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ności oraz starzeniem się społeczeństwa po polskiej  
i niemieckiej stronie. Na tle tych zmian należało zatem 
zaktualizować Koncepcję Rozwoju i Działania Eurore-
gionu.

Obydwa Stowarzyszenia stworzyły w 2012 r. podwa-
liny tych działań, uzgadniając wspólny tryb postępowa-
nia. W rezultacie zebrano i przeanalizowano informacje 
podstawowe, koncepcje i plany. Co miesiąc odbywały 
się liczne uzgodnienia pomiędzy Biurami Euroregio-
nu, ankiety wśród osób działających w samorządach 
i stowarzyszeniach, polsko-niemieckie warsztaty oraz 
spotkania obydwu Zarządów. Niniejsza zaktualizowa-
na Koncepcja Rozwoju i Działania przedstawia obecną 
sytuację we współpracy transgranicznej, określa silne  
i słabe strony, szanse i zagrożenia, wskazuje nadal obo-
wiązujące i nowe cele, jak również koncentruje się na 
konkretnych działaniach na rzecz Euroregionu. 

Szczególną uwagę poświęcono procesowi wdraża-
nia Koncepcji. Koncepcja Rozwoju i Działania „Viadrina 
2014” ma spełniać dwie funkcje: ma poddać analizie 
istniejącą sytuację Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA  
i jednocześnie stanowić przewodnik przyszłego wspól-
nego rozwoju. Chodzi przy tym o otwarty plan, które-
go realizacja umożliwi na bieżąco uwzględnianie wyni-
ków innych opracowań. Proponowane cele i działania 
powinny być rozwijane do konkretnych projektów  
i przedsięwzięć przy włączeniu członków Euroregionu, 
względnie innych uczestników, i w następstwie reali-
zowane. W procesie wdrażania uwzględnione zostaną 
także koncepcje rozwoju sąsiadujących Euroregionów, 
województwa lubuskiego i kraju związkowego Bran-
denburgia. 

„Viadrina 2014” będzie również regionalną, mery-
toryczną podstawą do współudziału Euroregionu przy 
tworzeniu Programu Operacyjnego w ramach Europej-
skiej Współpracy Terytorialnej w okresie programowa-
nia 2014-2020. 

Obydwa Zarządy Euroregionu PRO EUROPA VIADRI-
NA świadomie nie zleciły wykonania Koncepcji Rozwo-
ju i Działania „Viadrina 2014” doradcom zewnętrznym. 
W roku 2012 Zarządy obu stowarzyszeń tworzących 
Euroregion powołały Grupę Roboczą, mającą na celu 
aktualizację Koncepcji Rozwoju i Działania oraz wypra-
cowanie wspólnej strategii. Ta decyzja miała – podob-
nie jak w 2006 r. – umożliwić bardziej efektywne wy-
korzystanie istniejących w Euroregionie kompetencji  
i zasobów. Obecna Koncepcja Rozwoju i Działania jest 
zatem wynikiem intensywnej wymiany i dialogu we-
wnątrz Euroregionu. 

Opracowanie koncepcji „Viadrina 2014” własnymi 
siłami w znacznej mierze zmobilizowało endogenne 
potencjały Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA i wy-
kazało szerokie spektrum jego możliwości rozwoju. 
Członkowie obu stowarzyszeń tworzących nasz Eurore-
gion, instytucje regionalne i eksperci oraz pracownicy 
instytucji podległych krajowi związkowemu Branden-
burgia i województwa lubuskiego w różnorodny spo-
sób wspierali opracowanie obecnej Koncepcji Rozwoju 
i Działania. W tym miejscu chcielibyśmy wszystkim ser-
decznie podziękować za ich wsparcie.

