BIURO REGIONALNE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W BRUKSELI

Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Brukseli
za okres grudzień 2013 r. - listopad 2014 r.

I. Podstawowe informacje
1. Informacje ogólne
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zostało
utworzone na mocy uchwały nr XII/146/03 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 5 września 2003 r. Biuro ma status wojewódzkiej jednostki budżetowej.

2. Zatrudnienie
Biuro zatrudnia trzy osoby: Dyrektora zatrudnionego na cały etat, Główną Księgową
zatrudnioną na 1/3 etatu oraz pracownika wspólnego Domu Polski Wschodniej zatrudnionego
na cały etat.
Od 19 maja 2010 r. Dyrektorem Biura jest Pani Małgorzata Wasilenko.
Na stanowisku Głównej Księgowej zatrudniona jest Pani Elżbieta Lendo.
Pracownikiem wspólnym Domu Polski Wschodniej jest Pani Anna Cieślak,
zatrudniona od 8 kwietnia 2013 r. na stanowisku sekretarki.

3. Struktura organizacyjna
Strukturę Biura określa jego Statut przyjęty przez Sejmik Województwa. W myśl
uchwały Sejmiku z dn. 18 marca 2008 r. nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań
przez Biuro i koordynację współpracy Biura z Urzędem Marszałkowskim sprawuje jednostka
organizacyjna Urzędu wskazana w Regulaminie Organizacyjnym. Aktualnie należy
to do kompetencji Gabinetu Marszałka.
Działalność Biura finansowana jest przez Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego oraz wybrane powiaty i gminy.
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4. Cele Biura (według Statutu)
„Podstawowymi celami działania Biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur
w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu
ze strukturami Unii Europejskiej” (§ 3, pkt 1 Statutu).
5. Zakres zadań Biura (według Statutu)
Do zakresu działania Biura należą w szczególności:
1) zadania informacyjne:
a) bieżące informowanie Województwa o zmianach prawnych, procedurach
i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej (UE),
b) informowanie o zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych
i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji
odpowiednim instytucjom w regionie,
c) sporządzanie miesięcznego biuletynu informacyjnego,
2) kontakty z instytucjami Unii Europejskiej:
a) promocja regionu i reprezentowanie jego interesów w instytucjach Unii
Europejskiej,
b) koordynowanie współpracy z Komitetem Regionów Unii Europejskiej,
c) stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach
regionalnych, m.in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach
i innych imprezach przez nie organizowanych,
3) wspieranie władz lokalnych i regionalnych:
a) pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
b) pomoc w organizowaniu staży pracowników administracji samorządowej
Województwa w Brukseli,
c) pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje
w regionie,
d) wspieranie samorządu województwa i samorządów powiatowych w zakresie
działań związanych z integracją europejską,
4) wspieranie instytucji i podmiotów:
a) informowanie o programach,
b) pomoc w pozyskiwaniu partnerów.
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II. Realizacja działań Biura w okresie grudzień 2013 r. – listopad 2014 r.
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli reprezentuje
i promuje interesy regionu w instytucjach unijnych – Komisji Europejskiej, Parlamencie
Europejskim i Komitecie Regionów. Ponadto Biuro działa na rzecz wzmocnienia wizerunku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na poziomie europejskim, między innymi poprzez
współpracę z polskimi i zagranicznymi biurami regionalnymi oraz innymi partnerami
usytuowanymi w Brukseli.
W okresie sprawozdawczym działania Biura skupiały się na następujących
zagadnieniach:

1. Zadania informacyjne
Zadaniem Biura Regionalnego było monitorowanie sektorowych polityk unijnych
oraz prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinach istotnych dla regionu oraz przekazywanie
strategicznych informacji do zainteresowanych podmiotów. Główną metodą pozyskiwania
istotnych informacji był udział Biura w licznych spotkaniach i konferencjach organizowanych
w

instytucjach

unijnych.

Ponadto

Biuro

systematycznie

sprawdzało

komunikaty

zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych instytucji unijnych. Zdobywane
w ten sposób informacje były selekcjonowane przede wszystkim w oparciu o obszary
priorytetowe dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Szczegółowe sprawozdania z działalności Biura były regularnie przekazywane
do Gabinetu Marszałka oraz do Departamentu Współpracy Międzynarodowej w postaci
miesięcznych raportów. Raporty z działalności są wykorzystywane przez Departament
Współpracy Międzynarodowej przy redagowaniu "Biuletynu Informacyjnego - Warmia
i Mazury, Polska, Unia Europejska", który jest przekazywany do jednostek samorządu
terytorialnego z terenu województwa oraz Radnych Sejmiku.
Ważnym narzędziem w realizacji zadań informacyjnych Biura jest strona internetowa
www.eastpoland.eu prowadzona wspólnie przez wszystkie biura zrzeszone w Domu Polski
Wschodniej. Znajdują się tam informacje na temat bieżącej działalności instytucji unijnych,
a także działań Domu podejmowanych na forum europejskim. Ponadto uzupełniane
są zakładki: konkursy i granty, poszukiwanie partnerów, konferencje i seminaria. Dużą
popularnością cieszą się informacje zamieszczane w dziale „Konkursy i granty”, które
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dotyczą otwartych konkursów o dofinansowanie w ramach poszczególnych programów
wspólnotowych. Biuro zamieszcza na stronie także oferty otrzymywane od swoich
zagranicznych partnerów dotyczące realizacji wspólnych projektów.
2. Współpraca z biurami regionalnymi i innymi partnerami
W celu wykonania swoich statutowych zadań w minionym okresie sprawozdawczym
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego ściśle współpracowało z polskimi
i zagranicznymi biurami regionalnymi oraz innymi instytucjami mającymi siedzibę
w Brukseli.
W dniach 18-19 lutego w Brukseli odbyło się seminarium „Korytarze transportowe
Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego
i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego
Bałtyk – Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym.”
Współorganizatorem tego wydarzenia było też Biuro Regionalne Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli. Udział w tym wydarzeniu wzięło ponad 70 osób: przedstawicieli
polskich urzędów marszałkowskich, biur regionalnych w Brukseli oraz firm i innych
instytucji zajmujących się problematyką transportową.
Głównym

celem

spotkań

było

omówienie

problemu

usprawnienia

transportu

w Europie. Uczestnicy zapoznali się z różnymi aspektami polityki transportowej, tematyką
kształtu sieci TEN-T w Europie po roku 2014 i finansowaniem infrastruktury transportowej
w Europie.
Gościom zostały przybliżone takie tematy, jak: planowany kształt sieci TEN-T
w Europie po roku 2014, wizja realizacji europejskiej polityki transportowej oraz inwestycji
w infrastrukturę transportową w Europie z perspektywy wdrażania polityki spójności,
działania na rzecz wspierania multimodalności i intermodalności w Europie, zrównoważona
logistyka w Europie oraz rola portów śródlądowych w multimodalnej sieci transportowej.
Ponadto uczestnicy zapoznali się z prezentacjami na temat finansowania infrastruktury
transportowej w Europie. Omówiono następujące zagadnienia: finansowanie sieci TEN-T
ze środków krajowych i europejskich, badania i innowacje w transporcie w ramach programu
Horyzont 2020 oraz możliwości finansowe instrumentu „Łącząc Europę”.
Przez cały rok trwały przygotowania do Open Days – Festiwalu Miast i Regionów,
którego dwunasta edycja odbyła się w dniach 6-9 października br. Jest to coroczne
wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską, Komitet Regionów oraz regiony
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i miasta mające swe przedstawicielstwa w Brukseli. Hasłem przewodnim tegorocznych Open
Days było "Wspólny wzrost – inteligentne inwestycje dla ludzi", a organizowane
wydarzenia zostały podzielone na trzy grupy tematyczne:
Łącząc regionalne strategie
Seminaria w ramach tego priorytetu koncentrowały się na wymianie poglądów na następujące
tematy:

inteligentne

specjalizacje,

agenda

cyfrowa,

wsparcie

małych

i

średnich

przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna (wspierana przez EFRR), szkolenia i integracja
społeczna (wspierana przez EFS), wymiar miejski.
Budowanie potencjału
Celem organizowanych w ramach tego priorytetu konferencji była dyskusja na temat nowych
funkcji i instrumentów w zarządzaniu programami (inżynierii finansowej, oceny ramowej
wydajności, umów partnerskich).
Współpraca terytorialna
Spotkania w ramach tego priorytetu skupiały się na nowej generacji programów
ogólnoeuropejskich (INTERREG, URBACT, ESPON) oraz współpracy międzynarodowej.
Dzięki udziałowi w Open Days władze miast i regionów Unii Europejskiej mają
okazję do zaprezentowania swoich najlepszych doświadczeń na forum instytucji europejskich
oraz przed szeroką publicznością, na którą składają się m.in. politycy, pracownicy
administracji europejskiej, krajowej i regionalnej, eksperci, przedstawiciele środowiska
naukowego oraz dziennikarze. W ciągu czterech dni w ramach Europejskiego Tygodnia
Regionów i Miast odbywa się co roku około 100 warsztatów oraz debat z udziałem
przedstawicieli instytucji unijnych, miast i regionów oraz sektora biznesu i nauki. Do udziału
w tegorocznej edycji Open Days dopuszczonych zostało 25 konglomeratów stworzonych
przez 200 regionów i miast z 30 krajów.
Partnerami seminarium Inteligentne Partnerstwa dla Tworzenia Miejsc Pracy
i Wzrostu (Smart Partnerships for Jobs and Growth), które w ramach Open Days
współorganizowało

