
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie miast partnerskich  

Cottbus/Chóśebuz | Zielona Góra 

 

»»»»»»«««««« 

 

Wizja przyszłości 2030 2.0 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

2 

Wstęp  

 

Miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra kontynuują swoją wieloletnią i udaną 

współpracę. W ramach „Wizji przyszłości 2030 2.0“ koncentrują się na następujących 

tematach / pomysłach na projekty, które będą dopracowane odpowiednio do 

oczekiwanego I naboru do programu INTERREG VI A w IV kwartale 2022 roku.   

 

W nawiązaniu do Programu Współpracy Interreg Brandenburgia – Polska 2021 – 2027 –  

projekt programu w wersji 4.4, i Planu Działania i Rozwoju Euroregionu Spree Neiße Bober 

/Sprewa Nysa Bobr (PDiR) planowane są następujące zamierzenia: 
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Spis treści Strona 

I Projekty do CP 1 „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa  poprzez 

wsparcie innowacyjnych i inteligentnych zmian regionalnych technologii 

informatyczno-komunikacyjnych (TIK) -    konektywność" (Innowacyjne 

pogranicze - transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych 

rozwiązań)   
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II Projekty do CP 2 „Bardziej zielone, niskoemiesyjne przejście do 

gospodarki neutralnej pod względem CO2 i do odpornej Europy" (Odporne 

i zrównoważone pogranicze - zmiana klimatu) 
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III Projekty do CP 4 „Bardzie socjalna i inkluzywna Europa poprzez 

realizację europejskiego filaru praw socjalnych" (Atrakcyjne pogranicze - 

kultura i turystyka) 
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IV Projekty do szczegółowego celu Interreg „Pogranicze dialogu - 

współpraca mieszkańców" 
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I Projekty do CP 1 „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa  poprzez wsparcie 

innowacyjnych i inteligentnych zmian regionalnych technologii informatyczno-

komunikacyjnych (TIK) -    konektywność" (Innowacyjne pogranicze - transfer wiedzy 

i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań)     

 

PDiR:  Obszar działań „Nauka, badania naukowe, transfer technologii“ 

 

- „Transgraniczny projekt pilotażowy w zakresie elektromobilności i infrastruktury 

ładowania jako wkład miast Cottbus i Zielona Góra do rozwoju zrównoważonego miksu 

energetycznego“  

(EGC Cottbus mbH, Izba Elektromobilności, e-PHANT, Ekoenergetyka, BTU Cottbus-

Senftenberg, Uniwersytet Zielonogórski, Cottbus, Zielona Góra) 

 

- „Green Energy – Region Sprewa-Nysa-Böbr jako innowacyjne pogranicze transferu 

wiedzy i technologii w zakresie odnawialnych nośników energii, wydajności 

energetycznej, inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej“ 

(wdrożenia mobilne, przemysłowe i niskoenergetyczne)  

(CEBra e.V., Uniwersytet Zielonogórski, Cottbus, Zielona Góra) 

 

II Projekty do CP 2 „Bardziej zielone, niskoemiesyjne przejście do gospodarki neutralnej 

pod względem CO2 i odpornej Europy"  

 
 
PDiR: Obszar działań „Środowisko i ochrona brzed katastrofami“  

 

- „Transgraniczny stacjonarno-mobilny system monitorowania i predykcji poziomu 

zrównoważonego rozwoju miast Zielona Góra i Cottbus“  

(Uniwersytet Zielonogórski, BTU Cottbus-Senftenberg, Miejski Zakład Komunikacji w 

Zielonej Górze, Cottbusverkehr GmbH, Zielona Góra, Cottbus) 
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III Projekty do CP 4 „Projekty do CP 4 „Bardzie socjalna i inkluzywna Europa poprzez 

realizację europejskiego filaru praw socjalnych"  

 

PDiR: Obszar działań „Współpraca w turystyce“  

 

 

1. Również w następnym okresie finansowania po stronie Cottbus konsekwentnie 

kontynuowany będzie rozwój klastra „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, pracy edukacyjnej w zakresie kultury  

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 w Zatoniu będzie kontynuowana (ścieżki w parku, 

pielęgnacja drzewostanu, rzeźb parkowych itd.).  