Od momentu założenia Euroregionu PRO EUROPA 
VIADRINA na bazie wspólnej Koncepcji Rozwoju i Dzia-
łania powstała silna sieć kontaktów transgranicznych 
oraz zrealizowano liczne projekty dla dobra regionu. 
Również w kolejnych latach celem współpracy, dla 
rozwoju której została opracowana niniejsza Koncep-
cja Rozwoju i Działania, pozostaje wspieranie wspólnej 
tożsamości regionalnej oraz wzmacnianie siły gospo-
darczej naszego obszaru przygranicznego. Przy czym 
należy opierać się na tym, co już osiągnięto, intensyfi-
kować współpracę partnerską, a z powstałych synergii 
tworzyć kolejne potencjały.
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jący obowiązek ubezpieczenia społecznego liczba ich 
wzrosła ze 1�3 453 do 193 156, co odpowiada wzrosto-
wi o 5,29%. Euroregion PRO EUROPA VIADRNA wykazu-
je Produkt Krajowy Brutto wynoszący ok. 11 mld. euro  
i wzrósł on od roku 2005 o ok. �,5%. Wzrost wytwa-
rzania wartości brutto w całym Euroregionie wynosi 
6,�9% i jest tym samym nieco niższy od wzrostu w kraju 
związkowym Brandenburgia wynoszącego 7,0�%. Pol-
ska część Euroregionu na tle województwa lubuskiego 
wykazuje zarówno większą dynamikę wzrostu wartości 
wytworzonego PKB (3�,3�% wobec 33,31%), jak i wyso-
kości PKB na mieszkańca (77�6 wobec 7552 euro). 

W Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA istnieje 
jeszcze duży potencjał w zakresie transgranicznej ko-
operacji przedsiębiorstw. Podczas gdy polska strona 
jest całkowicie otwarta wobec tego tematu, po stronie 
niemieckiej panują wciąż jeszcze pewne obawy o nie-
konkurencyjność niemieckich przedsiębiorstw wobec 
polskich sąsiadów. Sytuację utrudnia dodatkowo fakt, 
że wiele przedsiębiorstw nie dysponuje lub dysponuje 
tylko ograniczonym dostępem do ponadregionalnych 
szlaków transportowych, np. do II Korytarza TEN-T. 
Możliwa jest również rozbudowa orientacji na rynek 
międzynarodowy, która dysponuje jeszcze dużym po-
tencjałem dla tutejszych przedsiębiorstw. Euroregion 
wspiera dalszą rozbudowę i pogłębianie współpracy 
placówek badawczych i gospodarki w przyszłości, aby 
dotrzymać kroku narastającej globalizacji. Ocenia się, że 
szanse na dalszy rozwój gospodarczy w Euroregionie 
posiadają zwłaszcza branże logistyki, gospodarki zdro-
wotnej, energii odnawialnych, usług, turystyki, kształce-
nia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

  Turystyka

Turystyka stała się w Euroregionie czynnikiem gospo-
darczym o niemałym znaczeniu. Jedynie po stronie 
niemieckiej 2,55 mln noclegów przyniosło regiono-
wi obroty w wysokości ok. 169 mln euro. Dodatkowo  
ok. 21,5 mln turystów jednodniowych wydało w niemiec-
kiej części Euroregionu ok. 456,5 mln euro. Region ten 
wśród wszystkich regionów turystycznych w Branden-
burgii cieszy się największym zainteresowaniem (Touri-
smusverband Seenland Oder-Spree 2008). 271 placówek 
zakwaterowania w niemieckiej części Euroregionu daje 
do dyspozycji łącznie ok. 14 605 łóżek (bez kempingów).  
W roku 2012 region Odry i Sprewy odwiedziło ok. 
661 097 (639 592 w r. 2010) turystów wielodniowych, 
którzy spędzili w nim średnio 3,1 dnia (2,9 dnia w 2010 
r.), co odpowiada 2 07� 772 noclegom (2 015 910  
w roku 2010) (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2012). 
Gospodarka turystyczna generuje bezpośrednio 15 100 

miejsc pracy (Tourismusverband Seenland Oder-Spree 
2008), przy czym do statystyki tej nie zostały włączone 
powiązane działy gospodarki, jak np. rzemiosło czy też 
handel detaliczny. Liczba gości i noclegów nadal ro-
śnie i podkreśla tym samym atrakcyjność Euroregionu. 
Oprócz ofert skoncentrowanych na poszczególne gmi-
ny branża postrzega wielką szansę rozbudowy tej gałę-
zi gospodarki w ofertach nakierowanych na specyfikę 
całego regionu. W związku z tym Związek Turystyczny 
Pojezierze Odrzańsko-Sprewskie (Tourismusverband 
Seenland Oder-Spree e.V.) obrała sobie za motto „Na-
tur erleben – flächendeckend“ („Przeżywać naturę – na  
całym obszarze”). 

