
                                                                           
 

25.01.2010          
P r o t o k o l 

LEADER Region Uckermark e.V., RAK „Przyszlosc Doliny 
Dolnej Odry“  

Termin  z Przedstawicielami LGD   
„DIROW“______________________________

Data: Wtorek 12.01.2010
Miejsce: Buro LGD „DIROW”, Gryfino
Poczatek: 11:30 godz.
Koniec: 13:00 godz. 

Uczestnicy: 

Pan Krause – Z-ca Przewodniczacego LGD Uckermark e.V., RAK „Przyszlosc Doliny 
Dolnej Odry“, Dyrektor Urzedu Oder- Welse
Pani Sadowska – Z-ca Przewodniczacego LGD „DIROW“, Wojt Gminy Banie
Pan Lidwin – Z-ca Przewodniczacego LGD „DIROW“, Wojt Gminy Widuchowa
Pan Szabalkin – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Pan Rzepka – Dyrektor Biura LGD „DIROW“
Pani Gerwatowska - Grontmij GfL
Pan Crull – Grontmij GfL

Wyniki spotkania:

• Wymiana informacji na temat istniejacych funduszy ( kulisy polskiego i 
nemieckiego programu LEADER), za pomoca ktorych mozna finansowac 
wspolne dzialania pomiedzy LGD. Krotkie przedstwienie polskiej linie prawnej 
przez Pana Rzepke. 

• Dyskusja na temat mozliwych, konkretnych celow bzw. tematow oraz tresci 
dlugookresowej wspolpracy.  Polska LGD „DIROW“oraz niemiecka LGD 
Uckermark e.V., RAK „Zukunft Unteres Odertal“powinny zaproponowac 
konkretne pomysly projektow na 2010 rok i na nastepne lata oraz 
miejsce ich realizacji. Do 28.02.2010 powinien zostac okreslony zakres 
tych projektow. Prosimy o przeslanie listy z propozycjami projektow, tematow 
itp. do Pani Gerwatowskiej. (katarzyna.gerwatowska@grontmij.de). 

• Pan Krause poinformowal o mozliwosci udzialu we wspolnej prezentacji LGD 
na targach  InKontakt w Schwedt/Oder, ktore odbeda sie 5.-6.czerwca 2010. 
Przedstwiciele polskiej LGD przedyskutuja ten pomysl wraz z czlonkami rady. 
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By udalo sie zarezerwowac i zoorganizowac wspolne stoisko, 
prosimy o 

przeslanie informacji na temat uczestnictwa zainteresowanch gmin i miast do 
28.02.2010.

• Wymiana pomyslow dotyczacych wspolpracy pomiedzy LGD oraz pomiedzy 
gminami i miastami w ramach tzw. „Transgranicznego Planu Dzialania“. Pan 
Krause przedstawil obecnym na spotkaniu,  stan wspolnie przygotowanego i 
zlozonego wniosku INTERREG IV A  „Infrastruktura laczaca pomiedzy 
polskimi i niemieckimi gminami i miastami Mark Landin, Brüssow, 
Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, 
Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare 
Czarnowo oraz Trzcinsko-Zdroj“. 
Pan Burmistrz Szabalkin sprobuje zoorganizowac w lutym, spotkanie z Panem 
Pawlem Bartnikiem – Przewodniczacym Stowarzyszenia Polskich Gmin 
Euroregionu Pomerania.

• Pan Krause poinformowal rowniez o tym, iz w regionie „Doliny Dolnej Odry“ 
poszukiwane sa dwie polskie przedszkolanki z podstawowa znajomoscia 
jezyka niemieckiego, jak rowniez kucharz do hotelu w miejscowosci Felchow 
w Urzedzie Oder – Welse. Istnieje rowniez duze zapotrzebowanie na 
wspolprace pomiedzy hodowcami krolikow, jak rowniez w dziedzinie turystyki 
konnej i powozenia bryczkami. 

• Uczestnicy spotkania postanowili spotykac sie we wspolnym gronie regularnie 
by stopniowo budowac i rozwijac wspolprace pomiedzy LGD.

• Na zakonczenie Pan Krause podziekowal przedstawicielom LGD „DIROW“ za 
owocne rozmowy i osiagnieta juz wspolprace.  

Poczdam,  25.01.2010
Grontmij GfL Potsdam 
gez. Katrzyna Gerwatowska
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	Miejsce:		Buro LGD „DIROW”, Gryfino