Biuro

Regionalne

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego,

byli:

Środkowa Norwegia, Zachodnia Norwegia, Centralna Dania, Wschodnia Anglia, Żupania
Splicko-Dalmatyńska, Województwo Śląskie, Centralna Portugalia oraz Województwo
Warmińsko-Mazurskie.
Tegoroczne seminarium podzielone było na 2 części.
Pierwsza poświęcona była analizie tego, co proces inteligentnych specjalizacji nauczył
regiony, i czy podejście „smart” do innowacji wspiera renesans przemysłu, a także czy
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podejście „smart” pomaga w rozwoju obszarów wiejskich. Podczas drugiej części warsztatów
omówione zostało inteligentne podejście do kluczowych sektorów wzrostu poprzez
innowacje, w tym w energię, żywność, wodę – pokazane zostały przykłady z różnych
regionów. Ważne było również zidentyfikowanie dobrych sposobów wdrażania inteligentnej
specjalizacji, pokazujące jak przełożyć teorię RIS3 na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Prelegentem, który przedstawił nasze doświadczenia w zakresie inteligentnych specjalizacji,
była Pani Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.
Seminarium odbyło się 7 października.
Jak co roku, Open Days zawitały także do naszych regionów i miast dzięki tzw.
wydarzeniom lokalnym „Europa w Twoim regionie/mieście”, które każdy z uczestników
wydarzeń w Brukseli zobowiązany jest zorganizować w swoim województwie. Już od paru
lat decyzją organizatorów wydarzenie takie musi być zorganizowane w każdym z regionów
biorących udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, a jego temat ma się pokrywać z
głównymi tematami przyszłorocznej edycji imprezy. Organizatorzy liczą również na większe
niż dotychczas zaangażowanie w przygotowanie tych wydarzeń przez organizacje lokalne, a
nie tylko głównych partnerów Open Days. Tegorocznym wydarzeniem lokalnym w ramach
Open Days był konkurs na krótką produkcję filmową, której założenia przedstawiały się
następująco:
Tytuł produkcji: Warmia – Mazury – 10 lat zmian w regionie.
Partnerzy:

Marszałek

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego,

Biuro

Regionalne

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, Europe Direct, Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Warmińsko-Mazurskie
Kuratorium Oświaty.
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Warmii i Mazur; grupy 3
osobowe
Forma: krótki film/wywiad/audycja/teledysk pokazujący przemiany w województwie.
29 października odbyło się w Olsztynie w Domu Mendelsohna wręczenie nagród w konkursie
filmowym. Oto zwycięzcy oraz linki do nagrodzonych filmów:
1. Tytuł pracy: "Zamknij oczy i policz do dziesięciu" Opis: Filmik przedstawia niektóre
z przemian, które zaszły we wsi - Zalesie podczas 10 lat członkostwa w UE. Może to
niewielkie zmiany ale dla mieszkańców małej miejscowości bardzo duże. Wizerunek
Zalesia zmienił się. Wieś jest postrzegana jako zadbana i estetyczna. Autorki: Anna
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Rutyna, Aleksandra Rutyna, Kinga Rutyna (Świetlica wiejska w Zalesiu) Opiekun:
Teresa Rutyna
2. Tytuł pracy: "BabUnia na tropie funduszy europejskich" Opis: Film przedstawia
historię BabUni, starszej kobiety, która po 10 latach wraca do Olsztyna i obserwuje
zmiany zachodzące pod wpływem wsparcia finansowego funduszy europejskich.
W filmie przedstawiono uosobienie tych funduszy, które pozwala zorientować się jej
w otaczającej ją rzeczywistości. Autorki: Paulina Kościńska, Klaudia Oleksiak, Daria
Borkowska (Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych) Opiekun: Edyta Chodań
3. Tytuł pracy: "Elbląg - miasto europejskich inwestycji" Opis: Film przedstawia zmiany
w naszym regionie w ciągu ostatnich 10 lat. Zmiany, które dokonała Unia Europejska,
znacząco zmieniły nasz region. Autorzy: Jakub Kosobudzki, Bartłomiej Michalczyk
(IV Liceum Ogólnokształcące), Kacper Stankiewicz (Zespół Szkół Mechanicznych)
Opiekun: Tomasz Wyrwas
Wyróżnienie:
Tytuł pracy: "Śladami leśnych duchów" Autorki: Paulina Zawalich, Natalia Kunka,
Wiktoria Piskorz (Zespół Szkół w Węgoju) Opiekun: Justyna Stysiek
W okresie sprawozdawczym Biuro regularnie uczestniczyło w spotkaniach
organizowanych przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, podczas których omawiane były
zmiany w politykach sektorowych oraz wszelkie inne zagadnienia ważne dla polskich
regionów. Informacje uzyskiwane podczas spotkań Dyrektor Biura przekazywała do Gabinetu
Marszałka i pozostałych departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto
Biuro utrzymuje także stałe kontakty z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Arturem
Harazimem, Kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Krzysztofem Turowskim
oraz Polską Organizacją Turystyczną, oddziałem w Brukseli.
3. Działania promocyjne
Jednym z aspektów działalności Biura Regionalnego w Brukseli są działania
promocyjne. Wydarzenia organizowane przez Biuro w Brukseli i w województwie pozwalają
na dotarcie do szerokiego grona osób pochodzących i reprezentujących różne zakątki Europy
i świata. Biuro, poprzez uczestniczenie i organizację różnego rodzaju wydarzeń, kształtowało
wizerunek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako aktywnego partnera i dynamicznie
rozwijającego się regionu.
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7 kwietnia w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli odbyło się
spotkanie z następującymi poetami z Województw Warmińsko-Mazurskiego i
Kujawsko-Pomorskiego:

Kazimierzem

Brakonieckim,

Grażyną

Wojcieszko

oraz

Kazimierzem Rink. Poeci spotkali się z publicznością, aby opowiedzieć o swojej twórczości,
podzielić się swoją filozofią życia oraz zachęcić do czytania poezji. Spotkanie poprowadził
znany dziennikarz – Marek Orzechowski. Sala była pełna, a poeci jeszcze długo po
zakończeniu części oficjalnej odpowiadali na pytania gości.
W dniach 9 i 10 maja 2014 r. w klubie Golf Château de la Tournette w Nivelles pod
Brukselą odbyła się druga edycja turnieju GOLF POLISH DAY. Współorganizatorami
wydarzenia, oprócz Biur Wielkopolski, Pomorskiego i Mazowsza było też Biuro Regionalne
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz Polska Organizacja Turystyczna.
Patronat honorowy nad turniejem objęli Artur Harazim - Ambasador RP w Królestwie Belgii
oraz Marek Prawda – Stały Przedstawiciel RP przy UE. Partnerami wydarzenia były m.in.
pole golfowe w Naterkach: Mazury Golf Club oraz w Pasłęku: Sand Valley, a także Klub
Golfowy Unii Europejskiej.
Golf Polish Day 2014 był wyjątkową okazją do promocji Polski i jej regionów oraz
ich potencjału biznesowego i turystycznego w środowisku międzynarodowego biznesu.
Uczestnicy turnieju mieli również okazję do spróbowania tradycyjnych, polskich produktów
regionalnych. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem golfistów, gromadząc
ponad 200 zawodników. Pierwszego dnia imprezy odbył się turniej korporacyjny, w którym
udział wzięło blisko 100 przedstawicieli przedsiębiorstw. Turniej zakończył się uroczystą
kolacją, która była okazją do degustacji polskich specjałów kulinarnych. Drugiego dnia
na