W polskiej części Euroregionu w województwie  
lubuskim w 2011 r. miejsc noclegowych było 1� 944, co 
stanowiło 3,1% udziału w ogólnej liczbie miejsc nocle-
gowych w Polsce. Taka liczba miejsc noclegowych ofe-
rowana była przez 2�0 obiektów. Liczby te są ukazaniem 
lekkiego spadku w stosunku do roku 2010 gdzie liczba 
miejsc noclegowych wynosiła 20 2�3 w 29� obiektach. 
Nie przeniosło się to jednak na liczbę korzystających 
oraz udzielonych noclegów ponieważ w roku 2011 
zanotowano wzrost względem 2010 r. Korzystających 
z noclegów po polskiej stronie Euroregionu w 2011 r. 
było 669 606 osób, natomiast udzielonych noclegów: 
1 333 716 (w 2010 r. było to odpowiednio: 625 965  
oraz 1 319 9�7). Długość pobytu turystów w 2010 r. 
wynosiła 2,1 dnia natomiast w 2011 r. odnotowano 
lekki spadek. Należałoby zwrócić uwagę iż w 2011 r. 
wśród powiatów woj. lubuskiego o największej licz-
bie udzielonych noclegów znalazły się powiat słubicki  
(169,5 tys. udzielonych noclegów), powiat międzyrzec-
ki (125,1 tys. udzielonych noclegów) oraz powiat strze-
lecko-drezdenecki (169,5 tys. udzielonych noclegów). 
Powiaty, które zostały odwiedzone przez największą 
liczbę turystów w 2011 r.: powiat słubicki 34,3 tys. tu-
rystów, powiat sulęciński 20,� tys. oraz powiat między-
rzecki 17,5 tys. turystów. W Gorzowie Wlkp. zatrzymało 
się w 2011 r. 7,5% ogólnej liczby cudzoziemców nocu-
jących w woj. lubuskim. Łączne przychody z turystyki  
w Polsce w 2010 r. wynosiły ok. 27 506 mln złotych.

W Euroregionie sfinansowano z EFRR projekty, 
którym przyświecała idea efektywnej turystyki trans-
granicznej, np. „Odra dla turystów”, „Szlak św. Jakuba”, 
„Odrzańsko-Nyski szlak rowerowy”. Kolejne, mniejsze 
projekty poświęcone były przygotowaniu treści i struk-
tur w celu ich późniejszego wykorzystania w turystyce, 
i tak opracowano „Szlaki Przyrodniczo-Kulturowe po 
Ziemi Lubuskiej”, rozwinięto wspólną promocję Frank-
furt nad Odrą/Słubice i stworzono możliwość kształce-
nia polsko-niemieckich przewodników przyrodniczo-
krajobrazowych.

4. Gospodarka
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W Euroregionie znajdują się cztery przejścia gra-
niczne: przejście osobowo-towarowe w Hohenwut-
zen–Osinów i Kostrzyn–Küstrin-Kietz, przejście osobo-
we Słubice–Frankfurt nad Odrą, przejście tranzytowe 
osobowo-towarowe Świecko–Frankfurt nad Odrą oraz 
dwa przejścia kolejowe Kostrzyn–Küstrin-Kietz i Kuno-
wice–Frankfurt nad Odrą. Ze względu na utrzymujące 
się zapotrzebowanie powstaje obecnie (2013) kolejne 
transgraniczne połączenie mostowe między Coschen, 
miejscowością w gminie Neißemünde w powiecie 
Odra-Sprewa (Oder-Spree), a Żytowaniem w powie-
cie krośnieńskim przeznaczone dla drobnego ruchu 
granicznego. W celu ułatwienia sąsiedzkiej wymiany  
i wykorzystania potencjału turystycznego w wielu gmi-
nach podejmowane zostaną starania w celu realizacji 
kolejnych połączeń przez Odrą dla ruchu pieszego  
i rowerowego. 