 

W tym celu rozwijane będą kompleksowe projekty: 
 

- „Gruntowna poprawa społeczno-kulturowego, kulturowo-hisorycznego i klimatycznie 

odpornego dostepu do krajobrazu parkowego w Branitz i zrównoważone uatrakcyjnienie 

wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów 

parkowych“ (Cottbus, Zielona Góra, Brody, Forst)  

- „Fauna Euroregionu w  ZOO Cottbus z obiektami dla rodzimy flory i fauny (m.in. wilk, duże 

ptaki, ryby) i atrakcyjnymi ofertami edukacyjnymi i ofertami spędzania czasu wolnego“ 

(Cottbus, ZOO, Zielona Góra, Ogród Botaniczny) 

- „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“. (Cottbus, Zielona Góra, Związek Parków)  

- „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 (Cottbus, Zielona Góra, 

ewentulanie Fundacja Branitz) 
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- „Historyczne i kulturalne wzmocnienie oferty w Parku Zatonie poprzez badania archiwalno-

archeologiczne oraz inwentaryzacja drzewostanu we współpracy z Europejskim Związkiem 

Parków Łużyckich“ (Cottbus, Zielona Góra, Fundacja Branitz, Fundacja Zatonie) 

 

2. Rewitalizacja Łęgów Sprewy/nabrzeża Sprewy i doposażenie infrastruktury turystycznej  

  (wymaga uszczegółowienia) 

 

3. Rozwój Cottbuskiego Jeziora „Ostsee“ jako jeden z najważniejszych projektów 

przyszłości miasta Cottbus/Chóśebuz w ramach zmian strukturalnych  

o ponadregionalnym zanczeniu. W ramach niniejszego porozumienia miast partnerskich 

rozważone zostanie potencjalne dofinansowanie m.in. części zaplanowanych odcinków 

plaży nad jeziorem „Ostsee”. 

          (Cottbus, Zielona Góra) 

 

 

IV Projekty do szczegółowego celu Interreg „Pogranicze dialogu - współpraca 

mieszkańców"  

 

PDiR: Obszary działań „Współpraca administracji“, „Codzienne spotkania”, „Infrastruktura 

socjalna” 

 

- „Ponadpokoleniowa wymiana wszystkich grup docelowych w celu zwiększenia 

kompetencji językowych w ramach partnerstwa miast Cottbus i Zielonej Góry“  

     „Zaufanie dzięki językowi“ (Cottbus, Zielona Góra)   

- Wzmocnienie partycypacji osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym  

w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich Zielona Góra/Przylep (Cottbus, Zielona Góra) 

- Kontynuacja pracy w Europejskim Związku Parków Łużyckich (Cottbus, Zielona Góra) 

- W ramach współpracy sportowo - integracyjnej pomiędzy klubami piłkarskimi z miasta 

Zielona Góra KS Lechia Zielona Góra, Akademia Piłkarska Macieja Murawskiego 

(APMM), TS Przylep, a klubem piłkarskim FC Energie Cottbus w roku 2023 będą 

realizowane następujące przedsięwzięcia: 

 

1. Organizacja meczy towarzyskich we wszystkich kategoriach wiekowych, 

2. Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, 

3. Organizacja obozów sportowych 

4. Organizacja staży trenerskich. 
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Oprócz projektów INTERREG VIA oba miasta wspierają projekt w ramach ERASMUS 

„ECOLE-Establishing a COntinues Learning line internationalization“ podejmujący temat 

bioróżnordoności z udziałem szkoły podstwowej i ponadpodstawowej każdego partnera oraz  

BTU Cottbus-Senftenber i Uniwersytetu Zielongórskiego (profesor Jerzak).  
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Zielona Góra, 9 września 2022 r.  
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