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CS 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług 
sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie 

kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez 

wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na 
odległość oraz online

CS 4.6: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w 
rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach 

społecznych

CS 6.1: Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji 
publicznych, w szczególności tych, którym powierzono 

zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron

CS 6.3: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności 
poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty 

międzyludzkie

Priorytet 3: 
Umożliwienie lepszego 

uczestnictwa w transgranicznym 
życiu codziennym poprzez język, 

kulturę i turystykę
CP 4: Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym sprzyjająca włączeniu 
społecznemu

Priorytet 4: 
Wzmocnienie zaufania, wspólne 

kształtowanie rozwoju 
transgranicznego

CSI 1: Lepsze zarządzanie 
współpracą



SZ 4.2: Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu 
inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen in den 
Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie 

lebenslanges Lernen durch Entwicklung barrierefreier 
Infrastruktur, auch durch Förderung der Resilienz des Fern-
und Online-Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen 

Bildung

SZ 4.6: Stärkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger 
Tourismus für die Wirtschaftsentwicklung, die soziale Inklusion 

und die soziale Innovation spielen

SZ 6.1: Verbesserung der institutionellen Kapazitäten 
insbesondere der für die Verwaltung eines bestimmten 
Gebiets zuständigen Behörden sowie der Beteiligten

SZ 6.3: Aufbau gegenseitigen Vertrauens, insbesondere durch 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bürgern

Priorität 4
Vertrauen stärken, 

grenzüberschreitende Entwicklung 
gemeinsam gestalten

ISZ 1: Bessere Governance in Bezug 
auf die Zusammenarbeit

Priorität 3
Bessere grenzüberschreitende 

Teilhabe durch Sprache, Kultur und 
Tourismus ermöglichen

PZ 4: Ein sozialeres und inklusiveres 
Europa 
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Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania 
4.6 - 7.837.500 Euro (EFRR/EFRE)
Kommunalgemeinschaft Europaregion 
POMERANIA e.V. 
6.3 - 5.912.500 Euro (EFRR/EFRE)

Fundusz Małych Projektów Interreg VI A
Fonds für kleine Projekte Interreg VI A



• 80 % środki z EFRR / EFRE-Mittel

• 20 % udział własny / Eigenmittel

Poziom dofinansowania
Höhe der Förderung
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Priorität 3: Bessere 
grenzüberschreitende Teilhabe durch 

Sprache, Kultur und
Tourismus ermöglichen

Spezifisches Ziel 4.6 
„Stärkung der Rolle, die Kultur und 

nachhaltiger Tourismus für
die Wirtschaftsentwicklung, die soziale 

Inklusion und die soziale Innovation 
spielen“

Priotytet 3: Umożliwienie 
lepszego uczestnictwa w 
transgranicznym życiu
codziennym poprzez język, 
kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.6 
„Wzmacnianie roli kultury i 
zrównoważonej turystyki w 
rozwoju
gospodarczym, włączeniu 
społecznym i innowacjach 
społecznych”



• Die Anzahl grenzüberschreitender
Angebote erhöhen, sie
grenzüberschreitend besser
zugänglich machen,

• Kultur und Geschichte des
Nachbarlandes vermitteln,

• soziale Innovationen unterstützen,

• grenzüberschreitende Angebote
und Produkte im

Gesundheitstourismus
entwickeln. 12

Rozwój i marketing transgranicznych ofert i produktów zrównoważonej
turystyki, w szczególności turystyki rowerowej i wodnej oraz kultury  

Entwicklung und Vermarktung grenzüberschreitender kultureller und
nachhaltiger touristischer Angebote und Produkte

• Zwiększanie liczby transgranicznych 
ofert, ich transgraniczne 
udostępnianie,

• przekazywanie wiedzy o kulturze i 
historii kraju sąsiada,

• wspieranie innowacji społecznych,

• rozwój  transgranicznych ofert i 
produktów w turystyce zdrowotnej



.