Ciągłe inwestowanie w sieć komunikacyjną dopro-
wadziło do znacznej rozbudowy sieci dróg. Ze względu 
na malejące środki finansowe ze strony właścicieli dróg 
oraz ich intensywne użytkowanie drogi znajdują się po 
części w bardzo złym stanie. Sieć kolejowa oraz drogo-
wa wymagają dalszej modernizacji w celu sprostania 
rosnącym wymaganiom transportu. Przyspieszyć na-
leży właśnie modernizację sieci kolejowej, by odciążyć 
drogi i ułatwić turystykę z regionu metropolitarnego.  
W niektórych miastach i miejscowościach istnieje 
wciąż potrzeba budowy obwodnic, by odciążyć ruch 
miejscowy od ruchu tranzytowego i zoptymalizować 
ich połączenie z otaczającą siecią dróg. 

Ważny, nawet jeśli wciąż niedoceniany szlak trans-
portowy stanowią drogi wodne oraz żegluga śródlą-
dowa oraz turystyka wodna w regionie. Znaczenie por-
tów, np. w Gorzowie, Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt 
i Kostrzynie nad Odrą w celu wykorzystania w dużej 
części żeglownych rzek Odry, Sprewy, Warty lub Noteci, 
wciąż wzrasta. Planowane są kolejne przystanie w ra-
mach dofinansowanego ze środków UE projektu „Odra 
dla turystów” (Frankfurt nad Odrą z partnerami) oraz  
realizacja projektu „Łączą nas rzeki” (Gorzów Wielkopol-
ski z partnerami).

Obok rozwoju dróg wodnych podejmowane są sta-
rania o rozbudowę, wypełnienie luk oraz dalszy rozwój 
szlaków rowerowych, pieszych i jeździeckich oraz to-
warzyszącej im infrastruktury.

W celu transgranicznej poprawy infrastruktury trans-
portowej oraz włączenia jej w II Korytarz TEN-T niezbęd-
ny jest intensywny dialog między gminami i powiatami 
po obu stronach Odry. Wymiana doświadczeń między 
samorządami i w aspekcie transgranicznym w Eurore-
gionie powinna zostać w przyszłości zintensyfikowana 
w celu umożliwienia dalszego rozwoju lub optymaliza-

cji transgranicznego transportu regionalnego. Sporzą-
dzony już w 200� r. Raport końcowy do projektu DPE-
RON powinien zostać ze względu na wymienione fakty 
poddany aktualizacji. 

  Zaopatrzenie w media i usuwanie odpadów

Najważniejsza potrzeba działania istniejąca w obrębie 
Euroregionu w zakresie zaopatrzenia w media i usuwa-
nie odpadów dotyczy energii odnawialnych. 

W wyniku określenia celów UE i Rządu Federalnego 
odnośnie redukcji emisji CO2 do roku 2020 i przestawie-
nia na energie odnawialne Brandenburgia dąży przy 
pomocy Strategii Energetycznej 2030 do szerokiego 
przestawienia sektora energetycznego.

Udział energii odnawialnych w produkcji energii 
elektrycznej brutto w Brandenburgii lub też w nie-
mieckiej części Euroregionu wynosi około 17,6%. Dużą 
część alternatywnych źródeł energii w naszym regio-
nie stanowi przede wszystkim energia wiatru. 30% 
zużycia energii elektrycznej w Berlinie i Brandenburgii 
jest obecnie pokrywane przez elektrownie wiatrowe. 
Oprócz wymiany i modernizacji (repowering) starych 
elektrowni wiatrowych na istniejących farmach wiatro-
wych dąży się obecnie do wyznaczenia dodatkowych 
obszarów dla energetyki wiatrowej w celu budowy no-
wych elektrowni wiatrowych. 

Poza wykorzystaniem siły wiatru ważne miejsce 
w niemieckiej części Euroregionu zajmuje produkcja 
energii elektrycznej i ciepła w instalacjach solarnych  
i z wykorzystaniem biomasy. Przy opracowywaniu re-
gionalnych koncepcji związanych z odnawialnymi źró-
dłami energii uwzględniane są coraz bardziej również 
aspekty ochrony zasobów, np. budowa i eksploatacja 
biogazowni. 

