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Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa Światowy Geopark UNESCO
Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa UNESCO Global Geopark

Kernbotschaft

Główne przesłanie

Der UNESCO Global Geopark lebt durch die
Zusammenarbeit seiner deutschen und polnischen
Akteure. Das partnerschaftliche Miteinander trägt
dazu bei, ein neues und positives Selbstverständnis
des gesellschaftlichen und kulturellen Austausches
für ein nachhaltiges und integratives Wachstum der
Region zu erzeugen.

Światowy Geopark UNESCO żyje dzięki współpracy
jego niemieckich i polskich aktorów. Wspólnota
partnerska wnosi nową, pozytywną
samoświadomość społecznej i kulturalnej wymiany
dla generowania trwałego i integracyjnego wzrostu
regionu.

Kurzbeschreibung des Vorhabens

Krótki opis przedsięwzięcia

Im kleinen Drei-Länder-Eck Brandenburg–LubuskieSachsen befindet sich die geologisch und
industriekulturell einzigartige Landschaft des
Muskauer Faltenbogens.
Seit 1996 entwickeln zahlreiche Akteure aus dem
kommunalen und administrativen Bereich, aus dem
Tourismus, der Regionalentwicklung, aus
Fachbehörden, Bildungseinrichtungen und
gemeinsam mit den Einwohnern in Polen und
Deutschland daraus einen Geopark mit rd. 580 km²
Fläche.
Das bottom-up – Projekt versetzt die Region
länderübergreifend in die Lage, die
grenzübergreifenden Herausforderungen durch
Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Polen und
Deutschland über die Verwaltungsebene hinaus
besser zu meistern. Er bietet eine Plattform, um
nichtkommunale Partner dauerhaft in die
Entwicklung der Region einbeziehen und die
regionale Vernetzung zu stärken.
Mit der Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen wird
ein wichtiger Beitrag zur Inwertsetzung der
geologisch einmaligen Muskauer
Faltbogenlandschaft geleistet. Zahlreiche kleinere
und größere Projekte und Einzelmaßnahmen,
Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Netzwerke

W małym trójkącie, u zbiegu Brandenburgii, woj.
lubuskiego i Saksonii znajduje się wyjątkowy pod
względem geologicznym oraz kulturowoprzemysłowym krajobraz Łuku Mużakowa.
Od roku 1996 liczni aktorzy z obszaru komunalnego
oraz administracji, z obszaru turystyki, rozwoju
regionalnego, urzędów specjalistycznych, instytucji
edukacyjnych wraz z mieszkańcami Polski i Niemiec
tworzą z tego krajobrazu Geopark o pow. ok. 580
km².
Ta oddolna inicjatywa przenosi ten transgraniczny
region w położenie, gdzie dzięki pogłębieniu
współpracy między Polską i Niemcami,
ponadpaństwowe wyzwania na poziomie
administracyjnym są łatwiejsze do pokonania.
Oferuje on platformę umożliwiającą trwałe
zaangażowanie niekomunalnych partnerów w rozwój
regionu oraz wzmocnienie regionalnych sieci.
Wraz z realizacją wspólnych działań dokonany
zostanie istotny wkład w podkreślenie wartości
wyjątkowego geologicznie krajobrazu Łuku
Mużakowa. Liczne mniejsze i większe projekty i
poszczególne działania, grupy robocze, imprezy i
działania sieciowe utrwalą się.
Zaangażowanie to doprowadziło już w roku 2006 w
Niemczech i w roku 2009 w Polsce do uznania tego

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030
Gemeinsames Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum – Vision 2030

21.02.2019

31

Modellvorhaben der Raumordnung

Wettbewerb für Flaggschiffprojekte des Gemeinsamen Zukunftskonzepts
Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego

Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości

von Akteuren haben sich dauerhaft etabliert.
Das Engagement mündete bereits 2006 in
Deutschland und 2009 in Polen in die Anerkennung
als Nationaler Geopark. 2015 wurde der Geopark in
die Reihe der UNESCO Global Geoparks
aufgenommen. Er ist einer von nur vier
transnationalen Geoparks weltweit und besitzt
dadurch in der UNESCO-Geopark-Familie einen
besonderen Botschafterstatus.

obszaru jako Geoparku Narodowego. W roku 2015
Geopark został przyjęty do grona Światowych
Geoparków UNESCO. Jest on jednym z zaledwie
czterech transgranicznych geoparków na świecie i z
tego powodu ma on w rodzinie Geoparków
UNESCO szczególny status ambasadora.

Links / Linki





http://www.muskauer-faltenbogen.de/
http://geopark.muzakowski.pl/2016/06/08/swiatowy-geopark-unesco/
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/geoparks/geoparks-deutschland/unesco-geopark-muskauer-faltenbogenluk-muzakowa
https://www.rbb-online.de/heimatjournal/archiv/ulli-zelle-wandert-von-doebern-nach-bad-muskau.html

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu
Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e. V.
Muskauer Straße 14
03159 Döbern (DE-BB)
Frau Nancy Sauer
n.sauer@muskauer-faltenbogen.de
Tel. +49 35600 368712

Projektpartner

Partnerzy projektu

Landkreis Spree-Neiße, Landkreis Görlitz;
Amt Döbern-Land mit den Gemeinden Felixsee und
Neiße-Malxetal, Stadt Weißwasser/Oberlausitz,
Stadt Bad Muskau, Gemeinde Krauschwitz in der
Oberlausitz, Gemeinde Gablenz (Oberlausitz) incl.
Kromlau, Verwaltungsgemeinschaft Schleife,
Gemeinde Weißkeißel

powiat żarski
miasto Łęknica, gmina Trzebiel, gmina Tuplice

Projektphase / Etap rozwoju projektu

Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG

laufend / w trakcie wdrażania

INTERREG IV A PL-BB
INTERREG V A PL-SN
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