• auf der Grundlage lokaler und regionaler
Strategien und Konzepte für die
nachhaltige, grenzüberschreitende
touristische Entwicklung identifizierte
Lücken zwischen vorhandenen
touristischen Wegenetzen schließen,

• durch den Auf- und Ausbau von
Wegeleitsystemen die daran ange-
schlossenen touristischen und
kulturellen Stätten für Besucher aus
dem Nachbarland erschließen,

• das gemeinsame Kulturerbe sowie die
gemeinsame Kulturgeschichte erhalten
und besser sichtbar machen
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Inwestycje w transgraniczne połączenie infrastruktury tras turystycznych i
zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego/

Investitionen in die grenzüberschreitende Verknüpfung touristischer
Wegeinfrastrukturen, insbesondere im Rad- und Wassertourismus, und in den

Erhalt des gemeinsamen Kulturerbes

• likwidacja braków zidentyfikowanych 
pomiędzy istniejącymi sieciami szlaków
turystycznych w oparciu o lokalne i 
regionalne strategie i koncepcje
zrównoważonego rozwoju turystyki 
transgranicznej,

• udostępnianie obiektów turystycznych i 
kulturalnym turystom z kraju sąsiada
poprzez tworzenie i rozwój systemów 
zarządzania ruchem turystycznym,

• zachowanie oraz uwidacznianie 
wspólnego dziedzictwa kulturowego, 
wspólnej historii i kultury



.

 die Information und Buchung
grenzüberschreitender touristischer
und kultureller Angebote
erleichtern,

 das Kultur- und Naturerbe besser
erlebbar machen, zum Beispiel
durch bi- oder multilinguale mobile
oder digitale Reise-,
Museumsführer oder Karten.
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Rozwój wspólnych innowacyjnych rozwiązań cyfrowych związanych z turystyką
i kulturą / 

Entwicklung innovativer digitaler Lösungen im Zusammenhang
mit grenzüberschreitenden touristischen und kulturellen Angeboten 

• ułatwianie wyszukiwania i rezerwacji 
transgranicznych ofert turystycznych 
lub
kulturalnych,

• wzmocnienie doświadczalności 
dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego, na
przykład za pomocą dwu- lub 
wielojęzycznych aplikacji, takich jak 
przewodniki turystyczne, przewodniki 
po muzeach lub mapy cyfrowe



Die zu fördernden Maßnahmen sollen 
auch die Vermarktung von Angeboten 
über neue grenzüberschreitende oder 
bereits etablierte, 
grenzüberschreitend erweiterte
Angebotsplattformen stärken.

Tworzenie sieci organizacji turystycznych i dostawców usług turystycznych (w
tym rozwój i łączenie digitalnych platform z ofertami) oraz transgraniczna

wymiana wiedzy branżowej i kompetencji / 
Vernetzung von Tourismusorganisationen und touristischen Leistungsträgern (einschl. 

Aufbau und Verknüpfung von digitalen Angebotsplattformen) und grenzüberschreitender 
Wissens- und Kompetenzaustausch
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Dofinansowywane działania powinny 
również poprawić marketing ofert
transgranicznych poprzez nowo 
powstające, transgraniczne lub 
istniejące,
transgranicznie rozbudowywane 
platformy ofertowe.



Um die Attraktivität des 
Programmraums in der Wahrnehmung 
der Bewohner und
Besucher zu erhöhen, soll im 
Programm die Organisation 

Und Durchführung öffentlicher, 
grenzüberschreitender 
Veranstaltungen gefördert
werden, die einen Beitrag 

zur Entwicklung des grenz-
überschreitenden Tourismus
und des gemeinsamen kulturellen 
Erbes leisten.

Organizacja i przeprowadzanie transgranicznych imprez publicznych w celu
promocji transgranicznej oferty turystycznej i kulturalnej / 

Organisation und Durchführung grenzüberschreitender, öffentlicher 
Veranstaltungen zur Bewerbung grenzüberschreitender touristischer und 

kultureller Angebote
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W celu podniesienia atrakcyjności 
obszaru objętego Programem w 
świadomości
mieszkańców i gości, Program będzie 
promował organizację i realizację
transgranicznych imprez publicznych, 
przyczyniające się do rozwoju 
turystyki
transgranicznej i rozwoju wspólnego 
dziedzictwa kulturowego.



Dziękuję za uwagę
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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