
Program w ramach współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / 
Brandenburgia / Polska, którego celem jest „Europejska Wspólnota Terytorialna”, umożliwi 

w przyszłości zwiedzanie obiektu kompleksu klasztorno-zamkowego w Dargun osobom z 
ograniczoną mobilnością, jak również wywrze wrażenie na nowych grupach odwiedzających. 

 
Program współpracy Interreg V A ma na celu wspólny, roztropny rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego, jak również zespalanie istniejących obiektów przyrodniczo-
kulturowych. 

Można to na przykład osiągnąć poprzez łączenie infrastruktury turystycznej jak i pogłębienie 
transgranicznego rozgłosu przy wykorzystaniu wspólnych ofert, zarówno dla ludności strefy 

przygranicznej, jak i dla gości. 
 

W związku z tym, powstała Grupa Projektowa dziesięciu partnerów z rejonu Meklemburgii 
Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Polski, która poprzez istotę programu „Przyroda i 

Kultura” przyjęła za wspólny cel poprawę transgranicznych przeżyć związanych ze wspólnym 
dziedzictwem kulturowo przyrodniczym. 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRE) 
 

Obok miasta Dargun w grupie projektu znajdują się następujące instytucje publiczne: 
 

 Ogród Zoologiczny w Ueckermünde 

 Gmina Przelewice in Polen 

 Park ornitologiczny w Marlow 

 Gmina Police w Polsce 

 Niemieckie Towarzystwo Ochrony Przyrody- 
Grupa Regionalna, wyspa Uznam 

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 Miasto Eberswalde 

 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie (Polska) 

 Lasy Krajowe Meklemburgii Pomorza Przedniego 
(Instytucja Prawa Publicznego) 

 
W ramach projektu, każdy z uczestników opracowuje szczególne miejsca rozrywki i nowe 

atrakcje w obszarze swojej działalności. Współpraca partnerów znajduje odzwierciedlenie w 
coraz silniejszym połączeniu danych ofert, a co za tym idzie obopólnej reklamy. 

 
W ramach tego projektu, miasto Dargun rozbuduje w całości i z myślą o osobach 

niepełnosprawnych, chodnik o podłożu drogi gruntowej wokół kompleksu klasztorno- 
zamkowego w Dargun. 

 
Ponadto, ścieżka wiodąca przez obszar chóru dawnego kościoła klasztornego, będzie tak 
stworzona aby również i na tym obszarze osoby niepełnosprawne mogły się poruszać i 

doświadczyć niezwykłych przeżyć. 



Aby uzyskać nieograniczony widok na zespół klasztorno-zamkowy, zdemontowany ma zostać 
płot znajdujący się przy skrzydłach północnym i wschodnim.  W tym wypadku, aby zapewnić 

bezpieczeństwo wewnątrz ruin, otwory fasadowe muszą zostać osłonięte przezroczystym 
materiałem. 

A co za tym idzie, w bezpośrednim otoczeniu przed ścianami zewnętrznymi, konieczne jest 
wykonanie drobnych prac zabezpieczających, aby utrzymać niuanse dotyczące konserwacji 

zabytków. 
 

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi zostaną stworzone 3, odpowiednio oświetlone miejsca 
parkingowe dla niepełnosprawnych, bezpośrednio przy wschodniej ścianie szczytowej 

dawnego spichlerza. 
 

Projekt budowlany ma zostać zrealizowany w roku 2019. 
 
 


