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Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 14 grudnia 2004r

Koncepcja wspólnego rozwoju i współpracy miast Frankfurt n.O. i Słubice

W związku z rozszerzeniem terenu gospodarczego Unii Europejskiej oba miasta
znalazły się geograficznie bliŜej w centrum Europy.
Jednocześnie wspólnie z sąsiednimi powiatami muszą podjąć jeszcze większe starania,
aby w nowo powstałej sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej móc
współzawodniczyć z innymi regionami oraz zdobyć odpowiednie miejsce w tej
wspólnocie.
ZałoŜenia te moŜna osiągnąć tylko dzięki ścisłej współpracy obu miast i sąsiadujących
polsko-niemieckich regionów przygranicznych występując jako wspólny region.
Proponuje się realizację następujących głównych punktów:
1.1 Miasto Europejskie Frankfurt n.O. – Słubice
Jako Euroregion ze wspólną przestrzenią rozwojową, gospodarczą i komunikacyjną
•

Dalszy rozwój, aktualizacja i stała praca nad “Koncepcją układu strukturalnego” oraz
wymiana informacji dot. wszystkich przedsięwzięć o znaczeniu dla rozwoju miast,

•

Analiza prac ARGE REZ =(Zespołu Roboczego “Regionalne Centra Rozwojowe”) –
“Rejon miejski 2015” celem dalszej współpracy

•

Uzgodnienie i aktywizacja działań mających na celu wspieranie gospodarki m.in.
poprzez rozbudowę WTC jako wiodącego centrum wspierania gospodarki
i punktu informacyjno-doradczego dla przedsiębiorstw,

•

Udział w projekcie unijnym “City twins”,

•

Wspólne poszukiwanie moŜliwości i narzędzi do pośrednictwa pracy i zwalczania
regionalnego bezrobocia,

•

Wspólne wykorzystanie istniejących lub stworzenie nowych technicznych
i personalnych moŜliwości celem polepszenia porządku i bezpieczeństwa oraz
zwalczania przestępczości,

•

Kontynuacja i poprawa ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przed katastrofami
jak równieŜ ochrony środowiska m. in. poprzez budowę centrum zwalczania
katastrof,

•

Stworzenie i wykorzystanie wspólnych instytucji zaopatrzeniowych i zajmujących się
utylizacją,

•

Starania obu stron i wywieranie wpływu na przedsiębiorstwa i spółki kolejowe celem
dalszego skrócenia czasu podróŜy i połączeń z i do Berlina oraz z i do
Polski/Warszawy dla polepszenia dostępności oraz atrakcyjności miasta
europejskiego Frankfurt n.O. / Słubice

•

Realizacja przyszłościowej transgranicznej komunikacji miejskiej

•

Wspieranie stworzenia nowego połączenia transgranicznego w formie połączenia
promowego Lebus / Nowy Lubusz

1.2. Miasto Europejskie Frankfurt n.O./Słubice jako uznane na arenie
międzynarodowej i konkurencyjne miejsce kształcenia, technologii i nauki
• Wspieranie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Collegium Polonicum na rzecz
dalszego utrzymania międzynarodowego charakteru uczelni
• Wykorzystanie i rozwój instytutów badawczych lub rozwojowych
• Rozbudowa obu miast jako znaczącego miejsca koncentracji szkolnictwa w polskoniemieckim rejonie przygranicznym
• Rozbudowa istniejących polsko-niemieckich projektów szkolnych
• Stworzenie dwujęzycznych instytucji dla dzieci i młodzieŜy

1.3 Miasto Europejskie Frankfurt n.O. / Słubic jako centrum usługowe, logistyczne
i handlowe w miejscu, gdzie spotykają się Europa Środkowa i Wschodnia

•

Rozbudowa obiektów handlowych i usługowych w centrum miast ze specyficzną
ofertą dla rynku polsko-niemieckiego

• Wywieranie wpływu na rozwój aktywnej współpracy szpitala we Frankfurcie n.O.
oraz szpitala powiatowego w Słubicach w celu dalszej rozbudowy jako głównego
miejsca transgranicznego zaopatrzenia medycznego w niemiecko-polskim rejonie
przygranicznym
• Wspólne jarmarki oraz inne imprezy
• Rozbudowa i wykorzystanie targów we Frankfurcie n.O. oraz wspólne wystawy
na własnych i na innych targach
• Opracowanie wielojęzycznych planów i przewodników / tablic informacyjnych
(na drogach i ścieŜkach rowerowych)
1.4. Miasto Europejskie Frankfurt n.O. / Słubice jako centrum kulturalne, sportowe
i turystyczne w rejonie nadodrzańskim
•

Stworzenie i rozbudowa we Frankfurcie n.O. ofert mieszkaniowych dla studentów,
seniorów, rodzin z regionu Berlin/Brandenburgia / Ziemia Lubuska

•

Opracowanie wspólnie uzgodnionego długofalowego programu imprez sportowych,
kulturalnych i innych organizowanych w obu miastach

•

Udział w zbudowaniu i rozbudowie kompleksowego systemu ochrony przyrody
i dolinie Odry oraz terenów chronionych po obu brzegach Odry

•

Rozbudowa turystki w rejonie nadodrzańskim poprzez:

•

Opracowanie względnie aktualizację wspólnej koncepcji turystycznej

•

Rozbudowa odnogi Odry jako portu jachtowego względnie portu dla łodzi sportowych

oraz oŜywienie turystyki wodnej

•

Dalsza rozbudowa ścieŜek rowerowych po obu stronach Odry oraz przyległych
terenach wiejskich

•

Dalsza rozbudowa oraz wykorzystanie jeziora Helene-See jako wspólnego ośrodka
wypoczynkowego

•

Budowa pola golfowego z miejscami noclegowymi i mieszkalnymi w Słubicach

•

i
Wspólne
wykorzystanie
i kulturalnych w obu miastach

•

Kontynuacja i aktywizacja wspólnych imprez, takich jak, festynów miejskich, imprez
kulturalnych i sportowych wykorzystując moŜliwości obu miast

•

Wsparcie projektu dot. transgranicznego programu telewizyjnego

rozbudowa

istniejących

obiektów

sportowych

Koncepcja ta będzie nadzorowana przez wspólne komisje i w razie potrzeby naleŜy
ją kontynuować. Wspólne komisje mają corocznie na wspólnej sesji przedkładać wyniki
i zmiany pod głosowanie.

