Porozumienie w sprawie partnerstwa miast
Cottbus/Chóśebuz | Zielona Góra
»»»»»»««««««
Wizja przyszłości 2030

Przedmowa
Miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra kontynuują swoją długoletnią i udaną współpracę i
koncentrują się w ramach swojej „Wizji przyszłości 2030“ na następujących tematach / pomysłach
na projekty, które- zgodnie z oczekiwanymi naborami do programu współpracy INTERREG VI Abędą dalej opracowywane od 2. półrocza 2022 roku.
Na podstawie celów politycznych (CP) i szczegółowych (CS) INTERREG VI A oraz Planu Działania i
Rozwoju Euroregionu Spree Neiße Bober /Sprewa-Nysa-Bóbr (PDiR) są to następujące zamierzenia.
»»»»»»««««««
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I Zamierzenia w zakresie CP 1 „Bardziej konkurencyjna i inteligentna
Europa“
CS i)

„Rozwój i rozbudowa zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wprowadzenie
zaawansowanych technologii“

PDiR: „Transgraniczny region wiedzy Sprwa-Nysa-Bóbr“ / „Mobilność bez granic“
- Region wodoru Cottbus – przyszłość PTZ (publ. transportu zbiorowego)
- Projekty pilotażowe w zakresie elektromobilność
- Magazynowanie energii
Podmioty realizujące: Cottbus/Chóśebuz – BTU, SWC GmbH, CV GmbH; wsparcie: Wydział V UM
Cottbus, Zielona Góra – Eko-Energetyka, UZ

II Zamierzenia w zakresie CP 2 „Bardziej zielona, niskoemisyjna i
rezylientna Europa“
CS iv) „Wspieranie i adaptacja do zmian klimatycznych oraz zapobieganie katastrof, rezyliencja, z
poszanowaniem podejścia opartego na ekosystemach“
CS vii) „Poprawa ochrony i zachowania różnorodności naturalnej i biologicznej oraz zielonej
infrastruktury, także na obszarach miejskich, a także redukcja wszelkich form zanieczyszczenia
środowiska“
PDiR: „Transgraniczny region kultury i natury Łużyc“ / „Zielononiebieski bez granic“ / „Zielone
partnerstwo“ – kontynuacja:
I.

Również w następnym okresie finansowania po stronie Cottbus konsekwentnie kontynuowany

będzie rozwój clustra „Krajobraz Kulturowy Parku Branitz” (Park Zewnętrzny i Wewnętrzny, Zoo, Park
na Łęgach Sprewy (Spreeauenpark), Kolejka Parkowa) w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa
miast. Odczuwalne i udokumentowane sukcesy w zakresie transgranicznego ruchu turystycznego,
kulturalne pracy edukacyjnej i spotkań mieszkańców, a także widoczna emanacja partnerstwa
pomiędzy Cottbus i Zieloną Górą są wymownymi argumentami za pogłębieniem i rozszerzeniem
rozpoczętej współpracy. Dalsza rewitalizacja Parku Zatonie będzie konsekwentnie realizowana (alejki
w parku, pielęgnacja drzewostanu, rzeźny parkowe itd.).
W tym celu rozwijane będą kompleksowe projekty:
1.

Centrum Informacji Turystycznej Krajobrazu Kulturowego Parku Branitz dla optymalizacji
dostępu do Zoo i strefy piramid/Vorpark (Park Branitz) z powiązaniem dojścia do Parku na
Łęgach Sprewy (Spreeauenpark) i dworca kolejki parkowej „Zoo“ dla obsługi ruchu
turystycznego i działalności edukacyjnej.
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2.

Fauna Euroregionu w Zoo Cottbus z obiektami dla rodzimej flory i fauny
(m.in. wilk, duże ptaki, ryby) i atrakcyjnymi ofertami edukacyjnymi i ofertami spędzania czasu
wolnego.

3.

Kulturowe / kulturowo-historyczne i botaniczne oferty edukacyjne oraz zachowanie i rozwijanie
różnorodności biologicznej w publicznych obiektach parkowych po obu stronach Nysy w
kontekście Europejskiego Związku Parków Łużyckich „Od hrabiego Brühla do księcia Pücklera“.

