
Tytuł Źródło 
Całkowita wartość 

projektu 
Kwota dofinansowania Opis 

Międzynarodowe Święto 

Plonów 

Euroregion Sprewa- 

Nysa- Bóbr 
11 644,50 EURO 8 681,38 EURO 

Celem projektu było wspieranie współpracy kulturalnej przez przybliżenie tradycji 

obyczajów dożynkowych kultywowanych na pograniczu polsko-niemieckim. Ideą 

przyświecającą realizatorom było stworzenie podstaw do poszerzenia współpracy 

transgranicznej na płaszczyźnie kultury. Realizacja projektu przyczyniła się także 

do wspólnej promocji miast i regionów biorących udział w projekcie. Punktem 

kulminacyjnym projektu były gminno – powiatowe dożynki organizowane 

28 sierpnia 2010 r. w Krośnie Odrzańskim z udziałem przedstawicieli niemieckiego 

partnerskiego miasta Schwarzheide. 

Termin realizacji - 01.08.2010 – 31.10.2010 r. 

Transgraniczny Dzień Plonów 
Euroregion Sprewa- 

Nysa- Bóbr 
15 660,00 EURO 13 311,00 EURO 

Projekt realizowany w 2013 roku w partnerstwie z miastem Schwarzheide. 

Realizacja projektu miała na celu wspieranie współpracy kulturalnej poprzez 

przybliżenie oraz pielęgnowanie tradycji obyczajów dożynkowych kultywowanych 

na pograniczu polsko – niemieckim.  

Transgraniczny Festiwal 

Kulinarny  - Rybobranie 2014 

Euroregion Sprewa- 

Nysa- Bóbr 
10 690,00 EURO 9 086,50 EURO 

Projekt realizowany w partnerstwie z miastem Schwarzheide. Przedmiotem projektu 

była organizacja festiwalu kulinarnego, warsztatów kulinarnych z udziałem 40 osób 

(20 Polaków i 20 Niemców) zakończonych konkursem oraz rejsu po Odrze w celu 

integracji przygranicznych środowisk. 

Zwyczaje dożynkowe 

pogranicza polsko - 

niemieckiego 

Euroregion Sprewa- 

Nysa- Bóbr 
8 810,00 EURO 7 488,50 EURO 

Projekt realizowany w 2014 roku w partnerstwie z miastem Schwarzheide. 

Realizacja projektu miała na celu wspieranie współpracy kulturalnej poprzez 

przybliżenie oraz pielęgnowanie tradycji obyczajów dożynkowych kultywowanych 

na pograniczu polsko – niemieckim.  

Polsko-niemiecka koncepcja 

zagospodarowania rekreacyjno-

turystycznego przystani 

rzecznych na Odrze. 

Euroregion Sprewa- 

Nysa- Bóbr 
15 420,00 EURO 13 107,00 EURO 

Projekt dotyczył opracowania koncepcji zagospodarowania rekreacyjno - 

turystycznego przystani rzecznych na Odrze po polskiej jak i po niemieckiej stronie 

(Frankfurt nad Odrą). 
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 Odra dla turystów 2014 – 

rozwój turystyki wodnej 

na transgranicznym obszarze 

Doliny Środkowej Odry – etap II 

PO EWT 7 337 362,80  EURO  5 657 296,90 EURO 

Gmina Krosno Odrzańskie pełniła rolę partnera projektu. Beneficjent Wiodący - 

Gmina Nowa Sól – Miasto. Rozpoczęcie projektu - marzec 2010. Zakończenie 

projektu - czerwiec 2014. Odbiorcy projektu - turyści polscy, niemieccy oraz zapaleni 

wodniacy. Działania infrastrukturalne: przebudowa portów w 4 miejscowościach 

Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice, Frankfurt nad Odrą,  dostawa 2 statków 

turystycznych przeznaczonych do żeglugi na Odrze na odcinku Bytom Odrzański – 

Kostrzyn nad Odrą; działania promocyjno- marketingowe na rzecz stworzenia 

spójnego pakietu promującego dorzecze Odry. 

Wydanie polsko-niemieckiej 

publikacji pn. "Krosno nasze 

Krosno, Ty piastowski grodzie…" 

PROW 14 538,00 PLN 11 248,00 PLN 

Projekt polegał na wydaniu polsko - niemieckiej publikacji, której treść merytoryczną 

wykonał Jerzy Szymczak - Społeczny Opiekun Zabytków. Publikacja zawiera 

widokówki z przedwojennym Krosnem Odrzańskim oraz  fotografie konfrontujące 

obraz współczesnego miasta z jego starym obliczem, a także odpowiednie opisy. 

