestellt werden. Geplant ist  die Präsentation der 

Ergebnisse der Arbeitsgruppen auf europäischer Ebene. 

Es werden folgende vier Arbeitsgruppen gebildet: Tourismus und Verkehr, Bildung, Demografie und Arbeitsmarkt sowie 

Verwaltung. 

Die Arbeitsgruppe Tourismus und Verkehr wird Maßnahmen aus dem Bereich der Segel- und Radinfrastruktur umfassen, 

die Arbeitsgruppe zum Thema Bildung umfasst bilingualen Unterricht sowie Erarbeitung eines Autorenprogramms für den 

polnischen Sprachunterricht in Deutschland sowie den deutschen Sprachunterricht  in Polen. Im Bereich Demografie und 

Arbeitsmarkt werden Analysemöglichkeiten des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes durchgeführt und auf der 

Verwaltungsebene wird die Aufgabenumsetzung im Rahmen von EVTZ diskutiert. 

Die Zielgruppe des Projektes bilden die Vertreter der Gemeinde- und Kreisverwaltungen, die Nichtregierungs- und 

Regierungsorganisationen, die auf dem Gebiet der Euroregion POMERANIA tätig sind. Für die Einwohner der Euroregion 

POMERANIA als auch Touristen, die sich in diesem Gebiet aufhalten werden die Projekte ein Gewinn sein. 

Das Projekt wird durch die Stadt Szczecin, den Landkreis Uckermark, den Landkreis Vorpommern-Greifswald durchgeführt. 

Die Projektpartner werden miteinander im Rahmen von Arbeitstreffen und Beratungen auch per Email und Telefon 

kooperieren. Sie werden sich auf die Ergebnisse der Maßnahmen und nicht auf die Struktur dieser Zusammenarbeit 

konzentrieren. Im Rahmen des Projektverlaufs werden vier zweitägige Treffen für jede Arbeitsgruppe stattfinden. Die 

Aufgabe der Verwaltungsgruppe ist die organisatorische Unterstützung aller Aktivitäten. 
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Instytucjonalna współpraca transgraniczna – platformą do wymiany doświadczeń i 
realizacji wspólnych projektów sieciowych 

Zgłaszający 

Gmina Miasto Szczecin 

Kategoria 

A - Zapewnienie warunków bytowych ... 

Partnerzy projektu 

Gmina Miasto Szczecin, Landkreis Uckermark, Landkreis 

Vorpommern-Greifswald, Stowarzyszenie Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskie Kuratorium, 

dyrektorzy szkół, gimnazjów i przedszkoli, stowarzyszenia 

branżowe itd. 

Miejsce/Region 

Euroregion Pomerania 

Okres realizacji projektu 

2013(?)-∞ 

Aktualny etap rozwoju projektu 

realizacja 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

? 

Uwagi 

- 

Główne przesłanie 

Instytucjonalna współpraca transgraniczna – platformą do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów 

sieciowych 

Krótki opis 

Projekt bedzie realizowany poprzez utworzenie grup roboczych skupionych wokół czterech obszarów tematycznych, a w 

dalszej perspektywie powołanie polsko-niemieckiego zespolu projektowego. Utworzenie ww. grup podyktowane jest 

zapewnieniem ciągłości i spójności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze współpracy 

transgranicznej mają charakter doraźny, nie zapewniający ciągłości i spójności realizowanych działań. Zawiązywane 

partnerstwa ulegają rozwiązaniu z chwilą zakończenia danego przedsięwzięcia.  

Główną przesłanką mającą wpływ na potrzebę stworzenia stałych tematycznych grup roboczych jest możliwość wymiany 

poglądów i doświadczeń, opinii, know-how oraz wdrożenie określonych przedsięwzięć w obszarze transgranicznym. 

Rezultatem prac grup roboczych będzie opracowanie zbioru rekomendacji (projektów sieciowych), które zaprezentowane 

zostaną podczas VI Konferencji Transgranicznej – „Nasze pogranicze – między wizją a praktyką”. Ponadto planowane jest 

zaprezentowanie wyników prac grup roboczych na szczeblu europejskim.  

Prace grup roboczych skupione zostaną wokół czterech obszarów tematycznych: turystyki i komunikacji, edukacji, 

demografii i rynku pracy oraz administracji. W obszarze turystyki i komunikacji realizowane będą działania z zakresu 

infrastruktury rowerowej i żeglarskiej, w edukacji – nauczanie dwujęzyczne oraz opracowanie autorskiego programu nauki j. 

polskiego na terenie Niemiec i j. niemieckiego po polskiej stronie granicy. Z kolei w obszarze demografii i rynku pracy 

przeprowadzona zostanie analiza możliwości kształtowania się transgranicznego rynku pracy a na płaszczyźnie 

administracji – realizacja zadań w ramach EUWT. 

Grupę docelową projektu stanowić będą przedstawiciele administracji samorządowej szczebla gminnego oraz 

powiatowego, przedstawiciele organizacji pozarządowych i rządowych w obszarze Euroregionu Pomerania. Odbiorcami 

wspólnych działań będą zarówno mieszkańcy Euroregionu Pomerania jak i turyści przebywający na tym terenie. 

Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasto Szczecin, powiat Uckermark, powiat Vorpommern-Greifswald.  

Partnerzy będą ze sobą współpracować w oparciu o spotkania robocze oraz konsultacje droga mailową i telefoniczną, 

skupiając się na efekcie tych prac a nie na strukturze współpracy. W czasie trwania projektu zorganizowane zostaną cztery 

dwudniowe spotkania dla każdej z ww. tematycznych grup roboczych i grupy administrującej, której zadaniem będzie 

logistyczno – organizacyjne wsparcie wszelkich działań. 
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