Oprócz wspomnianych rodzajów uzyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych badane są również 
inne innowacyjne możliwości. Powiat Marchijskie Nad-
odrze (Märkisch-Oderland) jest beneficjentem projektu  
w Federalnym Konkursie Regionów Bioenergetycznych. 
W projekcie tym noszącym tytuł „Marchijskie Nadodrze 
idzie drogą z drewna” („Märkisch-Oderland geht den 
Holzweg“) partnerzy projektu postrzegają potencja-
ły we współpracy z polskimi podmiotami, zwłaszcza  
ze względu na znaczny udział lasów po polskiej stronie 
euroregionu.

Po niemieckiej stronie euroregionu opracowywana 
jest obecnie przez Regionalną Wspólnotę Planistyczną 
Oderland-Spree Regionalna Koncepcja Energetyczna 
(REK). Identyfikuje się przy tym potrzeby i potencjały  
w aspekcie wytwarzania energii ze źródeł odnawial-

5. Infrastruktura i usługi publiczne 
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nych i oszczędności energii oraz formułuje scenariusze 
rozwoju regionu w dziedzinie energetyki oraz wizje  
i pola działania.

Podczas gdy po niemieckiej stronie Euroregionu 
zakończono już fazę początkową, względnie osiąga się 
wręcz granice możliwości (np. biogaz, energia wiatru), 
w polskiej części Euroregionu istnieje jeszcze duży po-
tencjał rozwoju i umocnienia pozycji alternatywnych 
źródeł energii. Udział energii odnawialnych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej wynosi obecnie poniżej 5% energii 
pierwotnej (BP Statistical Review of World Energy 2012, 
cyt. w Heinrich 2012). Można jednak stwierdzić rosną-
ce zainteresowanie tematyką energii odnawialnych  
w Polsce.

Nieznaczny stopień wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii na terenie polskiej części Euroregionu 
nie stanowi odzwierciedlenia istniejącego w tej dzie-
dzinie potencjału, który jest zwłaszcza w niektórych 
dziedzinach energetyki odnawialnej duży a nawet 
bardzo duży. Istnieje wiele możliwości i szans rozwoju 
współpracy transgranicznej w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii, w szczególności z instytucjami i podmio-
tami gospodarczymi z Niemiec.

Podstawą do nawiązania kooperacji w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii na terenie Euroregionu  
PRO EUROPA VIADRINA jest doświadczenie Euroregio-
nu w dziedzinie współpracy transgranicznej, które może 
okazać się podwaliną przyszłej współpracy konkretnych 
przedsiębiorstw poprzez realizację wspólnych, eurore-
gionalnych projektów, w której to dziedzinie partnerzy 
polscy i niemieccy posiadają niemałe doświadczenie.

Mimo że udział energii odnawialnej po polskiej 
stronie Euroregionu jest niewielki, należy wspomnieć, 
iż istnieje również jedna większa elektrownia wodna  
w Bledzewie 91,49 MW oraz kilkanaście małych elek-
trowni wodnych o mocy do 15 W. Oprócz tego działają 
3 zakłady oferujące pelet z drewna (w Słubicach) oraz 
ze słomy i siana (w Przytocznej i Słońsku).

Stopień rozwoju i wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii w polskiej części Euroregionu należy określić 
jako słaby, ale istnieją gminy, w których jest ona już po-
zyskiwana. Spośród blisko stu komunalnych oczyszczal-
ni ścieków na terenie woj. lubuskiego istnieje oczysz-
czalnia w Gorzowie Wlkp., w której  wytwarzany jest 
biogaz wykorzystywany na miejscu do produkcji ciepła 
i energii. Na różnym etapie zaawansowania inwestycji 
jest już kilka ferm wiatrowych po polskiej części Euro-
regionu, są one umieszczone w gminach: Bogdaniec, 
Górzyca, Przytoczna, Strzelce Krajeńskie oraz Słubice. 
Należy wspomnieć również iż w Szpitalu Wojewódz-
kim w Gorzowie Wlkp. oraz w Szpitalu w Międzyrzeczu-
Obrzycach zastosowane są kolektory słoneczne.

Kilka przytoczonych przykładów pozyskiwania ener-
gii odnawialnej w polskiej części Euroregionu pokazu-
je, iż podjęto tu działania w kierunku poprawy sytuacji 
energii odnawialnej. Już można zauważyć, iż stanowi to 
dobry początek do dalszego rozwoju tej dziedziny.

