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 Ocena procesów zachodzących  

na obszarze Euroregionu 

• Negatywne zmiany demograficzne; 

– Spadek liczby mieszkańców; 

– Negatywne skutki migracji; 

– Spadek przyrostu naturalnego; 

– Odpływ młodych mieszkańców z  obszarów o 
niższej atrakcyjności; 

• Strukturalne zmiany gospodarki; 

– Deindustrializacja; 

– Wchodzenie w gospodarkę regionu zewnętrznych 
firm sieciowych; 

– Kurczenie się lokalnych rynków pracy; 



 Ocena procesów  

zachodzących  

na obszarze Euroregionu 
• Zmiany  jakości i dostępności usług 

publicznych; 

– Modernizacja i rozbudowa  infrastruktury 
technicznej; 

– Rewitalizacja przestrzeni publicznej i  modernizacja 
obiektów użyteczności publicznej; 

– Poprawa jakości usług; 

– Redukcja oferty usług w efekcie zmian 
demograficznych; 

– Konieczność dopasowania oferty usług publicznych 
do nowych potrzeb i zmieniającej się struktury 
osadniczej euroregionu; 



 Ocena procesów  

zachodzących  

na obszarze Euroregionu 
• Zmiany  stanu finansów jst; 

– Wzrost zadłużenia i kosztów obsługi 
zadłużenia; 

– Wzrost kosztów utrzymania infrastruktury; 

– Wzrost kosztów świadczenia usług; 

– Zmiany dochodów samorządów w efekcie 
zmian demograficznych i gospodarczych; 

– Wzrost obciążenia budżetów wydatkami 
bieżącymi  i obniżenie zdolności 
finansowania rozwoju; 



Problemy współpracy  

transgranicznej  

w Euroregionie Pomerania 

• Niezadowalający poziom wiedzy o sytuacji 
sąsiada i bariery komunikacyjne; 

• Zróżnicowany poziom potencjału 
instytucjonalnego i profesjonalnego 
potencjalnych beneficjentów; 

• Trudności z finansowaniem projektów; 

• Rozdrobnienie  inicjatyw i projektów; 



Priorytety  programu współpracy 

transgranicznej 

• Wsparcie edukacji, badań, wykorzystania 
nowych technologii, innowacji dla wzrostu 
zatrudnienia; 

• Poprawa dostępności centrów gospodarczych 
i turystycznych; 

• Dostosowanie dostępności usług publicznych 
do zmian demograficznych; 

• Rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 



Propozycje strategicznych  

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 

• Centrum Kompetencji Euroregionu Pomerania; 

– Usługi dla interesariuszy 

• Pomoc techniczna dla członków Euroregionu przy 
definiowaniu, przygotowaniu, realizacji projektów 
współpracy transgranicznej; 

• Szkolenia i pomoc w kreowaniu projektów dla 
beneficjentów współpracy transgranicznej; 

– Współpraca z  partnerami zewnętrznymi; 
• Kreowanie  międzynarodowej współpracy Euroregionu; 

• Centrum woluntariatu dla współpracy transgranicznej; 

 



Propozycje strategicznych  

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 

– Centrum Kompetencji Euroregionu Pomerania; 

– Badania procesów zachodzących na pograniczach; 

– Upowszechnianie informacji nt sytuacji w 
Euroregionie   

– Kreowanie platformy informacyjnej i 
komunikacyjnej w Euroregionie; 

– Upowszechnianie i kształtowanie modelowych 
partnerstw przy realizacji usług publicznych; 

 



Propozycje strategicznych  

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 
• Pomerania n@t; Pomerania c@nter;  

– Sieć współpracy subregionalnej dla 
świadczenia usług publicznych w 
wyludniających się obszarach wiejskich; 

• Wypracowanie zintegrowanego modelu 
świadczenia usług; 

• Wielofunkcyjne lokalne centra dostępowe do usług 
publicznych; 

• Centra subregionie i sektorowe dla świadczenia 
poszczególnych usług publicznych; 

• Wykorzystanie nowych technologii  dla świadczenia 

usług na dystans; 

mailto:c@nter


Propozycje strategicznych  

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 

Sieci tematyczne imprez cyklicznych; 
 

• Imprezy sportowe- Puchar  Euroregionu Pomerania; 

Puchar Gryfa;  

• Koncerty, imprezy muzyczne - Muzyczna 

Pomerania; 

• Polsko Niemiecki Festiwal Młodzieży; 

• Wydarzenia kulturalne - Kultura na Pograniczu; 

• Produkty/ oferty  turystyczne - Szlakami Gryfa; 

• Wystawy i konferencje; 

• Kształcenie ustawiczne; 



Propozycje strategicznych  

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 

Sieci tematyczne imprez cyklicznych; 

– Jednorodne nazewnictwo, wizualizacja; 

– Wspólny kalendarz roczny wszystkich imprez w 
Euroregionie; 

– Wspólny marketing i logistyka imprez; 

– Przygotowani do animowania  projektów specjaliści 
w subregionach; 

– Wspólna baza techniczna dla organizacji imprez w 
ramach poszczególnych cykli; 



Propozycje strategicznych  

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 

Wykorzystanie nowych technologii dla 
obniżenia kosztów zaopatrzenia 
energetycznego; 

–Obiektów użyteczności publicznej; 

–Obiektów komercyjnych; 

–Budynków mieszkalnych; 

 

 



Propozycje strategicznych  

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 

Promowanie talentów Euroregionu; 

• Stypendia Gryfa; 

• Naukowcy; 

• Studenci - studia magisterskie ; 

• Uczniowie; 

• Liderzy społeczni; 

• Młodzi przedsiębiorcy; 

• Centrum Nauki  Pomerania/Gryf; 

 



Propozycje strategicznych  

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 

• Pozyskanie  przedsiębiorców i 

mieszkańców  spoza Euroregionu – 

START -UP  POMERANIA; 

• Powierzchnia z obsługą;  

• Nauka; 

• Mieszkanie; 

• 50+  zamieszkaj na Pomorzu 

  



Propozycje   

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 
Wykorzystanie trangranicznego potencjału 

Szczecina i obszaru metropolitalnego ( i innych 

ośrodków miejskich)  dla rozwoju (całego) 

Euroregionu; 

Centra aktywności kulturalnej; 

Centra edukacji;  

Centra  nowych technologii; 

Miejsca spotkań; 

Centra usług; 

Rozwój oferty usług obszarów wiejskich dla 

mieszkańców miast; 

 



• Zintegrowane usługi publiczne w obszarach 
funkcjonalnych;  

• Kształcenie dwujęzyczne;  

• Platforma informacyjna; 

• Akademia sztuki; 

• Wspólny rynek usług medycznych; 

• Pomorska oferta turystyczna; 

 

Propozycje  

projektów  programu  

współpracy transgranicznej 