4.

Obecność Krajobrazu Kulturowego Parku Branitz /Europejskiego Związku Parków Łużyckich w
porcie przy powstającym Cottbuskim Jeziorze „OstSee” i jego „oknie wystawowym“ oraz w
Parku Rozrywki przy OstSee z uwzględnieniem Zoo, Parku Branitz i obiektów Związku Parków
po obu stronach Nysy wraz z polsko-niemieckim oznakowaniem tras z OstSee do Krajobrazu
Kulturowego Parku Branitz.

5.

Historyczne i kulturowe wzmocnienie oferty Parku Zatonie poprzez badania archiwalnoarcheologiczne oraz inwentaryzację drzewostanu we współpracy z Europejskim Związkiem
Parków Łużyckich.

Podmioty realizujące: Cottbus/Chóśebuz; Zielona Góra, Związek Parków
II.

Rewitalizacja łęgów nad Sprewą/nabrzeża Sprewy i doposażenie infrastruktury turystycznej
(wymaga jeszcze uszczegółowienia)

Podmioty realizujące: Cottbus/Chóśebuz; Zielona Góra, Fundacja „Ogrody Kultury”, ZOK
III.

Rozwijanie Jeziora „Cottbuser OstSee” jest jednym z bardziej znaczących projektów
przyszłościowych miasta Cottbus/Chóśebuz w ramach zmian strukturalnych o znaczeniu
ponadregionalnym. W ramach niniejszego porozumienia o partnerstwie miast przy
dofinansowaniu mają zostać uwzględnione części planowanych odcinków plaż nad jeziorem
„Cottbuser Ostsee”.

Podmioty realizujące: Cottbus/Chóśebuz, Zielona Góra, ewentualnie Fundacja w Branitz

III Zamierzenia w zakresie CP 4 „Europa o większym wymiarze
społecznym“
CS ii) „Poprawa równego dostępu do niewykluczających nikogo wysokiej jakości usług w obszarach
edukacji ogólnej i zawodowej oraz edukacji ustawicznej“
PDiR: „Ofensywa specjalistów w regionie Sprewa-Nysa-Bóbr“
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-

Uczniowie i młodzież z Cottbus/Chóśebuz w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze
Kształcenie specjalistów w zawodach opiekuńczych
Kształcenie lekarzy
Wzmocnienie partycypacji osób z niepełnosprawnościami w pracy w Polsko-Niemieckim
Centrum Spotkań

Podmioty realizujące: Cottbus/Chóśebuz, Zielona Góra, szkoły, szkoły medyczne, szpitale
CS vi) „Wzmocnienie roli turystyki kulturowej i zrównoważonej w rozwoju gospodarczym oraz roli
włączenia społecznego i innowacji społecznych“
PDiR: „Miteinander – Razem- współpraca społeczeństwa obywatelskiego i administracji“
-

Wzmocnienie współpracy administracji
Wspieranie kompetencji interkulturowych i języka (praca w ramach partnerstwa miast)
Kontynuacja partnerstwa miast w ramach programu INTERREG jako 4. projekt w nowym
okresie finansowania
Wspieranie działalności Związku Parków
„Projekt pilotażowy partnerstwa miast bez barier – innowacja społeczna“
Wspieranie socjalnych i społecznych działań seniorów w Zielonej Górze/Przylepie
Wspólne projekty FMP
Wzmocnienie uczelni

Podmioty realizujące: Cottbus/ Chóśebuz, Zielona Góra, BTU, UZ

»»»»»»««««««
W związku z ograniczonymi środkami INTERREG należy sprawdzić/wykorzystać transgraniczne
możliwości EFS i EFRR w zakresie transgranicznych projektów pilotażowych (stopa dofinansowania
będzie jednak tu prawdopodobnie niższa niż w INTERREG).
W tym celu należy przestudiować aktualne rozporządzenia i opracować pomysły na projekty.
Szczegółowe porozumienie nastąpi tu w 2022 r.
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Cottbus/Chóśebuz, 4 listopada 2021 r.

Prezydent Miasta
Zielona Góra

Nadburmistrz Miasta
Cottbus/Chóśebuz
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Holger Kelch
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