polu rozegrano turniej amatorski. Zwycięzcom obu turniejów nagrody ufundowane

między innymi przez Województwo Warmińsko-Mazurskie wręczyli Ambasador RP
w Brukseli Artur Harazim oraz Zastępca Stałego Przedstawiciela przy UE, Minister Radomir
Wojciechowski. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pakiet informacji o wypoczynku
na Warmii i Mazurach.
W związku z przypadającą w 2014 r. 10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej 17 maja 2014 r. na Esplanadzie Solidarności przy Parlamencie Europejskim
w Brukseli otwarto interaktywną przestrzeń wystawienniczą składającą się z prezentacji
polskich województw. Polska inicjatywa wpisała się w program Dni Otwartych instytucji UE,
które corocznie przyciągają kilkanaście tysięcy zwiedzających.
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Majowe przedsięwzięcie było największym z szeregu wydarzeń organizowanych z okazji
obchodów dziesiątej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W realizacji tego
wydarzenia uczestniczyły polskie biura regionalne w Brukseli, a także placówki
dyplomatyczne, w tym Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Ambasada RP przy Królestwie
Belgii oraz Polska Organizacja Turystyczna i Instytut Polski.
Odwiedzający wystawę mieli okazję zobaczyć przygotowane przez województwa
interaktywne ekspozycje w ramach jednego z czterech obszarów tematycznych: turystyka,
innowacyjność, przemysły kreatywne/kultura i design. Poszczególne województwa
przedstawiały technologiczne nowości, multimedialne ciekawostki i nowoczesne zabawki.
Nasze stoiska odwiedziły tysiące zwiedzających oraz znamienici goście, m.in. Günter
Verheugen – były komisarz ds. rozszerzenia UE oraz ds. przemysłu, Jan Truszczyński –
główny negocjator wejścia Polski do UE, Ambasador Marek Prawda – Stały Przedstawiciel
RP przy UE, Artur Harazim – Ambasador RP przy Królestwie Belgii, Piotr Adamiuk –
Konsul RP.
Komentator wydarzeń zagranicznym TVN24 Jacek Pałasiński, który towarzyszył nam tego
dnia w Brukseli, w swoim sprawozdaniu na żywo powiedział: "Dziś w Parlamencie jest
Święto Europy. Na Placu Simone Weil, na Esplanadzie Solidarności tłumy ludzi słuchają
koncertów, zwiedzają pawilony. Największy z nich, ten za moimi plecami, to pawilon polski.
Dumnie pokazujemy nasz dorobek w 10 lat po wstąpieniu do Unii. Żadnych wycinanek,
żadnej korzenioplastyki - najnowocześniejsza technologia, roboty, symulatory, zdalnie
sterowane drony - pawilon cieszy się wielkim wzięciem".
Województwo Warmińsko-Mazurskie zaprezentowało zwiedzającym dioramę Bitwy pod
Grunwaldem, która gromadziła wokół siebie rzesze zwiedzających. Diorama ta to ponad 1300
figurek na 6 mkw. pokazujących poszczególne fazy bitwy pod Grunwaldem z 15 lipca 1410 r.
Każda z tych figurek jest inna, zindywidualizowana i wykonana z największą dbałością
o szczegóły historyczne. Dioramę wykonała pracownia modelarska Reko z Warszawy, pod
kierownictwem Jana Nałęcza. Na co dzień diorama znajduje się w Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem w Stębarku, w województwie warmińsko-mazurskim.
Wydarzeniu temu towarzyszyła wystawa w Komitecie Regionów zorganizowana przez Biuro
w Brukseli pt. Zamki Państwa Krzyżackiego, której autorem jest Mirosław Garniec.
Fotogramy zrobiły ogromne wrażenie na zwiedzających.
Oprócz Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Województwo w Brukseli reprezentowali Krystyna Orłowska-Wojczulanis – Dyrektor
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Gabinetu Marszałka, Szymon Drej – Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku,
Marzena Kuształa – pracownik Gabinetu Marszałka.
11 maja, w niedzielę, główna historyczna aleja Brukseli - Avenue de Tervueren
obchodziła swoje 117. urodziny. W ramach tego święta, jak co roku, cała ulica między
godziną 9.00 a 19.00 została zamknięta dla ruchu samochodowego, co umożliwiło podczas
całodniowego festynu prezentacje państwom i regionom europejskim, restauracjom,
rzemieślnikom i producentom wytwarzającym swoje produkty w Belgii.
Wydarzenie stworzyło okazję dla Warmii i Mazur oraz pozostałych czterech regionów
z Domu Polski Wschodniej (Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego),
których siedziba zlokalizowana jest właśnie przy Avenue De Tervueren, do zaprezentowania
się i zaistnienia w świadomości mieszkańców. Stoiska, usytuowane przy rondzie
Montgomery, odwiedzane były przez turystów oraz licznie przybywających mieszkańców
Brukseli z rodzinami.
Tradycyjnie promowaliśmy ofertę turystyczną województwa, zachęcaliśmy do poznania
szlaków, oferowaliśmy materiały promocyjne: mapy, foldery, przewodniki i drobne gadżety
reklamowe. Przed zbliżającym się sezonem turystycznym wiele osób poszukiwało
praktycznych informacji o regionach, pytało o turystykę aktywną oraz gospodarstwa
agroturystyczne. Można też było skosztować tradycyjnej kuchni polskiej, której potrawy
serwowane były przez polską restaurację. Na dorocznym Fete de Tervueren nie brakowało
imprez towarzyszących, m.in. atrakcji dla miłośników malarstwa, muzyki i tańca. Tradycyjnie
najwięcej niespodzianek przygotowano dla najmłodszych. W pobliżu odbywały się koncerty,
prezentacje tańca oraz jazdy konne dla dzieci.
Stoisko Warmii i Mazur zorganizowane zostało we współpracy z pozostałymi regionami
Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz z Polskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej
w Brukseli.
Biuro Regionalne w zakresie działań promocyjnych korzystało także z możliwości
współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami mającymi siedzibę w Brukseli
i Luksemburgu. Przez cały rok przekazywane były materiały informacyjne o regionie Warmii
i Mazur.
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Promocja gospodarcza
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli podejmuje się
organizacji wydarzeń promujących naszą gospodarkę. Biuro Regionalne w Brukseli wraz z
kolegami z Warmii i Mazur również współorganizowało wydarzenie promujące gospodarkę
Warmii i Mazur.
Dnia 3 czerwca 2014 r. w Brukseli odbyła się II edycja Forum Polskiej Gospodarki
i Turystyki z udziałem podmiotów gospodarczych m. in. z województwa warmińskomazurskiego.
Forum Polskiej Gospodarki i Turystyki zostało zorganizowane przez Wydział
Promocji Handlu i Inwestycji w Brukseli przy współpracy z Przedstawicielstwami Regionów
w Brukseli w związku z 25 leciem transformacji w Polsce. Forum to miało na celu
zaprezentowanie potencjału i oferty polskich firm z wybranych branż: kosmetycznej,
meblowej,

tekstylnej,

rekreacji

i

spa

oraz

innowacyjności.

Podczas

wydarzenia

zaprezentowało się 21 firm polskich, które na specjalnie przygotowanych stoiskach miały
okazję ekspozycji swoich produktów, katalogów, prezentacji. Gośćmi Forum byli
przedstawiciele firm belgijskich, izb gospodarczych oraz mediów. Ogółem w Forum wzięło
udział

kilkudziesięciu

przedstawicieli

biznesu.

Województwo

warmińsko-mazurskie

reprezentowała firma Szynaka Meble.
1 października odbyło się spotkanie z Radcą Handlowym Wydziału Promocji Handlu
i Inwestycji w Brukseli. Oferta współpracy na rok 2015, jaką przedstawił Radca,
przedstawia się następująco i jest rozważana przez Departament Koordynacji Promocji
i Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego:
- Seminarium "Jakość polskiego przemysłu budowlanego" przy okazji Targów Batibauw Bruksela - 5 marca,
- Seminarium na temat rewitalizacji miast w Polsce, przy okazji targów Batibauw - Bruksela,
5 marca,
- Seminarium na temat rozwoju sektora ICT/IT w Polsce - Luksemburg – marzec,
- Udział w targach meblowych "Bois et Habitat" Namur 20-23 marzec,
- Konferencja polskich klastrów drzewnych i meblarskich Namur 20 marca,
-

Prezentacja

możliwości

inwestycyjnych

i

eksportowych

dla

przedsiębiorców

luksemburskich w województwach łódzkim, mazowieckim i świętokrzyskim - Luksemburg marzec/kwiecień,
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- Seminarium dotyczące możliwości inwestycyjnych i eksportowych dla przedsiębiorców
belgijskich z regionu Brukseli - wspólnie z Brussels Chamber of Commerce - Bruksela marzec/kwiecień,
- Spotkanie z przedsiębiorcami belgijskimi - prezentacja możliwości organizacji podróży
do Polski - wspólnie z Polskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej - Bruksela,
- Spotkanie z przedsiębiorcami belgijskimi przy okazji Święta 3 maja - Bruksela – maj,
- Konferencja na temat współpracy w dziedzinie Clean Technologies - Luksemburg – maj,
- Udział w Targach "GR Business Days" organizowanych dla MŚP, start-upów i firm sektora
innowacyjności - Luksemburg – czerwiec,
- Seminarium i prezentacja możliwości inwestycyjnych w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych – Bruksela,
- Stoisko na Targach Innowacyjności Innova 2015 - wspólnie z PARP – listopad,
- Udział w Targach branżowych ICT DIGIWAL - Louvain-la-Neuve – październik.
Przetwarzanie informacji
Opracowanie badawcze "Rynek inwestycyjny w Polsce" dla przedsiębiorców w Belgii
i Luksemburgu
Public relations
Wizyta studyjna belgijskich dziennikarzy ekonomicznych w Polsce
Bezpośrednia obsługa przedsiębiorców
- Dni Flamandzkie w Gdańsku (logistyka, współpraca portów, rewitalizacja miast) 14-22
marca,
- Seminaria dla przedsiębiorców polskich w Belgii - dwa razy w roku - bez kosztów,
- Impreza "Polak Roku" wybór najlepszego polskiego przedsiębiorcy w Belgii – listopad,
- Wizyty przedstawicieli polskich stref ekonomicznych w Belgii - cały rok - bez kosztów,
- 2 sesje spotkań B2B dla przedsiębiorców polskich organizowane przy dużych wydarzeniach
promocyjnych.
Inne działania w zakresie rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej
- Misja gospodarcza przedsiębiorców belgijskich przy okazji wizyty JKW Króla Filipa w
Polsce – wiosna,
- Misja studyjna przedsiębiorców walońskich Green Power - wspólnie z AWEX - do Polski,
- Misja gospodarcza z sektora medycznego - wspólnie z AWEX - do Polski.
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4. Obsługa delegacji i wizyt studyjnych
Wsparcie organizacyjne oraz obsługa delegacji z regionu należą do istotnych aspektów
działalności Biura. Ponadto Biuro wspiera logistycznie przyjazdy i udziela asysty podczas
przyjazdów Marszałka Województwa na sesje plenarne Komitetu Regionów i posiedzenia
komisji CIVEX.
Natomiast bardzo ważnym aspektem działalności Biura jest organizacja wizyt
studyjnych i spotkań władz regionu oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego z Komisją
Europejską.
5 marca 2014 r. w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej,
Rządu RP oraz władz regionalnych. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane
było przez Jarosława Słomę – Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
oraz Małgorzatę Wasilenko – Dyrektor Biura Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli. Celem konferencji było rozpoczęcie procesu negocjacyjnego,
związanego z wypracowaniem modelu alokacji środków europejskich na lata 2014-2020,
w ramach Umowy Partnerstwa. Dokument ten jest strategicznym aktem całościowo
obejmującym zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi, z których Polska w latach
2014-2020 otrzyma 82,5 mld euro na rzecz realizacji Polityki Spójności. W spotkaniu
uczestniczyły władze województw Polski Wschodniej.
Środki unijne, które oprócz polityki spójności wspierają także rybołówstwo
i rolnictwo, są podstawą średnio i długookresowej strategii rozwoju Polski. Ich rolą jest
zwiększenie poziomu inwestycji na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia
nowych miejsc pracy oraz podniesienia poziomu konkurencyjności polskich regionów. Celem
Komisji Europejskiej jest przyjęcie wszystkich umów partnerstwa i programów operacyjnych
na lata 2014-2020 przedłożonych przez państwa członkowskie przed końcem swojej obecnej
kadencji. Dokumenty te muszą odzwierciedlać główne elementy nowej polityki spójności,
takie jak: koncentracja tematyczna, orientacja na rezultaty oraz strategiczne uwarunkowanie
inwestycji. Na Polskę w ramach polityki spójności przypada 82,5 mld euro w latach 20142020, co czyni ją zdecydowanie największym beneficjentem tej polityki w całej UE.
W dniach 20-21 marca Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przygotowało wizytę studyjną dot. sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego
w perspektywie 2014-2020 dla wszystkich regionów działających w ramach Domu Polski
Wschodniej.
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Wizytę

