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Sehr geehrte Damen und Herren, 
wie bereits angekündigt, findet in der Zeit vom 7. Juni 2021 bis zum 25. 
Juni 2021 eine schriftliche Vorkonsultation zu den 
Programmschwerpunkten des Kooperationsprogramms Interreg VI A 
Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen 2021-2027 statt. 

Die Befragung erfolgt online und ist ab dem 07.06.2021 unter folgendem 
Link freigeschaltet: 

https://surveys.iu-info.de/847312?lang=de 

Der Entwurf der Programmstrategie und eine Übersicht der Fragen der 
Vorkonsultation werden bis dahin auf unserer Programmseite unter der 
Überschrift „Prozess der Erstellung des Kooperationsprogramms 2021-
2027“ veröffentlicht. 

Aus Anlass der Vorkonsultation laden wir alle interessierten Personen, 
Einrichtungen und Organisationen zu einer Informationsveranstaltung 
am 08.06.2021 (10:00 Uhr – 13:30 Uhr, Agenda der 
Informationsveranstaltung) ein. Die Veranstaltung findet online auf der 
Plattform ZOOM statt und wird simultan deutsch-polnisch übersetzt. 

 
Bitte registrieren Sie sich für den 08.06.2021 unter: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_zV0VvsPMSXKVDDbthRMtKw 

Bitte warten Sie mit der Anmeldung nicht bis zur letzten Minute. Erst nach 
der Registrierung erhalten Sie den Link direkt zum Treffen. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Redaktionsteam des Gemeinsamen Sekretariats 
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Szanowni Państwo, 
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w okresie od 7 czerwca 2021 
r. do 25 czerwca 2021 r. odbędą się pisemne konsultacje wstępne 
dotyczące priorytetów programowych Programu Współpracy Interreg VI 
A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. 

Zadawanie pytań odbędzie się online i będzie aktywne od 07.06.2021 
r. pod następującym linkiem: 

https://surveys.iu-info.de/847312?lang=pl 

Projekt strategii programowej oraz przegląd pytań z konsultacji wstępnej 
zostaną do tego czasu opublikowane na naszej stronie programowej pod 
nagłówkiem „Proces tworzenia Programu Współpracy na lata 2021-
2027”. 

Z okazji konsultacji wstępnej zapraszamy wszystkie zainteresowane 
osoby, instytucje i organizacje na wydarzenie informacyjne w dniu 
08.06.2021 (10:00 - 13:30, agenda wydarzenia informacyjnego). 
Wydarzenie odbędzie się online na platformie ZOOM i będzie tłumaczone 
symultanicznie na język polski lub niemiecki. 

Prosimy o zgłoszenie się na dzień 08.06.2021 r. do: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_zV0VvsPMSXKVDDbthRMtKw 

Prosimy nie czekać z rejestracją do ostatniej chwili. Dopiero po rejestracji 
otrzymają Państwo link bezpośrednio do spotkania. 

Cieszymy się na Państwa udział. 

Z poważaniem 

Zespół redakcyjny WS 
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