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POMERANIA – Atrakcje przyrodnicze i kulturalne 

POMERANIA – Natur-KulturErlebnisse 
 

  
 

Kernbotschaft Główne przesłanie 

Steigerung der Erlebbarkeit des gemeinsamen Natur 
und Kulturerbes  in der Pomerania Region durch 
Entwicklung spezieller Erlebnis- und 
Bildungsangebote. Verknüpfung bestehender Natur- 
und Kulturerbestätten zur Identitätsbildung der 
Bevölkerung durch mehrsprachige 
Angebotserweiterung. 

Wzrost atrakcyjnosci wspόlnego dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego w regionie Pomeranii 
poprzez stworzenie specjalnych ofert edukacyjnych 
oraz spędzania czas wolnego. Połączenie 
istniejących ośrodkόw dziedzictwa naturalnego i 
kulturalnego celem budowania tożsamości 
mieszkańcόw przez kilkujęzyczne rozszerzenie 
oferty. 

Kurzbeschreibung des Vorhabens Krótki opis przedsięwzięcia 

Im Projekt arbeiten de-pl Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen, Städte und 
Gemeindeverbände in attraktiven Landschaften mit 
kulturellen Besonderheiten gemeinschaftlich. Gäste, 
Bewohner der Region können bereits touristische 
Einzelangebote der Partner nutzen. Die 
grenzüberschreitende Entwicklung bietet großartige 
Chancen. Gleichzeitig bieten vielfältige 
Erlebnisbereiche, die Möglichkeit die Lebensqualität 
in der natürlichen Umwelt zu erhöhen. 

Ziel des Projekts ist es, die Angebote zu bündeln 
und damit zu verbessern. Zusammen schaffen die 
Partner Attraktionen und Erlebnisse, die die 
Lebensqualität der Menschen in atemberaubenden 
Naturraum in Westpommern, in der Metropolregion 
Stettin,  Brandenburg und MV stetig steigen lassen. 
Mit dem Projekt wird sich der Tourismus in der 
Grenzregion weiter stabilisieren und als 
wirtschaftliches Standbein für die Projektpartner 
dienen. Mit viel Elan und Mut aber auch finanziellen 
Mitteln werden die Investitionen zur Steigerung der 
Attraktivität der Einrichtungen führen. Dabei helfen 
finanzielle Zuschüsse aus dem Interreg 5a 
Programm. Das Denken in regionalen Korridoren ist 
auszuweiten, ländliche Regionen mit Angeboten für 
den Rad- und Wassertourismus sind mit Angeboten 
aus Kultur der Städte grenzübergreifend zu 

W projekcie pracują niem.-pol. ośrodki kulturalne, 
turystyczne, miasta i związki gmin położone w 
atrakcyjnych krajobrazach, wśrόd kulturalnych 
osobliwości. Goście, mieszkańcy regionu korzystają 
już teraz z rόżnorodnych ofert turystycznych 
partnerόw. Transgraniczny rozwόj jest ogromną 
szansą. Jednocześnie rόżnorodne oferty 
umożliwiają wzrost jakości życia w naturalnym 
środowisku. 

Celem projektu jest połączenie transgranicznych 
ofert turystycznych i tym samym ich polepszenie. 
Partnerzy stworzą wspόlne atrakcje i przeżycia, 
dzięki ktόrym wzrośnie jakość  życia w woj. 
Zachodnioipom., metropoli miasta Szczecin, 
Brandenburgii i MV. Dzięki projektowi ustabilizuje się 
turystyka transgranicznego regionu i będzie 
gospodarczą ostoją partnerόw projektu.  Dzięki 
dużej energi i odwadze jak i środkom finansowym 
zaplanowane inwestycje doprowadzą do wzrostu 
atrakcyjności poszczegόlnych ośrodkόw. Pomoże w 
tym dofinansowanie z programu Interreg Va. 
Rozszerzyć należy myślenie w kategoriach 
regionalnych, oferty turystyki wodnej i rowerowej 
transgranicznych wiejskich regionόw połączyć z 
ofertami kulturowymi miast. 

Wyciekowicze, urlopowicze zainteresowani są 
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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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verbinden. 

Ausflugssuchende oder Urlauber sind im 
Freizeitverhalten an langfristigen, 
wetterunabhängigen Angeboten interessiert. Ob es 
sich um Angebote als Denkmäler und historisches 
Bauwerk, um Ausstellungen, Natur- und 
Tiererlebnisse oder um Tierparks handelt, die 
Bündelung der Angebote der beteiligten Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen wird einen positiven Effekt bei 
allen Partnern hervorrufen. 

długoterminowymi, niezależnymi od warunkόw 
pogodowych ofertami spędzania wolnego czasu.  
Niezależnie od tego czy chodzi o oferty zabytkόw 
czy historycznych budowli, wystawy, atrakcje 
przyrodnicze i zwierzęce w ogrodach zoologicznych, 
połączenie ofert ośrodkόw kulturalnych i 
turystycznych wywoła pozytywny efekt u wszystkich 
partnerόw. 

Links / Linki 

 https://interreg5a.info/de/2016-06-23-09-30-39/projektumsetzung/liste-der-bewilligten-projekte/details/1/16/liste-der-
bewilligten-projekte-int51.html?start=0  

 http://parseta.org.pl/index.php?id=65&tx_ttnews[tt_news]=2300&cHash=f6b0f00922a8e4048af01d92281fd1a1 

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu 

Tierpark Ueckermünde e.V. 

Chausseestraße 76 

17373 Ueckermünde (DE-MV) 

Frau Agata Furmann  

Frau Katrin Töpke  

kontakt@tierpark-ueckermuende.de 

Tel. +49 39771 549417 

Projektpartner Partnerzy projektu 

Tierpark Ueckermünde e.V., NABU – 
Regionalgruppe Usedom e.V., Vogelpark Marlow 
gGmbH, Stadt Dargun, Landesforst MV (AöR);  
Stadt Eberswalde 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Gmina 
Police, Gmina Przelewice, Związek Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie 

Projektphase / Etap rozwoju projektu Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG 

laufend / w trakcie wdrażania INTERREG V A MV/BB/PL 
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