Publikacja została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

Popularyzacja wiedzy na temat 

Alfreda Henschke - Klabunda - 

poety z Krosna Odrzańskiego 

FWPN 48 333,33 PLN 29 000,00 PLN 

Przedmiotem projektu był cykl działań obejmujący wieczorki poetyckie, polsko – 

niemieckie spotkania młodzieży, konkursy wiedzy nt. Klabunda, nakręcenie filmu 

dokumentalnego poświęconego Klabundowi, ustawienie rzeźby pisarza i poety 

na terenie miasta. W realizację projektu zaangażowane było partnerskie miasto 

Schwarzheide. Do udziału w punkcie kulminacyjnym zaproszono 30-osobową 

delegację składająca się z samorządowców, ale także z przedstawicieli lokalnego 

środowiska kultury i młodzieży uczącej się w klasach o profilach humanistycznym.  

Polsko - niemieckie spotkania 

muzyczne nad Odrą – Festiwal 

Jadwigensis 2007 

FWPN 36 302,32 PLN 20 000,00 PLN 

Festiwal Jadwigensis to międzynarodowe przedsięwzięcie artystyczne 

upowszechniające  kulturę wysoką. Składa się na niego cykl koncertów muzyki 

poważnej z udziałem wysokiej klasy artystów prezentujących utwory największych 

klasyków gatunku. Projektów miał na celu stworzenie podstaw do poszerzenia 

współpracy międzynarodowej i integracji na płaszczyźnie kultury. Ich realizacji 



Tytuł Źródło 
Całkowita wartość 

projektu 
Kwota dofinansowania Opis 

często towarzyszyły wizyty delegacji zagranicznych, co podkreślało ponadnarodowy 

wymiar imprezy. 

Termin realizacji projektu: od 24.08.2007 r. do 26.08.2007 r. 

Festiwal Jadwigensis 2008 FWPN 55 205,11 PLN 25 000,00 PLN 

Festiwal Jadwigensis to międzynarodowe przedsięwzięcie artystyczne 

upowszechniające  kulturę wysoką. Składa się na niego cykl koncertów muzyki 

poważnej z udziałem wysokiej klasy artystów prezentujących utwory największych 

klasyków gatunku. Projektów miał na celu stworzenie podstaw do poszerzenia 

współpracy międzynarodowej i integracji na płaszczyźnie kultury. Ich realizacji 

często towarzyszyły wizyty delegacji zagranicznych, co podkreślało ponadnarodowy 

wymiar imprezy. 

Termin realizacji projektu: od 11.09.2007 r. do 14.09.2008 r. 

Festiwal Jadwigensis 2009  

FWPN 

oraz 

Międzynarodowy 

Fundusz 

Wyszehradzki 

57 137,74 PLN 
FWPN: 25 000,00 PLN 

MFW: 5 087,89 EURO 

Festiwal Jadwigensis to międzynarodowe przedsięwzięcie artystyczne 

upowszechniające  kulturę wysoką. Składa się na niego cykl koncertów muzyki 

poważnej z udziałem wysokiej klasy artystów prezentujących utwory największych 

klasyków gatunku. Projektów miał na celu stworzenie podstaw do poszerzenia 

współpracy międzynarodowej i integracji na płaszczyźnie kultury. Ich realizacji 

często towarzyszyły wizyty delegacji zagranicznych, co podkreślało ponadnarodowy 

wymiar imprezy. 

Partner zagraniczny: Schwarzheide – Niemcy, Karcag – Węgry, Moldava nad Bodvou 

– Słowacja. Termin realizacji projektu: od 10.09.2009 r. do 13.09.2009 r. 

Obchody jubileuszu 10-tej 

rocznicy współpracy 

partnerskiej pomiędzy Krosnem 

Odrzańskim a Schwarzheide 

 25 570,23 PLN 13 196,00 PLN 

Projekt stanowił podsumowanie 10-letnich kontaktów partnerskich pomiędzy 

Krosnem Odrzańskim i Schwarzheide. Uroczystość jubileuszowa była doskonałą 

okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy oraz do wymiany 

doświadczeń i poglądów dotyczących realizowanych wspólnie projektów. 

Elementem obchodów jubileuszowych była również polsko-niemiecka publikacja 
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pn. „Krosno Odrzańskie – Schwarzheide – dwa miasta, jeden cel”, która przybliżyła 

mieszkańcom efekty partnerstwa. 

Termin realizacji projektu: od 27.05.2011 r. do 29.05.2011 r. 

 


