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Wyniki warsztatów nt. projektu flagowego pommernArche 

MIEJSCA WĘZŁOWE + MARKA // tożsamość regionalna + 
rozwój strukturalny = podstawa rozwoju gospodarczego 
 
 
Warsztaty eksperckie dotyczące projektu 4.02 pommernArche odbyły się 3 września 2019 r. w po-
mieszczeniach Euroregionu Pomerania w Löcknitz. Celem warsztatów była dyskusja nad koncepcją 
i pozyskanie partnerów do przygotowywanego w ramach programu Interreg A projektu, który ma być 
złożony w ramach osiemnastego naboru projektów Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze 
Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach priorytetu OP4 Współpraca transgraniczna.  
 
Po powitaniu i przedstawieniu się uczestników Martin Reents (IU) i Friz Fischer (pommernArche) 
przedstawili koncepcję polsko-niemieckiego projektu w ramach Interreg A, dzięki któremu sieć 
pommernArche ma zostać powiększona i służyć dalszemu wdrażaniu strategii pommernArche po-
przez opracowanie wizji i realizacje projektów pilotażowych. Następnie przedyskutowano zarówno 
koncepcję projektu jak i możliwości dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w ramach sieci 
pommernArche.  
 

Program warsztatów w dniu 3 września 2019 r. w Löcknitz 

10:30 Rejestracja, kawa na powitanie 

10:45 Powitanie i przedstawienie się uczestników 

10:50 Kontekst i cele warsztatów 

 BBSR/BMI: Konkurs na projekty flagowe 

11:00 Prezentacja koncepcji projektu w ramach programu Interreg A 

 Cele, koncepcja merytoryczna  i działania (plan pracy) 

 Partnerzy projektu 

 Budżet 

12:30 Przerwa na lunch 

13:00 Wnioski i kolejne kroki 

 Analiza dyskusji nt. celów, treści i działań 

 Wyjaśnienie kwestii partnerstwa w projekcie 

 Harmonogram i plan pracy w związku ze składaniem wniosku 

14:00 Zakończenie warsztatów  

 
Koncepcja projektu została bardzo pozytywnie przyjęta przez uczestników warsztatów a obecni 
polscy partnerzy zadeklarowali swą zasadniczą gotowość do współdziałania przy odpowiednim pro-
jekcie współpracy. W ramach dyskusji okazało się jednak, że ze strony proponowanego na tę chwilę 
partnera wiodącego – powiatu Vorpommern-Greifswald – nie zostały podjęte jeszcze praktyczne 
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kroki w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie i formularza aplikacyjnego. Stwierdzono 
również, że koncepcja projektu musi być dalej wypracowywana z potencjalnymi partnerami projektu 
w celu zestawienia poszczególnych budżetów partnerów i uzgodnienia między partnerami efektyw-
nego podziału pracy. Kroki te mają duże znaczenie dla skutecznego złożenia wniosku i zatwierdzenia 
projektu.  
 
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / 
Polska zasugerował alternatywną opcję opracowywania projektu w oparciu o szereg skoordynowa-
nych małych projektów. Wnioski mogłyby być składane w ramach zarządzanego przez oba Euroregio-
ny Funduszu Małych Projektów o wartości do 30.000,00 EUR każdy (w wyjątkowych przypadkach do 
60.000,00 EUR) niezależnie od osiemnastego naboru projektów Programu Współpracy.  
 
Propozycja ta została przyjęta przez uczestników warsztatów z zadowoleniem, nawet jeśli jej kon-
sekwencją miałaby być możliwość złożenia wniosku w programie Interreg A dopiero w kolejnym 
okresie wsparcia.  
 
Uzupełnienie odnośnie dalszego przebiegu: 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Interreg A został przygotowywany od poło-
wy września 2019 r., w czego rezultacie złożono skutecznie wspólną aplikację z niemieckimi i polskimi 
partnerami w ramach osiemnastego naboru projektów Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze 

Przednie / Brandenburgia / Polska. Rolę partnera wiodącego przejęło stowarzyszenie Vorpommersche 
Dorfstraße e.V. 
 
Decyzja władz programu odnośnie dofinansowania projektu oczekiwana jest w marcu 2020 r.  
 


