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Grenzüberscheitende Partnerschaft und Raumplanung als Katalysator für die 
Umsetzung des Entwicklungs- & Handlungskonzeptes der Euroregion PRO EUROPA 

VIADRINA (EHK) 

Einreicher 

Mittlere Oder e.V., Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 

Kategorie 

C - Verbesserung der grenzübergreifenden Erreichbarkeit 

Projektpartner 

Mittlere Oder e.V., Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, 

weitere Kooperationspartner aus der Euroregion Viadrina 

Ort/Region 

Euroregion Viadrina 

Projektlaufzeit 

2013-∞ 

Aktuelle Projektphase 

Realsisierung 

EU-Förderung 

ja 

Anmerkungen 

- 

Kernbotschaft 

Nutzung raumplanerischer Instrumente und Vervollkommnung der Partnerstruktur zur effektiven Umsetzung des 

Entwicklungs- und Handlungskonzeptes. Einsatz grenzübergreifender thematischer Karten zur Visualisierung von 

Sachverhalten und Projektentwicklung. 

Kurzbeschreibung 

Handlungsgrundlage der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA bildet das in Aktualisierung befindliche Entwicklungs- und 

Handlungskonzept. Für dessen effektive Umsetzung ergab sich Handlungsbedarf, da sich nur wenige Institutionen 

punktuell mit grenzübergreifenden, raumplanerischen Ansätzen spezifischen Problemen widmen. Wir streben im 

Umsetzungsprozess an, raumplanerische Instrumente zu nutzen und die Partnerstruktur zu vervollkommnen. Somit ziehen 

wir folgende methodischen, strukturellen und inhaltlichen Schlussfolgerungen: 

Methodisch: Erstellung von themenspezifischen, grenzübergreifenden Analysen/ Konzepten durch Nutzung 

raumplanerischer Instrumente, z.B. Verschnitt von Geo- und Sachdaten beider Seiten als Grundlage für die Ableitung von 

Handlungsprioritäten 

Strukturell: Etablierung einer deutsch-polnischen Arbeitsgruppe der Euroregion zur Schwerpunktsetzung und 

Projektentwicklung unter Einbeziehung von Mitgliedern, Experten sowie Vertretern der nationalen, raumplanerisch tätigen 

Institutionen in Polen und Deutschland  

Inhaltlich: Schwerpunktsetzung für die Maßnahmenkategorien 

a) Vernetzung von Akteuren, gemeinsame Projektentwicklung 

b) Mitwirkung bei Aufstellung Operationeller Programme (ETZ, OPs der Länder) 

c) Kommunikation nach „innen“ und „außen“    

Ab April 2013 werden folgende Ergebnisse des Umsetzungsprozesses angestrebt: 

- Karte der Euroregion mit Visualisierung ausgewählter Stärken und Potenziale 

- Begründung der deutsch-polnischen Arbeitsgruppe 

- Netzwerkpartner in der Initiative „Partnership for Corridor2“ 

- Erstellung einer Online-Plattform „Archiv grenzübergreifende Zusammenarbeit“ (webbasierte, kartengestützte 

Darstellung u.a. von Steckbriefen und Ergebnissen geförderter Projekte; Visualisierung von Stärken und 

Potenzialen, Kontaktangaben, Portraits und links zu Mitgliedern, regionalen Institutionen und Akteuren, deutsch-

polnischer Veranstaltungskalender. 

Zu den avisierten Zielgruppen zählen die Mitglieder der Trägervereine der Euroregion, somit Städte, Gemeinden und 

Landkreise, NGOs, Interessensverbände, Kammern, im weiteren Projektträger und andere regionale Akteure der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Letztlich kommt die Initiative auch den Bürgern der Euroregion zugute. 

Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt federführend durch die beiden Antragsteller, die sich mit Hilfe der deutsch-

polnischen Arbeitsgruppe und raumplanerisch tätiger Fachleute den Themenbereichen widmen und sich hierfür auch des 

fachlichen Know-How´s externer Experten bedienen.  