Również w dziedzinie energetyki dąży się do wy-
miany doświadczeń. Wspólnie z Regionalną Wspólno-
tą Planistyczną Oderland-Spree można sięgnąć tu po 
doświadczenia wynikające z Regionalnej Koncepcji 
Energetycznej oraz prac związanych z innymi alterna-
tywnymi nośnikami energii i wykorzystać je na rzecz 
Euroregionu. 

5.2. 
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

  Edukacja 

Po obu stronach Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA 
sieć placówek opieki nad dziećmi jest dobrze rozbu-
dowana. W niemal każdej gminie znajduje się przy-
najmniej jedna taka placówka. Najczęściej prowadzą  
one opiekę w ciągu dnia, raczej rzadziej spotykane są 
placówki zapewniające opiekę tygodniową.

Rozwijanie znajomości języków odgrywa ważną 
rolę już w tych placówkach, przy czym po obydwu 
stronach język angielski nauczany jest w formie za-
bawowej jako pierwszy język obcy. Nauka języka pol-
skiego w niemieckich przedszkolach ma miejsce tylko  
w pojedynczych przypadkach. Natomiast język nie-
miecki w polskich przedszkolach oferowany i wykorzy-
stywany jest częściej. W celu zmotywowania dzieci do 
nauki języka i wyczulenia ich na to, powołano w ramach 
Language Garden projekt LANGAR. Rozwój umiejętno-
ści językowych w wieku przedszkolnym postrzegany 
jest przez Euroregion jako bardzo efektywny i tworzący 
podwaliny dla kompetencji interkulturowej w regionie. 
W przyszłości należy temu aspektowi poświęcić więcej 
uwagi. 

W szkołach sytuacja nauczania języka polskiego po 
stronie niemieckiej wygląda podobnie jak w przed-
szkolach. W niemieckiej części Euroregionu znajdują się 
zaledwie dwie szkoły podstawowe oferujące naukę ję-
zyka polskiego jako regularnego przedmiotu. Ponadto  
istnieją dwa gimnazja (szkoły średnie ogólnokształcące 
do 12 klasy kończące się maturą) z nauką języka polskiego.  
W szkolnictwie ponadpodstawowym (niem. Oberschule 
– klasy 7-10) nie jest aktualnie oferowana nauka języka 
polskiego, tak więc abstrahując od odległości, powstaje 

5. Infrastruktura i usługi publiczne 





36 Viadrina 2014

aby aktywnie przeciwdziałać brakowi wykwalifikowa-
nych pracowników.

W obrębie Euroregionu znajdują się szkoły wyższe, 
których międzynarodowe ukierunkowanie jest mocno 
zaawansowane. Na Uniwersytecie Europejskim Viadri-
na we Frankfurcie nad Odrą uczą się studenci 75 róż-
nych narodowości. Prawie 1/5 studentów pochodzi  
z Polski. Studia można ukończyć na kierunkach kultu-
roznawstwo, prawo i ekonomia. Uniwersytet Europejski 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą utworzył wspólnie  
z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu Col-
legium Polonicum. Stanowi ono nową formę współ-
pracy transgranicznej w dziedzinie badań i dydaktyki  
i jest wzorcowym przykładem w europejskim krajobra-
zie uniwersyteckim. Kolejna uczelnia wyższa znajduje się  
w Gorzowie Wielkopolskim. W Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej w Gorzowie studiować można kierunki 
ekonomiczne, humanistyczne, przyrodnicze oraz admi-
nistracyjne. Uzupełnieniem uczelni wyższych są znaj-
dujące się na terenie Euroregionu liczne instytucje ba-
dawcze, np. Centrum Leibniza Badań Rolniczych (ZALF) 
w Münchebergu oraz Instytut Leibniza Mikroelektroniki 
Innowacyjnej we Frankfurcie nad Odrą. Dzięki bliskości 
ośrodków szkolnictwa wyższego Berlina, Poznania, Zie-
lonej Góry, Cottbus, Wildau i Eberswalde, powstają dla 
podmiotów z regionu liczne możliwości kooperacji, jed-
nak również występuje ryzyko odpływu studentów. 