rozpoczęło

spotkanie

z

eurodeputowanymi:

Czesławem

Siekierskim

oraz Arkadiuszem Bratkowskim w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Europoseł Siekierski
w pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił ogólną charakterystykę i rolę Parlamentu
Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. W drugiej części swojego
wystąpienia dr Siekierski omówił proces reformowania Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej
założenia w perspektywie 2014-2020. Choć prace nad kształtem WPR rozpoczęły się w 2010
roku, to ostateczną formę uzyskała ona na skutek negocjacji między przedstawicielami
Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej w I połowie 2013 roku. Pomimo że nakłady
na WPR realnie uległy zmniejszeniu w całej perspektywie finansowej, pozostaje
ona najważniejszym instrumentem wsparcia europejskiego rolnictwa.
Kolejne spotkania pierwszego dnia wizyty studyjnej w Brukseli odbywały się w Domu Polski
Wschodniej. Małgorzata Wasilenko, przedstawiciel Województwa Warmińsko-Mazurskiego
wraz z Krzysztofem Wójcikiem reprezentantem Województwa Świętokrzyskiego przywitali
uczestników wizyty studyjnej oraz przedstawili główne zadania DPW w Brukseli.
W dalszej części wizyty w dniu 20 marca 2014 roku przybyłe delegacje wysłuchały trzech
wystąpień. Kolejnymi prelegentami byli:
Katarzyna Panfil z Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ENRD), która w pierwszej części swojej prezentacji skupiła się na przedstawieniu
roli i zadań ENRD. Drugą część swojego wystąpienia pani Katarzyna Panfil poświęciła
inicjatywie Leader w tym w szczególności problematyce współdziałania lokalnych grup
działania w realizacji projektów międzynarodowych.
Prof. Andrzej Babuchowski, kierownik Wydziału ds. Rolnictwa i Rybactwa Stałego
Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w pierwszej kolejności opisał kompetencje
swojego wydziału. Kierowana przez niego jednostka odegrała istotną rolę w czasie
formowania założeń WPR po 2014 roku.
W latach 2007-2013 Polska była największym beneficjentem środków na II filar WPR,
a także na politykę spójności. W zakresie środków na płatności bezpośrednie zajmujemy 6.
miejsce. Środki z WPR dla naszego kraju były rozlokowane równomiernie między dwoma
filarami. W latach 2014-2020 koperta finansowa na WPR wzrosła o 12 punktów
procentowych z 28,6 do 32,1 mld euro.
Jacek Wolski, pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(DG AGRI) przedstawił rozwiązania przewidziane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, którego negocjacje są w fazie końcowej. Głównym celem
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wszystkich Programów jest podniesienie konkurencyjności rolnictwa oraz zapewnienie
bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Na PROW w Polsce przeznaczone będzie ponad
13,5 mld euro. Program w około 63% realizowany będzie ze środków unijnych, pozostała
część pochodzić będzie z budżetu krajowego.
Drugi dzień wizyty studyjnej obejmował spotkania z:
- Mariuszem Lęgowskim, pracownikiem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, który w swym wystąpieniu poruszył kwestie
związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej z uwzględnieniem przetwórstwa rolnospożywczego w perspektywie 2014-2020.
- Benjaminem Vallin, pracownikiem Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu,
który zaprezentował koncepcję europejskiego renesansu przemysłowego w kontekście
przetwórstwa rolno-spożywczego.
W dniach 1-2 kwietnia w wizycie studyjnej przygotowanej przez Dyrektor Biura
w Brukseli udział wzięli Radni Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem wizyty
było zapoznanie się z funcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli oraz Domu Polski Wschodnej. Goście spotkali się w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy UE z Andrzejem Babuchowskim, Radcą Ministrem,
Kierownikiem Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Tematem spotkania była Wspólna
Polityka Rolna w latach 2014-2020. Ponadto, również w siedzibie SP, odbyło się spotkanie z
Karoliną Kierońską, Pierwszym Sekretarzem, Koordynatorem Wydziału ds. Polityki
Regionalnej i Spójności, Polityka Spójności 2014-2020. Pani Maja Łukaszewska-Krawiec
z Dyrekcji Generalnej ds. Regionalnych przybliżyła gościom sprawy związane z kolejną
perspektywą finansową w zakresie polityki spójności z punktu widzenia regionalnego.
Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkań był program Erasmus +, którego
założenia przybliżyła nam Małgorzata Banat-Adamiuk, Pierwszy Radca, Kierownik Referatu
ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury, Sportu i Turystyki. Delegacja wzięła również udział
w sesji Komitetu Regionów, którego członkiem jest Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Z okazji dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dyrektorzy szkół
i placówek Miasta Olsztyna, których jednostki realizowały projekty unijne, w dniach 27-30
kwietnia wzięli udział w wizycie studyjnej w Brukseli, której celem było pozyskanie wiedzy
na temat nowych projektów na rzecz edukacji i sportu, w szczególności na temat Erasmusa+.
Istotą wyjazdu było też poznanie roli i zadań Biura Regionalnego Województwa WarmińskoBiuro Regionalne
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Mazurskiego oraz Domu Polski Wschodniej, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji,
zapoznanie się z kształceniem pozaszkolnym w teorii i praktyce. Wyjazd odbył się w ramach
organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek.
W dniu 28 kwietnia w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Brukseli odbyła się prelekcja Marii Podlasek-Ziegler – pracownika Komisji Europejskiej
z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury – na temat kształcenia pozaszkolnego
w kontekście programu Erasmus+, który łączy wszystkie dotychczasowe programy, szkolenia
i wymiany, takie jak Leonardo da Vinci czy Comenius. Z kolei w siedzibie Stałego
Przedstawicielstwa RP goście zapoznali się z programem Erasmus+ w nowej perspektywie
finansowej. Zagadnienie to przedstawiła Małgorzata Banat-Adamiuk - Pierwszy Radca,
Kierownik Referatu ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury, Sportu i Turystyki. Następnie w Domu
Polski Wschodniej odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Adamiukiem - Konsulem
Generalnym Ambasady RP w Brukseli. W trakcie roboczego spotkania poświęconego ofercie
dla szkół oraz sektora sportu w ramach programu Erasmus+ swoimi doświadczeniami dzielili
się Sylwia Sitka i Michał Rynkowski - pracownicy Komisji Europejskiej - Dyrekcja
Generalna ds. Edukacji i Kultury.
Kolejnego dnia wizyty goście zapoznali się z funkcjonowaniem i sposobami nauczania
Szkoły Europejskiej w Brukseli, do której uczęszcza ponad 3000 uczniów, z czego około 250
to uczniowie z Polski. Miało miejsce spotkanie z Dyrektor Szkoły – Esturlą Ruiz oraz
nauczycielami z sekcji polskiej. Goście mieli też okazję do obejrzenia bazy szkoły. Następnie
odbyło się spotkanie z Ministrem Andrzejem Babuchowskim, który mówił o zadaniach
Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.
W dniach 23-27 czerwca odbył się w Brukseli Europejski Tydzień Zrównoważonej
Energii 2014 (Energy Week). Jest to największe europejskie forum, podczas którego odbywa
się debata dotycząca przyszłości efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Jest to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o nowych inicjatywach dotyczących
sektora energii, inwestycjach w technologie ekologiczne, rozpowszechnianiu najlepszych
praktyk, inspirowaniu nowych pomysłów i budowaniu sojuszy, aby pomóc osiągnąć cele
energetyczne i klimatyczne UE.
Gośćmi specjalnymi tych wydarzeń byli przedstawiciele Gminy Kisielice z Burmistrzem
Tomaszem Koprowiakiem na czele, który w dniu 24 lipca odebrał w Brukseli nagrodę
za zwycięstwo w ogólnoeuropejskim konkursie „Sustainable Energy & ManagEnergy
Awards” w kategorii „ManagEnergy”.
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Konkurs jest corocznym, prestiżowym wydarzeniem odbywającym się w ramach
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii organizowanego przez Komisję Europejską.
Jego celem jest promocja i uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, które swoimi
działaniami wyróżniają się na tle całej Unii Europejskiej w zakresie: odnawialnych źródeł
energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz racjonalnego gospodarowania energią.
Kisielice zwyciężyły projektem „Gmina Kisielice – Samowystarczalna Energetycznie
Gmina”. W ramach projektu gmina pokazała swoje osiągnięcia w dziedzinach:
uniezależnienia się energetycznego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń i lokalnego rozwoju
gospodarczego w oparciu o inwestycje w OZE.
Sukces Kisielic jest tym większy, jako że był to jedyny projekt z Polski zakwalifikowany
do konkursu, w którym zaprezentowano 342 projekty z całej Europy.
Więcej informacji na temat samego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2014
można znaleźć na stronie: www.eusew.eu.
W dniach 15-17 września odbyła się w Brukseli wizyta studyjna laureatów konkursu
„A co Ty wiesz o Unii Europejskiej?“, którą przygotowała Dyrektor Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wiosną 2014 r. Aleksandra Kieca, Agata
Piróg i Maja Sośnicka wygrały konkurs, który został przygotowany przez Centrum Spotkań
Europejskich "Światowid" w Elblągu we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Laureatki konkursu wraz z wychowawcą oraz
przedstawicielem Departamentu Współpracy Międzynarodowej odwiedziły i zapoznały się
z funkcjonowaniem następujących instytucji: Biura Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli, Domu Polski Wschodniej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu
Regionów, Ambasady RP, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, Rady UE, Dyrekcji
Generalnej ds. Edukacji i Kultury, a także zwiedziły Parlamentarium, gdzie w nowoczesny
sposób została przedstawiona historia XX w. oraz założenia UE, a także wydarzenia mające
miejsce w poszczególnych krajach członkowskich. Polscy pracownicy organów UE
wyczerpująco odpowiadali na liczne pytania, oprowadzając po instytucjach, udostępniali
miejsca, do których zwykli zwiedzający nie mogą wchodzić. Uczennice mogły zasiąść
w salach obrad, gdzie miejsca zajmują najwyżsi przedstawiciele państw członkowskich UE.
Dzięki tym spotkaniom uczennice dowiedziały się wiele na temat możliwości, jakie daje UE
młodym w ramach programu Erasmus+, wolontariatu europejskiego czy staży w instytucjach
organizacji.
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19 września w Olsztynie odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna
poświęcona programowi Erasmus+. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Dyrektor
Biura Regionalnego wraz z Gabinetem Marszałka. Program Erasmus+ wszedł w życie 1
stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie (oraz jego
programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean
Monnet, program Młodzież w działaniu oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus
i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane
będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na
siedem lat, czyli do roku 2020.
Założenia programu:
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających
w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania
nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię
Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników
oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń
i wspierania młodzieży.
Priorytety:
Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną
i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz
poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną
mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki,
szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej
i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami,
szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz
wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. W programie podkreśla się szczególnie
znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym
szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji
a środowiskiem pracy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać
inicjatywy