Hieraus resultiert auch die Organisation der Kooperation, die auf bereits bestehenden Strukturen aufbaut. Beide 

Trägervereine berufen Vertreter von Mitglieder-Institutionen, raumplanerisch tätiger Einrichtungen, relevante Akteure und 

Experten in die deutsch-polnische Arbeitsgruppe, die von den Geschäftsstellen geleitet wird und in der Regel quartalsweise 

tagt. Neben jährlichen Ergebnispräsentationen (u.a. im Rahmen gemeinsamer Mitgliederversammlungen) erfolgt mit der 

nächsten Aktualisierung des EHK eine grundlegende Evaluierung der tatsächlich erreichten Ergebnisse. 
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Transgraniczne partnerstwo i planowanie przestrzenne jako instrument 
wspomagający realizację Koncepcji Rozwoju i Działania Euroregionu PRO EUROPA 

VIADRINA (KRD) 

Zgłaszający 

Mittlere Oder e.V. / Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 

Kategoria 

C - Poprawa dostępności transgranicznej 

Partnerzy projektu 

Mittlere Oder e.V., Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, 

kolejni partnerzy kooperacyjni z Euroregionu Viadrina 

Miejsce/Region 

Euroregion Viadrina 

Okres realizacji projektu projektu 

2013-∞ 

Aktualny etap rozwoju projektu 

realizacja 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

tak 

Uwagi 

- 

Główne przesłanie 

Wykorzystanie intrumentów planowania przestrzennego i udoskonalenie struktur partnerskich w celu skutecznej realizacji 

Koncepcji Rozwoju i Działania. Wykorzystanie map tematycznych w celu wizualizacji konkretnych aspektów rzeczowych i 

rozwoju projektów. 

Krótki opis 

Podstawę działania Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA stanowi znajdująca się obecnie w procesie aktualizacji 

Koncepcja Rozwoju i Działania. W celu jej skutecznej realizacji powstała potrzeba działania, gdyż tylko nieliczne instytucje 

zajmują się  aspektami transgranicznego planowania przestrzennego. Za cel postawiliśmy sobie wykorzystanie 

instrumentów planowania przestrzennego i udoskonalenie struktur partnerskich. Tym samym wyciągnęliśmy następujące 

wnioski: 

Metodycznie: stworzenie tematycznych, transgranicznych analiz/ koncepcji poprzez wykorzystanie instrumentów 

planowania przestrzennego, np. zebranie i połącznie danych geologiczno-geograficznych i rzeczowych po obu stronach w 

celu  wykrystalizowania priorytetów działania 

Strukturalnie: utworzenie polsko-niemieckiej grupy roboczej Euroregionu w celu ustananowienia priorytetów i rozwoju 

projektu z uwzględnieniem członków obu stowarzyszeń, ekspertów jak również przedstawicieli krajowych instytucji 

zajmujących się planowaniem przestrzennym w Polsce i Nimeczech 

Merytorycznie: ustanowienie priorytetów dla kategorii podejmowanych działań 

a) Networking zainteresowanych, wspólny rozwój projektu 

b) Współdziałanie przy opracowywaniu Programów Operacyjnych (EWT, PO obu krajów) 

c) Komunikacja „wewnętrzna” i „zewnętrzna” 

Od kwietnia 2013 dąży sie do osiągnięcia następujących wyników : 

- mapa Euroregionu z wizualizacją wybranych mocnych stron i potencjałów 

- powołanie do życia polsko-niemieckiej grupy roboczej 

- partnerstwo w inicjatywie „Partnership for Corridor2” 

- stworzenie platformy on-line „Archiwum współpracy transgranicznej” (bazująca na kartografii prezentacja 

internetowa m.in. fiszek projektowych i wyników dofinansowanych projektów; wizualizacji mocnych stron i 

potencjałów; danych kontaktowych, portretów i linków członków, regionalych instytucji i 

zainteresowanych; polsko-niemieckiego kalendarza wydarzeń/ imprez. 

Jako grupy docelowe przewidziani zostali członkowie obu stowarzyszeń Euroregionu, w tym miasta, gminy, powiaty, 

organizacje pozarządowe , związki interesów, izby, ponadto również beneficjenci projektów i pozostali zainteresowani 

współpracą transgraniczną. Inicjatywa przyniesie korzyści również  mieszkańcom Euroregionu. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie przez obu wnioskodawców, którzy za  pomocą polsko-niemieckiej grupy 

roboczej i fachowców d.s. planowania przestrzennego zajmą  się priorytetami tematycznymi; przy czym wykorzystany 

również zostanie fachowy know-how ekspertów zewnętrzych. Z tych zamierzeń wynika  forma organizacyjna współpracy, 

która bazuje na istniejących już strukturach. Oba stowarzyszenia Euroregionu powołają do polsko-niemieckiej grupy 

roboczej przedstawicieli instytucji członkowskich, instytucji planowania przestrzennego, odpowiednich  zainteresowanych i 

ekspertów; grupa robocza kierowana będzie przez oba biura Euroregionu a jej posiedzenia odbywać się będą z reguły 

kwartalnie. Obok corocznych prezentacji wyników prac (m.in. podczas walnych zgromadzeń) przy kolejnej aktualizacji KRD 

zostanie przeprowadzona ewaluacja osiągniętych wyników. 
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