Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy po obu stronach granicy między Unią
Europejską i Rosją - odpowiada na wspólne wyzwania
i problemy oraz promuje współpracę między sąsiadującymi społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych jest 60 projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską z polskich, litewskich i rosyjskich
(Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

Ulica Chłodna w Suwałkach
stała się eleganckim
pasażem
spacerowo-handlowym
W ramach z jednego z wdrażanych przez Program projektów w Suwałkach wykonano przebudowę ulicy Chłodnej, fragmentu Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz fragmentu ul. Mickiewicza. Ponadto, w połowie
ulicy Chłodnej powstał plac parkingowy. Przebudowana
ulica Chłodna stała się swoistym łącznikiem dwóch zrewitalizowanych części miasta: Placu im. Marii Konopnickiej
oraz Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ten reprezentatywny pasaż służy w ciągu całego roku mieszkańcom miasta, a także odwiedzającym turystom. To właśnie
tutaj zlokalizowane jest wiele punktów gastronomicznych
i handlowych. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego jest
miejscem organizacji wielu imprez miejskich takich
jak Suwałki Blues Festival, Jarmark Kamedulski, kiermasze
wyrobów rękodzieła ludowego, kuchni kresowej itp. Przebudowana infrastruktura służy również obchodom świąt
patriotycznych, w tym Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.
Z drugiej strony granicy, w rosyjskim mieście Czerniachowsk (Obwód Kaliningradzki) wykonano przebudowę parku miejskiego, natomiast w mieście Gurjewsk
opracowano kompletną dokumentację projektową,
która w przyszłości posłuży do przebudowy podobnego
parku i pozwoli rozwijać turystykę w tym mieście.
W wyniku współpracy miast Suwałki, Cherniachowsk
i Gurjewsk dokonano kompleksowej przebudowy
przestrzeni publicznych w rejonach przygranicznych
Polski i Rosji. Dzięki temu mogą odbywać się w nich różnorodne imprezy kulturalno-turystyczne zarówno dla
mieszkańców, jak i turystów odwiedzających te tereny.
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej miasta Suwałki,
Czerniachowsk i Gurjewsk stały się jeszcze piękniejsze i bardziej atrakcyjne. Zrewitalizowane place i ulice
posłużą wielu grupom społecznym, w tym młodzieży,
studentom, seniorom, sportowcom i artystom. Poprzez
współpracę w projekcie miasta partnerskie zacieśniły
swoją współpracę i już teraz planują kolejne wspólne
przedsięwzięcia.
Projekt został zakontraktowany na blisko 8,5 mln złotych
(ponad 2 mln EUR), z czego dofinansowanie Unii Europejskiej stanowi aż 90% tej kwoty.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