mające

na

celu

zwalczanie

przemocy,

dyskryminacji

i

dopingu.

Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu nonprofit.
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Budżet:
Siedmioletni budżet programu wynosi 14,7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku
do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu
będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych –
zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat
za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR,
w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Uczestnicy programu:
W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje
co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale jedynie instytucje lub
organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.
W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:
-

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

-

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;

-

państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika
Macedonii (jeśli podpisane zostaną stosowne dokumenty)

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw
partnerskich.
5 października w siedzibie Biura Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Województw
Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast 6 października XXVIII Zgromadzenie Ogólne
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Polskiej Delegacji
do Komitetu Regionów UE. Polska Delegacja do Komitetu Regionów świętuje w tym roku
10-lecie swojej działalności. Wśród prelegentów byli między innymi Marcin Kubiak –
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który wygłosił prelekcję pt.
„Samorządy jako partnerzy Rządu RP we wdrażaniu Polityki Regionalnej”; Janusz
Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Komisarz UE ds. budżetu i
programowania finansowego, którym mówił o „Kształtowaniu polityk unijnych pod kątem
interesów polskich regionów – możliwościach współdziałania przedstawicieli Komitetu
Regionów i korporacji samorządowych z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego”
oraz p. Hanna Jahns, Członek Gabinetu Johannesa Hahna, Komisarza UE ds. polityki
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regionalnej, która podsumowała „Negocjacje programów operacyjnych – stan przygotowań
do wdrażania polityki spójności 2014-2020”.
W dniach 19-21 listopada w Brukseli z wizytą studyjną przebywała Komisja
ds. Żywności Związku Województw RP. Tematami spotkań były: rolnictwo lokalne,
europejskie i krajowe systemy jakości żywności, sprzedaż bezpośrednia oraz bezpieczeństwo
żywności w tym aspekcie, prawne uregulowania związane z jakością żywności w kontekście
żywności naturalnej i innowacyjnej. Podczas pobytu w Brukseli goście spotkali się
z przedstawicielami następujących instytucji: DG Sanco (temat: horyzontalne wymogi
dotyczące etykietowania, mające zastosowanie do wszystkich środków spożywczych),
Parlament Europejski (spotkania z posłami: Januszem Wojciechowskim, Czesławem
Siekierskim, Jarosławem Kalinowskim), DG Agri (tematy: horyzontalna analiza WPR,
analiza

handlowej

polityki

rolnej,

quality

regulations,

quality

schemes),

Stałe

Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej (spotkanie z Ministrem Andrzejem
Babuchowskim).
Tematem przewodnim współpracy pomiędzy województwem a Polską Organizacją
Turystyczną w Brukseli w bieżącym roku są ośrodków SPA. Dlatego też 21 listopada w
siedzibie Biura Warmii i Mazur w Brukseli – w Domu Polski Wschodniej odbyło się
podsumowanie roku dla dziennikarzy belgijskich i flamandzkich – prezentacja oferty
turystycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym ośrodki SPA na Warmii
i Mazurach.
5. Działania w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli
2 grudnia 2009 r. na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy województwami:
lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim powstał
w Brukseli Dom Polski Wschodniej (DPW).
Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań
pięciu

przedstawicielstw

regionalnych

w

Brukseli.

Wspólna

lokalizacja

siedziby

i współdziałanie pięciu województw mają umożliwić pełniejsze wykorzystanie atutów oraz
głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw
Polski

Wschodniej, a także pozwolić skuteczniej zabiegać o

wspólne interesy

przedmiotowych regionów w ramach Unii Europejskiej.
3 grudnia 2013 r. w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii odbyło się Tradycyjne
Polskie Przyjęcie Wigilijne. Uroczystej inauguracji wieczoru dokonał Ambasador Artur
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Harazim oraz przedstawiciele regionów Polski Wschodniej. W trakcie spotkania nastąpiło
również uroczyste przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli
Województwu Świętokrzyskiemu. Naszymi gośćmi z regionu Warmii i Mazur były Anna
Wasilewska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Krystyna
Orłowska-Wojczulanis – Dyrektor Gabinetu Marszałka.
Po świąteczno-noworocznych życzeniach nastąpiła degustacja świątecznych potraw. Na
wigilijnym stole pojawiły się potrawy przywiezione z Polski Wschodniej, m.in. takie
przysmaki jak, przywiezione z Warmii i Mazur ryby: węgorz, karp i pstrąg w marynacie,
schab wędzony oraz nagradzane na całym świecie owcze sery dżersejowe.
W spotkaniu wzięło udział ponad 200 zaproszonych gości, m.in. ambasadorowie
innych krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele Regionów, członkowie Komitetu
Regionów, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, którzy mieli
okazję do zapoznania się z polską tradycją Świąt Bożego Narodzenia. W trakcie całego
wieczoru goście mogli podziwiać pracę artystów z regionów Polski Wschodniej, którzy
prezentowali tradycyjną sztukę zdobienia domów na święta. W świąteczny nastrój
wprowadził gości chór Domino Cantes, prezentując polskie kolędy w tradycyjnej aranżacji.
Dom Polski Wschodniej raz na 2 miesiące organizuje spotkania zatytułowane „Kawa
z ekspertem”. Są to spotkania o charakterze nieformalnym, a skierowane są
do przedstawicieli Biur Regionalnych w Brukseli. Tematyka tych spotkań dobierana jest
w miarę potrzeb i zainteresowania sprawami unijnymi.
Dnia 21 stycznia 2014 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie
z cyklu „Kawa z ekspertem” dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.
Ekspertem dnia była p. J. Held ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Gośćmi
wydarzenia byli przedstawiciele polskich Biur Regionalnych.
Programy mające na celu promocję współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej
są realizowane od 1990 r., początkowo w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG oraz
instrumentów przedakcesyjnych PHARE CBC. W okresie 2007-2013 ustanowiony został
osobny cel Polityki Spójności Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), który zastąpił
inicjatywę INTERREG. W ramach współpracy terytorialnej wyróżnia się 3 grupy programów,
które różnicują się między sobą zasięgiem terytorialnym, charakterem finansowanych
przedsięwzięć i realizowanymi celami.
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W

nowym

okresie

programowania

Europejska

Współpraca

Terytorialna

będzie

kontynuowana jako cel Polityki Spójności. W ramach EWT zakłada się dalszą realizację
wszystkich 3 wdrażanych obecnie komponentów, tj.:
- współpracę transgraniczną,
- współpracę transnarodową,
- współpracę międzyregionalną.
W projektach rozporządzeń pakietu Polityki Spójności na lata 2014-2020 Komisja Europejska
przeznaczy na realizację programów EWT 11,7 mld Euro, co ma stanowić 3,48% środków
przeznaczonych na Politykę Spójności.

