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 społecznogospodarczy po obu stronach granicy między Unią Europejską i Rosją odpowiada na wspólne wyzwania i problemy oraz promuje współpracę między
społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych jest 60 projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską z litewskich, polskich
i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

W ramach Programu odrestaurowano
zabytkowe mury miejskie w Malborku
W ramach jednego z wdrażanych przez Program projektów „Wspólnymi ścieżkami
– budowanie atrakcyjności turystycznej miast Malborka i Swietłyj”, w Malborku odrestaurowano mury miejskie nad rzeką Nogat. Przeprowadzono tu kompleksową modernizację zdegradowanych zabytkowych murów obronnych miasta
oraz ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku od Przystani Żeglarskiej Park Północny
do Amfiteatru w Parku Miejskim.
Zadbano również o dalszy rozwój tego historycznego miasta – opracowano tu kompletną dokumentację techniczną, która w przyszłości posłuży do zagospodarowania
nabrzeża rzeki Nogat. Powstałe w ten sposób Bulwary Miejskie Malborka mają
stanowić atrakcyjne miejsce wypoczynkowe dla mieszkańców i turystów, z plażą, przystanią i torem kajakowym oraz punktami gastronomicznymi.
Po rosyjskiej stronie granicy w ramach realizacji projektu zrewitalizowano teren parku wzdłuż brzegu kanału w miejscowości Swietłyj w Obwodzie Kaliningradzkim
(Rosja). Wykonano tu m.in. instalację energooszczędnego oświetlenia, nawierzchnię
chodników wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wyposażono park
w małą architekturę.
Wsparcie ze środków Unii Europejskiej pozwoliło nie tylko z sukcesem zrealizować
projekt, który poprawił atrakcyjność miasta i zadbał o jego cenne zabytki, ale przede
wszystkim nawiązać długotrwałą współpracę pomiędzy miastami Malbork i Swietłyj. Dokumentacja sporządzona w ramach tego projektu ma posłużyć jako podstawa
do kolejnego – w Malborku planowana jest realizacja Bulwarów Miejskich nad rzeką
Nogat, a w miejscowości Swietłyj zagospodarowanie lokalnego nabrzeża.
Projekt został zakontraktowany na prawie 4 mln PLN (ponad 960 tys. EUR), z czego
dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło 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.

