
„Polsko-Niemiecki Obszar Rozwoju Odra-Nysa (DPERON) – Badania z zakresu planowania przestrzennego i infrastruktury komunikacyjnej;  
możliwości realizacji inwestycji transgranicznych“ 
 
Zadanie 1 i  2 Analiza obszarów cząstkowych Północ i Południe  
          
 

Zadanie  1 
Partner  Euroregion Pomerania, GL, Zachodniopomorskie 
 
Koszty   23.681,- €, udział GL 47 %, udział Pomeranii 53 % 
 
Zadanie  2 
Partner  GL, Województwo Lubuskie we współpracy z projektami  
  Rail Baltica oraz EDC III Via Regia oraz Senstadt Wydział  7  
  oraz Województwo Dolnośląskie 
 
Stan zaawansowania prac Zadanie 1 i 2 
Wstępna wersja raportu z dnia 19.08.07 została zaprezentowana na posiedzeniu 
Grupy Sterującej  dnia 28.08. w Szczecinie.  
Propozycje zmian i uzupełnień są na bieżąco wprowadzane do dokumentu. 
Przeprowadzono uzgodnienia dotyczące priorytetowych działań, które będą 
poparte kartami projektów.  
 
Diałania/Terminy 
Zadania 1-2 są na bieżąco opracowywane i weryfikowane, termin zakończenia 
prac nad dokumentem, to 30.09.07. 
Po tym terminie nastąpi przekazanie do Urzędów Marszałkowskich w celu 
zaopiniowania w terminie do 30.10.07. 
Prezentacja wyników na poziomie merytorycznym jest przewidziana na początek 
listopada.  



„Polsko-Niemiecki Obszar Rozwoju Odra-Nysa (DPERON) – Badania z zakresu planowania przestrzennego i infrastruktury komunikacyjnej;  
możliwości realizacji inwestycji transgranicznych“ 
  
Zadanie 3 Analiza całego obszaru badań  
         

 

Zadanie 3 
Partner  Euroregion Pomerania, GL, Województwo Zachodniopomorskie, 

Województwo Lubuskie  
We współpracy z partnerami projektów 

  Rail Baltica i EDC III Via Regia oraz Senstadt Wydział 7  
  oraz Województwo Dolnośląskie 
 
Koszty  29.534,- €, udział GL 47 %, udział Pomerania 53% 
 
Stan zaawansowania prac - Zadanie 3 
Zadanie 3 stanowi podsumowanie analitycznej części projektu. Prace nad 
realizacją tego zadania zaczynają się w chwili obecnej na podstawie zadań 1 i 2. 
W odniesieniu do tego zadania dokonano uzgodnień dotyczących działań 
priorytetowych, które zostaną poparte kartami projektów.  
Karty projektów mają służyć jako pomoc przy przygotowywaniu działań i 
wniosków o dofinansowanie w ramach celu 3. 
 
Działania/Terminy 
Prezentacja wyników na szczeblu merytorycznym jest zaplanowana na początek 
listopada.  



„Polsko-Niemiecki Obszar Rozwoju Odra-Nysa (DPERON) – Badania z zakresu planowania przestrzennego i infrastruktury komunikacyjnej;  
możliwości realizacji inwestycji transgranicznych“ 
 
Zadanie 4 do 6 Zintegrowane koncepcje komunikacyjne Euroregionów 
          

  

Zadanie 4 
Partner  Euroregion Pomerania, Województwo Zachodniopomorskie 
 
Koszty  25.490,- €, 
 
Zadanie 5 
Partner  Euroregion Pro Europa Viadrina i  Województwo Lubuskie 
 
Koszty  Złożone oferty opiewają na kwoty od 19.000 € do 25 000 € 
 
Zadanie 6 
Partner  Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr i  Województwo Lubuskie 
 
Koszty  Złożone oferty opiewają na kwoty od 19 000 € do 25 000 € 
 
Stan zaawansowania prac zadanie 4 do 6 
Rozpoczęto prace nad zadaniem 4. W centrum zainteresowania znajdzie się 
szczebel regionalny i  komunalny. Będzie to podstawą do opracowania na 
terenie Euroregionu wniosków o dofinansowanie o charakterze transgranicznym.  
Finansowanie zadania 5 i  6 wymaga jeszcze wyjaśnienia, zostaną złożone 
stosowne wnioski o środki z Totalizatora i Ministerstwa Infrastruktury. 
 
Działania/Terminy 
Zadanie 4 jest opracowane w ścisłej współpracy z partnerami.  
Prezentacja wyników na szczeblu merytorycznym zaplanowana jest na początek 
listopada.  