Ekspert potwierdził wzrost alokacji o 13%

w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2007-2013. W perspektywie finansowej na
lata 2014-2020 beneficjenci zetkną się z tzw. koncentracją tematyczną, która dot. będzie 80%
alokowanych środków
21 maja spotkaliśmy się w Domu Polski Wschodniej na cyklicznym wydarzeniu pt.
Kawa z Ekspertem. Rozmawialiśmy na temat kształcenia pozaszkolnego w kontekście
programu Erasmus+, a nasz ekspert dnia – pani Maria Podlasek-Ziegler z Dyrekcji
Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury – przybliżyła gościom zmiany, jakie
zaistniały w nowopowstałym programie.
Do tej pory było siedem programów sektorowych (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo
da Vinci, Jean Monnet oraz program międzysektorowy), a obecnie zostały one połączone
w jeden program o nazwie Erasmus+. Po przeprowadzeniu badań w Unii Europejskiej
znaleziono milion wakatów i 5 mln bezrobotnych. Komisja Europejska badająca ten problem
doszła do wniosku, że młodzi ludzie kończący studia nie są gotowi, by znaleźć się na rynku
pracy, a dotychczasowe kształcenie - brak indywidualizacji oraz ujednolicone testy - było
dobre w czasach industrializacji, a w obecnej dobie globalizacja i skok technologiczny
zmuszają do zmiany systemów edukacyjnych. Należy zacząć uczyć samodzielnego,
krytycznego myślenia, podejmowania ryzyka, przedsiębiorczości, zaczynać kształcenie
od badania predyspozycji jednostki.
Są różne rodzaje kształcenia. Pierwszy z nich to kształcenie formalne – szkolne. Drugi
to kształcenie pozaformalne – pozaszkolne – czyli wszystkie aktywności dodatkowe,
nieobowiązkowe, typu koła wiedzy, lecz jest to nadal kształcenie usystematyzowane. Trzeci
rodzaj to kształcenie nieformalne, niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, jeśli nie
najważniejsze – są to wyjazdy zagraniczne, umiejętność korzystania z nowoczesnych
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technologii, dostosowania się do sytuacji; jest to kształcenie nieplanowane i niesystemowe.
Kształcenie pozaszkolne to uczenie się aktywności społecznej np. wolontariat europejski czy
tzw. wymiany (w żaden sposób nieograniczone tematycznie – jedynie wiekowo – 13 – 30 lat).
Właśnie ten rodzaj kształcenia pozaszkolnego ma być wspierany przez program Erasmus+.
Wskaźniki, jakie zakłada osiągnąć Erasmus+ do 2020 r. to podniesienie ilości osób
z wykształceniem wyższym z 32% do 40% i obniżenie odsetku osób opuszczających
przedwcześnie szkolnictwo z 14% do 10%, przy wzroście dotychczasowego budżetu o 40%.
Zakłada się, że na program w najbliższym okresie 7 lat zostanie przeznaczone 15 mld euro.
Program kładzie nacisk na wymiar międzynarodowy, zakładając, że doświadczenie
zagraniczne i umiejętność posługiwania się językami są w dobie globalizacji równie ważne
jak wykształcenie szkolne. Program Erasmus+ będzie mieć również programy dodatkowe,
między innymi z krajami trzecimi, których głównym zadaniem będzie drenaż naukowców
z krajów trzecich do Europy. Nacisk na innowacyjność to nie tylko mobilność, nie tylko
wyjazdy profesorów, instruktorów i młodzieży, ale także projekty innowacyjne z użyciem
nowych technologii i internetu.
Nowy system edukacyjny winien stawiać na indywidualizację, zbadanie możliwości
i potrzeby osoby uczącej się. Badania wykazują, że najłatwiej i najefektywniej jest uczyć się
poprzez poznanie, a nie „na pamięć”, a kreatywność jest największa do lat 8. Potem
kreatywność jest niszczona przez system edukacyjny, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest
możliwość szukania rozwiązania problemu przez uczestników kursu. Daje to również
możliwość uczenia się na swoich błędach, uczenia się od innych, a tworzenie np. wspólnych
filmów i dzielenie się nimi poprzez internet rozwija kreatywność. Dlatego też Komisja
Europejska w pełni popiera i jest bardzo otwarta na tworzenie tzw. kursów MOOC (Massive
Open Online Course), czyli coraz bardziej popularnych masowych otwartych kursów on-line,
czy też motywujących konferencji TED, nagrywanych w postaci wystąpień internetowych.
26 września w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu „Kawa z ekspertem”, poświęcone polityce zdrowotnej Unii Europejskiej w nowej
perspektywie finansowej. W roli eksperta wystąpił pan Andrzej Ryś, Dyrektor ds. Zdrowia
Publicznego z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji
Europejskiej.
Celem spotkania było przybliżenie priorytetów Programu „Zdrowie na rzecz wzrostu
gospodarczego” oraz działań, które podejmowane będą w ramach programu w kolejnym
okresie programowania. Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” (2014–2020)
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jest trzecim wieloletnim programem działania Unii Europejskiej. Przydział środków
finansowych na realizację programu wynosi 446 mln EUR na okres od 1 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2020 r.
Temat zdrowia jest bardzo szeroki, poczynając od najważniejszych z punktu widzenia
regionów inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, a co za tym idzie zwiększenie dostępności
do usług zdrowotnych, poprzez zagadnienia związane z rozwijaniem innowacji w dziedzinie
zdrowia oraz technologii z zakresu IT takich jak E-zdrowiem, M-zdrowiem kończąc
na pobudzaniu sektora MŚP w tej dziedzinie.
Podczas spotkania dyskutowano na temat programów grantowych, funduszy na badania
i rozwój sektora innowacyjnego powiązanego z sektorem opieki zdrowotnej oraz łączenia
funduszy społecznych z infrastrukturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia
personelu, który przekłada się na jakość usług.
Ekspert z Komisji Europejskiej szczególną uwagę zwrócił na konieczność ścisłej współpracy
samorządów z uniwersytetami, które posiadają potężny potencjał w zakresie opracowywania
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej. Podkreślił, że projekty
realizowane w regionach powinny skupiać się przede wszystkim na problemach lokalnych.
Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” (2014–2020) jest trzecim wieloletnim
programem działania Unii Europejskiej (UE). Pomaga i wspiera państwa członkowskie
w celu:
podjęcia niezbędnych reform na rzecz innowacyjności i stabilności systemów opieki
zdrowotnej,
zwiększania dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli,
promocji zdrowia wśród obywateli europejskich i zapobiegania chorobom,
ochrony obywateli europejskich przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.
Cel szczegółowy nr 1: wspieranie innowacyjności i stabilności systemów opieki
zdrowotnej
Pomoc Komisji Europejskiej dla państw członkowskich obejmuje rozwiązywanie problemu
niedoborów zasobów zarówno ludzkich, jak i finansowych. Ponadto Komisja zachęca
państwa członkowskie do wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, na przykład
wykorzystywania rozwiązań w zakresie e-zdrowia oraz do dzielenia się wiedzą w tej
dziedzinie. Program zapewnia również wsparcie w ramach Europejskiego partnerstwa
na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.
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Cel szczegółowy nr 2: zwiększanie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki
zdrowotnej dla obywateli UE
Komisja zaleca tworzenie systemów akredytacji i wsparcia dla europejskich sieci
referencyjnych, co umożliwi na przykład wsparcie działań w dziedzinie rzadkich chorób.
Opracowanie