Współpraca z uczelniami wyższymi umożliwiła 
już realizację licznych projektów w Euroregionie, np. 
„Integracja poprzez kompetencję” („Integration via 
Kompetenz“). Powinno ulec to poszerzeniu, zwłaszcza  
w dziedzinach podnoszenia kwalifikacji wykwalifikowa-
nych pracowników oraz badania problemów gospo-
darczych, prawnych i społecznych o ponadgranicznym 
charakterze.

  Kultura i sztuka 

Kultura i sztuka stanowią istotny element porozumienia 
narodów. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA posiada 
wiele zabytków, liczne dobra kultury, wyjątkowy krajo-
braz kulturowy oraz szczególne obiekty i budowle kul-
turowo-historyczne. Można tu zobaczyć sztuki teatral-
ne, wyjątkowe zbiory w muzeach, wystawy tematyczne, 
miejsca pamięci a nawet historyczne formy osadnictwa, 
wysłuchać koncertów, odczytów i doświadczyć wielu 
innych doznań. 

Wyrazem tej transgranicznej współpracy są „Dni 
Muzyki nad Odrą”, które co roku odbywają się nad Odrą  
i Nysą. Ponadto tworzy się i wykonuje coraz więcej 
dwujęzycznych przedstawień teatralnych, realizuje 
wzajemne lub wspólne wystawy obrazów czy też foto-

grafii. Tworzone dzięki kreatywnemu potencjałowi arty-
stów Euroregionu powstają w wyniku ponadgranicznej 
współpracy coraz liczniejsze dzieła artystyczne, a licz-
ba odwiedzających imprezy kulturalne wciąż wzrasta,  
z drugiej strony specjaliści z obu stron troszczą się  
o zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych 
i wykorzystanie go jako źródła wiedzy. Te liczne dobra 
kultury należy zachować dla przyszłych pokoleń i nadal 
z nich korzystać. 

Euroregion stara się wspierać ten proces, aby nadal 
identyfikować, zabezpieczać, restaurować i udostępniać 
dziedzictwo kulturowe, wspierać spotkania i współpra-
cę artystów i intensyfikować tworzenie sieci instytucji. 

  Ochrona zdrowia 

Na terenie niemieckiej części Euroregionu PRO EUROPA 
VIADRINA znajduje się 11 szpitali z oddziałami stacjo-
narnymi. W szpitalach w regionie chorzy mają dostęp 
do lekarzy i oddziałów wszystkich specjalności, poza 
kardiologią. Uzupełnieniem szpitali są placówki rehabi-
litacji pacjentów.

Dająca pracę 17% zatrudnionych gospodarka zdro-
wotna wnosi, obok sektora usług, największy wkład do 
zatrudnienia w regionie i przewyższa średni udział dla 
Brandenburgii wynoszący 14,2% łącznej liczby zatrud-
nionych. 

Podczas gdy opieka lekarska w aglomeracjach/mia-
stach lub większych gminach po stronie niemieckiej 
Euroregionu jest w większości zapewniona, obszary 
wiejskie dotknięte są niedoborem lekarzy, zwłaszcza 
lekarzy specjalistów, który powiększy się jeszcze w nad-
chodzących latach. Przy pomocy różnych projektów 
modelowych podejmowane są starania przeciwdziała-
nia tej tendencji i utrzymania opieki lekarskiej. Wpraw-
dzie nawet szpitale dotknięte są niedoborem wykwa-
lifikowanych pracowników, jednak jest on po stronie 
niemieckiej w coraz większym stopniu kompensowany 
zagranicznym personelem specjalistycznym.

Po polskiej stronie Euroregionu znajduje się siedem 
jednostek, które świadczą leczenie szpitalne w pełnym 
zakresie: są to szpitale w Gorzowie Wielkopolskim –  
największy szpital w Euroregionie, Drezdenku, Kostrzy-
nie nad Odrą, Międzyrzeczu, Skwierzynie, Słubicach  
i Sulęcinie. 

Do tej pory istnieje tylko fragmentaryczna wymia-
na w służbie zdrowia między Polską i Niemcami. Przy 
pomocy projektów współfinansowanych przez UE 
rozwinięto współpracę między szpitalami i klinikami  
w Gorzowie, Frankfurcie nad Odrą, Słubicach, Beeskow, 
Eisenhüttenstadt i Bad Saarow w dziedzinie wspólnych 
badań i zapewnienia wykwalifikowanej kadry oraz orga-
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