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Drogi wodne + Statki + Porty  
+ Regiony gospodarcze po prawej i lewej stronie Odry 

Wasserwege + Schiffe + Häfen  
+ Wirtschaftsregionen rechts und links der Oder 

 

  
 

Kernbotschaft Główne przesłanie 

Der Verein zur Förderung des Stromgebietes 
Oder/Havel e. V. setzt sich für die Oder als 
Schifffahrtsweg ein. Eingeschlossen sind 
Umweltaspekte, der Hochwasserschutz und der 
Wassertourismus. 

Stowarzyszenie na rzecz promocji obszaru rzeki 
Oder / Havel e. V. angażuje się w Odrę jako szlak 
żeglugowy. Uwzględniono aspekty środowiskowe, 
ochronę przeciwpowodziową i turystykę wodną. 

Kurzbeschreibung des Vorhabens Krótki opis przedsięwzięcia 

Der Oder eine Zukunft geben, die Grenze und das 
Trennende überwinden! Das war der Anlass, dass 
sich deutsche und polnische Privatpersonen und 
Partner aus Wirtschaft und Verwaltung 
zusammengefunden haben, um die Entwicklung und 
Nutzung der Wasserstraßen und Häfen im 
Stromgebiet der Oder und der sich in westlicher und 
östlicher Richtung anschließenden Fluss- und 
Kanalsysteme zu unterstützen.  

Der Oderverein fördert die Erarbeitung 
wirtschaftlicher und verkehrlicher Grundlagen für die 
gewerbliche Güter- und Personenschifffahrt und 
ebenso auch für den Tourismus auf dem Wasser.  

Ziel sind die möglichst ganzjährige Nutzung der 
Wasserstraße für die Schifffahrt und die touristische 
Nutzung der Ufer. Verbesserungen sind nur zu 
erreichen, wenn die deutsche und die polnische 
Seite zusammenarbeiten. Darauf wirkt der 
Oderverein hin. 

Nadawanie Odrze przyszłości, przezwyciężanie 
granic i podziałów! Z tego powodu niemieckie i 
polskie osoby prywatne oraz partnerzy biznesowi i 
administracyjni zjednoczyli się, aby wspierać rozwój 
i wykorzystanie dróg wodnych i portów w dorzeczu 
Odry oraz w systemach rzecznych i kanałowych 
przylegających do zachodu i wschodu.  

Stowarzyszenie Odra promuje rozwój 
ekonomicznych i transportowych fundamentów dla 
komercyjnego transportu towarowego i 
pasażerskiego, a także dla turystyki na wodzie.  

Celem jest wykorzystanie dróg wodnych do żeglugi i 
turystycznego wykorzystania brzegów przez cały 
rok. Ulepszenia można wprowadzić tylko wtedy, gdy 
strony niemieckie i polskie współpracują ze sobą. Na 
tym polega Stowarzyszenie Odry. 
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https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/MORO/moro_node.html
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/
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Links / Linki 

 http://oderverein.de/  

 http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/organizacje/stowarzyszenie-ds-zagospodarowania-obszaru-nurtu-odry-i-
haweli/  

 http://www.wroc.uzs.gov.pl/news/xxv-lecie-berlinskiego-stowarzyszenia-d-s-zagospodarowania-obszaru-nurtu-odry-
282  

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu 

Verein zur Förderung des Stromgebietes Oder/Havel e. V. 

Le Pavillon-Str. 29 

13127 Berlin (DE-BE) 

Herr Gerhard Ostwald 

info@oderverein.de  

Tel. +49 30 47480414 

Projektpartner Partnerzy projektu 

Verein zur Förderung des Stromgebietes 
Oder/Havel e. V.; 

Privatpersonen und Partner aus Wirtschaft und 
Verwaltung 

Stowarzyszenie d/s Zagospodarowania Obszaru 
Nurtu Odry/Haweli rej. stow.; 

osoby prywatne oraz partnerzy biznesowi i 
administracyjni 

Projektphase / Etap rozwoju projektu Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG 

laufend / w trakcie wdrażania - 
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