wytycznych

europejskich

w

zakresie

bezpieczeństwa

pacjentów

oraz rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.
Cel szczegółowy nr 3: promocja zdrowia i zapobieganie chorobom
Zachęca się państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk dotyczących
zapobiegania uzależnieniu od tytoniu, nadużywania alkoholu oraz otyłości. Proponowane
są także specjalne działania w obszarze profilaktyki chorób przewlekłych, w tym
nowotworów.
Cel szczegółowy nr 4: ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla
zdrowia
W opinii Komisji należy zwiększyć poziom gotowości i koordynacji w sytuacjach
kryzysowych związanych z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.
7 października odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Maciej
Krzysztofowicz z Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Miejskich
Komisji Europejskiej był jego gościem w Domu Polski Wschodniej. Ekspert przedstawił
strategiczne założenia i główne nowości związane z kluczowymi rozwiązaniami dotyczącymi
polityki rolnej w najbliższych latach. Maciej Krzysztofowicz szczegółowo omówił kwestie
związane z działaniami KE w sprawie odszkodowań dla producentów rolnych w Polsce,
związanych z obecną sytuacją eksportową polskich producentów. Rozmawiano także o nowej
propozycji KE w zakresie wsparcia „partnerstw na rzecz innowacyjności”, polegającej
na możliwości dofinansowania powstawania i działalności tzw. „grup operacyjnych”,
złożonych z przedstawicieli grup producenckich, przedsiębiorstw rolnych, jednostek
badawczo – rozwojowych. Ekspert odniósł się także do kwestii związanych z kwotami
mlecznymi i poinformował, iż najnowsze propozycje KE nie zakładają odgórnych ograniczeń
systemowych ograniczających produkcję mleka, przesuwając akcent decyzyjny w tej sprawie
na grupy producenckie, spółdzielnie, które winny reagować redukcją lub zwiększeniem
produkcji w powiązaniu z bieżącą sytuacją na rynku.
8 października Czesław Siekierski, Eurodeputowany, Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego był gościem DPW podczas 5. spotkania
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z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Eurodeputowany przedstawił obecny stan prac związany
z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej UE. Poseł Siekierski szczegółowo informował
o działaniach PE związanych z usprawnieniem systemu odszkodowań dla producentów
rolnych, związanych z obecną sytuacją polityczno – gospodarczą w stosunkach UE – Rosja.
Mówił o krokach podejmowanych przez instytucje UE, mających na celu zminimalizowanie
negatywnych skutków gospodarczych dla UE w obecnym okresie w sektorze produkcji
i przetwórstwa produktów rolnych. Omówił także rolę Parlamentu Europejskiego w procesie
zatwierdzania nowego składu Komisji Europejskich.
21 stycznia 2014 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbył się wernisaż
wystawy „Magia rzeczywistości” – kobieta w twórczości Andrzeja Filipowicza. Wystawa
zorganizowana została przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz posła do Parlamentu
Europejskiego Arkadiusza Bratkowskiego.
Artysta wyróżnia się na tle innych, nie tylko swoim urzekającym malarstwem, ale również
niebywałą skromnością. Poza tym, że jest niezwykłym malarzem, jest również świetnym
obserwatorem życia i dobrym psychologiem. Jego portrety są portretami psychologicznymi,
pokazują wnętrze modela, jego osobowość i charakter. Obrazy Andrzeja Filipowicza mają
w sobie ponadczasową romantyczność i coś, co przenosi nas w świat marzeń.
10 kwietnia w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, z inicjatywy
Przedstawicielstwa

Komisji

Europejskiej

w

Polsce,

odbyło

się

spotkanie

z przedstawicielami mediów regionalnych z terenu województw Polski Wschodniej.
Obecni na spotkaniu dziennikarze mieli możliwość zapoznania się z działalnością Domu
Polski Wschodniej oraz indywidualnymi działaniami poszczególnych biur regionalnych.
Dyskusja dotyczyła m.in.: sukcesów związanych z wspólną działalnością w ramach DPW,
możliwości, jakie stwarza prowadzenie wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw
w Brukseli, wizerunku naszych województw na arenie międzynarodowej oraz głównych
mechanizmów działań, którymi posługują się na co dzień przedstawicielstwa regionalne.
Na pytania gości odpowiadali: Małgorzata Wasilenko – Dyrektor Biura Regionalnego
Województwa

Warmińsko-Mazurskiego;

Marta

Regionalnego

Województwa

Lubelskiego;

Regionalnego

Województwa

Podlaskiego;

Smulkowska

Michał

Szczepura

Sylwester

–

Kierownik

Biura

–

Kierownik

Biura

Pokrywka

–

Przedstawiciel

Województwa Podkarpackiego w Brukseli oraz Krzysztof Wójcik – Kierownik Biura
Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego.
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Klub przyjaciół Domu Polski Wschodniej. Nieznane dotąd fakty związane
z kulisami procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, po raz pierwszy przedstawione
publicznie, po 10 latach od tamtych wydarzeń, przez głównych negocjatorów strony polskiej:
prof. Danutę Huebner oraz Ministra Jana Truszczyńskiego. Wydarzenie odbyło się pod
patronatem Konsula RP w Królestwie Belgii, Piotra Adamiuka i we współpracy z Panią
Małgorzatą Banat-Adamiuk.
Wydarzenie, które odbyło się 5 maja w historycznej siedzibie Stałego Przedstawicielstwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, skupiło ponad 160 znamienitych gości z instytucji
polskich i europejskich, w tym po raz pierwszy po 10 latach, znamienitą część polskiego
zespołu negocjacyjnego. Goście specjalni wydarzenia przedstawili nieupubliczniane
wcześniej wydarzenia, rozmowy, fakty związane z ważnym dla polskiej historii procesem
negocjacyjnym. Spotkanie moderował znany dziennikarz, korespondent wielu mediów w
Brukseli w okresie przedakcesyjnym, redaktor Marek Orzechowski. Uczestnicy mieli
możliwość poznania faktów o najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych i kluczowych
momentach na drodze do wstąpienia Polski do UE. Rozmawiano o stanowiskach i działaniach
zakulisowych państw członkowskich i innych krajów wchodzących w 2004 r. do UE,
zarówno tych pozytywnych, jak i mniej przychylnych Polsce. Główni negocjatorzy strony
polskiej podzielili się doświadczeniami i informacjami z zakresu zastosowanych
mechanizmów dochodzenia do kompromisów w trakcie rozmów z UE, opowiadali o
działaniach Polski na arenie międzynarodowej w tamtym okresie. Omawiano także trudności,
z jakimi Polska borykała się wewnętrznie w tamtym okresie, obawy i problemy, które
należało przezwyciężyć w społeczeństwie w okresie poprzedzającym referendum akcesyjne.

Wizyty studyjne
Mechanizmy walki z bezrobociem w perspektywie 2014-2020 oraz międzynarodowy
wymiar reemigracji były tematami przewodnimi wizyty studyjnej organizowanej przez Dom
Polski Wschodniej w Brukseli. W dniach 2-3 kwietnia do Brukseli przyjechali
przedstawiciele władz regionalnych oraz wojewódzkich urzędów pracy z terenu województw
Polski Wschodniej.
Podczas pierwszego dnia wizyty, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele
partnerów projektu Re-Turn, przedstawili propozycję wdrożenia w regionach Europy
„Transnarodowej strategii reintegracji reemigrantów”. Spotkanie miało na celu wypracowanie
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wspólnej polityki na rzecz maksymalizacji zysków płynących z ruchu reemigracyjnego i ich
wpływu na skalę bezrobocia w regionach państw Unii Europejskiej zaangażowanych w
realizację projektu. Program drugiego dnia wizyty obejmował spotkanie z przedstawicielami
instytucji europejskich. Minister Janusz Gałęziak reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo
RP przy UE omawiał zapisy strategii Europa 2020 w zakresie procesów i mechanizmów
mających na celu zmniejszenie bezrobocia na poziomie regionalnym. Natomiast Szymon
Pogorzelski oraz Iwona Gańko, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej przedstawili
uczestnikom najnowsze rekomendacje KE dot. prowadzenia działań wspierających trwałe
zatrudnienie i samozatrudnienie, przy wykorzystaniu środków finansowych dostępnych
regionom

w

perspektywie

finansowej

2014-2020.

Poseł

do

Parlamentu

Europejskiego Arkadiusz Bratkowski prezentował zaś główne propozycje tej instytucji,
mające na celu wsparcie dystrybucji unijnych środków finansowych do regionów, związane
z niezbędnymi działaniami na rzecz dalszej poprawy sytuacji społecznej i poziomu
zatrudnienia w regionach UE. W ostatniej części spotkania miał miejsce panel poświęcony
doświadczeniom polskim z okresu lat 2007 – 2013 w zakresie wspierania polityki
prospołecznej w ramach środków Regionalnych Programów Operacyjnych.
Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii Dom Polski Wschodniej
w Brukseli zorganizował wizytę studyjną skierowaną do Urzędów Marszałkowskich Polski
Wschodniej oraz innych partnerów w regionach odpowiedzialnych za wdrażanie polityki
regionalnej, w tym szczególnie polityki energetycznej.
Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję spotkać się z panem Maciejem Kołaczkiem
ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, który omówił zagadnienia związane ze wsparciem
sektora energetyki ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 oraz
przybliżył zapisy nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Ponadto, dzięki wizycie w Brukseli, uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami
Komisji Europejskiej, którzy reprezentują trzy kluczowe dla polityki energetycznej Dyrekcje
Generalne. Pani Ruta Baltause z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Energii
poruszyła temat zmiany struktury wytwarzania energii i zwiększenie lokalnej produkcji
energii ze źródeł odnawialnych. Pan Albert Precup z Dyrekcji Generalnej Komisji
Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu mówił na temat cen energii i konkurencyjność
w kontekście przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej UE. Pan Karsten Krause
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z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Działań w Dziedzinie Klimatu przybliżył
ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
Część wizyty odbywająca się w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli zakończyła się
spotkaniem z panem Andrew Ford z Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), który
dokonał prezentacji przewodnika on-line po funduszach do finansowania projektów
dotyczących energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Opracowane przez FREE narzędzie
online pozwala w łatwy sposób znaleźć potencjalne źródła finansowania projektów
dotyczących energii odnawialnej na obszarach wiejskich. To narzędzie pomaga zapoznać się
z różnymi funduszami europejskimi, które są dostępne dla czystych i energooszczędnych
technologii w okresie finansowania 2014 – 2020. Przewodnik stanowi także pomoc
w zrozumieniu, które systemy finansowania są najbardziej odpowiednie dla danego projektu
i gdzie można znaleźć więcej informacji na temat procesu składania aplikacji.
Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2014 uczestnicy wizyty studyjnej
mieli także okazję do uczestnictwa w szeregu konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań
eksperckich, które w dniach 23 – 26 czerwca odbywały się w Brukseli. Ponadto mieli okazję
odwiedzić spalarnię śmieci ISVAG Waste-to-Energy (WtE) w Wilrijk oraz zapoznać się
z rozwojem obszarów miejskich w Brukseli poprzez zorganizowane zwiedzanie
z przewodnikiem pasywnych budynków.

Konferencje
W dniach 2-4 listopada odbyły się drugie „Dni Partnerstwa Wschodniego“ w Brukseli.
W trakcie trzydniowego wydarzenia przygotowano szereg konferencji, warsztatów, wystaw
i wydarzeń kulturalnych.
Celem tego wieloaspektowego wydarzenia było pobudzenie dyskusji na temat realizacji idei
Partnerstwa Wschodniego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE oraz współpracy
jednostek samorządowych i pozarządowych, w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej.
W Dniach Partnerstwa Wschodniego wzięło udział kilkuset polityków, ekspertów,
samorządowców, praktyków oraz artystów z ponad 16 krajów UE.
Dom Polski Wschodniej w Brukseli już po raz drugi zorganizował „Dni Partnerstwa
Wschodniego“ w stolicy Unii Europejskiej. Kontynuuje w ten sposób działania podejmowane
w latach ubiegłych, mające na celu promocję i wsparcie idei Partnerstwa Wschodniego wśród
przedstawicieli głównych instytucji europejskich oraz podmiotów międzynarodowych
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związanych z propagowaniem współpracy na poziomie gospodarczym, politycznym,
społecznym i kulturowym z krajami na wschód od UE.
Trzydniowe wydarzenie rozpoczęte zostało otwarciem wystawy fotografii „Eastreet vol. 2”,
będącej jedyną na świecie tak dużą prezentacją fotografii ulicznej z Europy Wschodniej.
Intencją twórców było zebranie i zaprezentowanie zbiorowego portretu człowieka w
przestrzeni publicznej Europy Wschodniej. Na wystawę składały się prace prezentujące
przestrzeń publiczną krajów Europy Wschodniej, wybrane przez kuratorów w ramach
otwartego konkursu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Ambasadorowie Niemiec, Bułgarii
oraz Serbii.
„Eastreet 2“ to podróż do obcego miejsca, które jest już nieco znajome, ale pozostaje
zaskakujące i prowokuje do poznania nowych przestrzeni, ludzi, idei — niekoniecznie aż tak
odmiennych od naszych. „Eastreet 2“ to 57 zdjęć w głównej ekspozycji, a także dodatkowe
50 zdjęć prezentowanych jako pokaz slajdów — łącznie ponad sto zdjęć od 82 autorów
z kilkunastu krajów. Prezentowano spontaniczne, niepowtarzalne i niepozowane fotografie
ludzi i przestrzeni Europy Wschodniej. Wykorzystano język i metodę fotografii ulicznej,
gdzie niezwykłe kompozycje i niepowtarzalne sytuacje zamknięte są w pojedynczych
kadrach.
Konferencja pt. „Przegląd Partnerstwa Wschodniego. Wyzwania polityczne i przyszła
perspektywa finansowa“, przeprowadzona została w Parlamencie Europejskim w formule
panelu politycznego, którego celem było m.in. przedstawienie bieżącej polityki Unii
Europejskiej wobec państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego oraz stanowiska
Polski w tym kontekście. Druga część konferencji poświęcona była propozycjom Komisji
Europejskiej dotyczącym wspierania krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego w
latach 2014 – 2020 oraz stanowisku dotyczącemu oczekiwań tych państw wobec instytucji
europejskich.
Dom Polski Wschodniej zorganizował także warsztaty o tematyce społecznej, które odbyły
się w siedzibie Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (EED). Podczas warsztatów
odbyła się dyskusja na temat społecznego wymiaru Partnerstwa Wschodniego oraz projektów
transgranicznych wdrażanych przez województwa Polski Wschodniej z partnerami ze
Wschodu. Podczas warsztatów zaprezentowana została także multimedialna wystawa
fotografii ilustrujących wydarzenia w Kijowie pt. „Oblicza EuroMajdanu”.
Drugi dzień „Dni Partnerstwa Wschodniego” zakończył koncert zespołu „The Ukrainians”,
który na scenie gra już nieprzerwanie od 20 lat. Historia tej niezwykłej grupy zaczyna się pod
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koniec lat 80., kiedy to dowodzony przez Petera Solowkę brytyjski, nowofalowy zespół The
Wedding Present wydał nieszablonową płytę zawierającą nagrania z sesji radiowych dla BBC
zatytułowaną "Ukrainskie Vistupi U Johna Peela", na której znalazły się ukraińskie pieśni
ludowe w wersjach punk-folkowych. Peter Solowka opuścił zespół The Wedding Present i
założył nowy – The Ukrainians. Muzyka „The Ukrainians” to przede wszystkim
zainspirowane kulturą przodków artystów szybkie i skoczne ludowe pieśni ukraińskie w
rockowym wykonaniu.
Przed koncertem otwarta została wystawa „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży
szkolnej opartej na twórczości artystycznej i rzemieślniczej”. Wystawa prezentowała
twórczość artystyczną polską i ukraińską. Przedstawiała rękodzieło artystyczne wykonane
przez uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania z Górowa Iławeckiego w
różnych technikach, takich jak: malarstwo na płótnie, pastel suchy, wyszywanie krzyżykiem
na płótnie, malarstwo na szkle, rzeźba w drewnie.
Trzeci dzień „Dni Partnerstwa Wschodniego” to przede wszystkim możliwość odwiedzenia
siedziby Domu Polski Wschodniej w Brukseli, który otwarty był tego dnia dla wszystkich
zainteresowanych sztuką. W reprezentacyjnych wnętrzach brukselskiego przedstawicielstwa
Polski Wschodniej przez cały dzień zobaczyć było można wystawy „Eastreet vol.2” i
„Oblicza EuroMajdanu”.
Ostatnim punktem „Dni Partnerstwa Wschodniego” był pokaz filmów gruzińskich, które
przynoszą ze sobą powiew świeżości, ale też ujawniają nową, niespotykaną dotąd
perspektywę patrzenia na problemy współczesnego świata, traktowanie granic czy codzienną
egzystencję. Wschodnioeuropejska kinematografia od pewnego czasu coraz śmielej budzi się
z postreżimowego letargu i stanowi dziś ciekawą alternatywę dla kina zachodniego,
azjatyckiego czy amerykańskiego. Pokaz filmów zorganizowany w Brukseli miał na celu
poruszyć świadomość kinomanów i pokazać współczesne życie mieszkańców krajów
Partnerstwa Wschodniego oraz zainteresowania tamtejszych środowisk filmowych.
Drugie „Dni Partnerstwa Wschodniego” zorganizował Dom Polski Wschodniej w Brukseli
we współpracy i pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Instytutu Adama Mickiewicza, Stałego
Przedstawicielstwa RP w Brukseli, Ambasady RP w Królestwie Belgii, Europejskiego
Funduszu na Rzecz Demokracji, Fundacji Otwarty Dialog i Warsztatów Kultury z Lublina.
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Organizacja drugich „Dni Partnerstwa Wschodniego” w obliczu konfliktu rosyjskoukraińskiego była doskonałą okazją do podsumowania efektów dotychczasowych działań w
ramach Partnerstwa Wschodniego oraz dyskusji o przyszłości tego projektu.

Promocja gospodarcza
W dniach 17-19.06.2014 w Luksemburgu odbyły się targi The Greater Region
Business Days 2014. Ich organizatorem jest Luksemburska Izba Handlu. Jest to doroczna
impreza targowo-wystawiennicza gromadząca firmy z kilkunastu krajów. Podczas 2 dni
odbyło się dodatkowo wiele interaktywnych konferencji, warsztatów i sympozjów
tematycznych. W tegorocznej edycji wzięło udział 178 wystawców z 20 krajów, 2 350
zwiedzających i odbyło się 3500 spotkań typu b2b.
Podczas targów istniała możliwość spotkania się i nawiązania kontaktów roboczych
z Przedstawicielami innych klastrów europejskich w ramach tzw. Wioski Klastrów-Clusters'
Village.
Branże prezentowane podczas tegorocznych targów to:
- Motoryzacja i e-mobilności,
- Bankowość i finanse,
- Budownictwo ekologiczne i zrównoważony rozwój,
- Środowisko naturalne i energia,
- ICT i e-commerce,
- Życie, Nauka i Biotechnologie,
- Maszyny i metalurgia,
- Marketing i komunikacja,
- Usługi dla firm,
- Szkolenia i edukacja,
- Przewozy i logistyka.
Dnia 5 września 2014 r. podczas wydarzenia proinwestycyjnego w miejscowości
Ypres zaprezentowano potencjał i możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej
w Polsce Wschodniej.
Wydarzenie zorganizował Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy
z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Brukseli, Ambasadą RP w Brukseli
oraz władzami miasta Ypres. Podczas prezentacji, którą wygłosiła Kierownik A. Krasoń
z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przedstawione zostały
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najistotniejsze zagadnienia dotyczące sektorów gospodarki i ich specyfiki, w jakich
specjalizują się Regiony z obszaru Polski Wschodniej. Jak podkreśliła Kierownik A. Krasoń
regiony Polski Wschodniej odznaczają się wysoko wykwalifikowaną kadrą absolwentów
różnych kierunków będących interesującymi dla zagranicznych inwestorów oraz szerokim
wachlarzem ulg udzielanych podmiotom z zagranicy w ramach Specjalnych Stref
Ekonomicznych.
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