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Wstęp
Współpraca międzynarodowa w obliczu pandemii koronawirusa
Niecodzienne czasy stawiają przed nami nowe wyzwania. Pandemia koronawirusa
całkowicie zmieniła otaczającą nas rzeczywistość i mocno skomplikowała międzynarodowe
plany Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zamknięte nagle granice, odwołane
konferencje, wydarzenia i wizyty studyjne wstrzymały na chwilę międzynarodowy świat.
Pandemiczne warunki zmodyfikowały formę naszej międzynarodowej działalności. Zamiast
osobistych kontaktów z partnerami zaczęto organizować wideokonferencje i spotkania na
czatach. Cały świat przeniósł się do sieci, jednak ewidentnie widać, że we współpracy
międzynarodowej i transgranicznej kontakt osobisty partnerów jest kluczowy.
W ograniczonym wymiarze, mimo wielu odwołanych wydarzeń, w tym wydarzeń
cyklicznych,

Samorząd

międzynarodowe

działania.

Województwa
Staramy

się

Warmińsko-Mazurskiego
ograniczyć

wpływ

kontynuuje

pandemii

na

swoje

realizację

międzynarodowych projektów, szczególnie tych finansowanych z funduszy unijnych.
Departament Współpracy Międzynarodowej jest w stałym kontakcie z partnerami
zagranicznymi Województwa. Kontynuujemy wzajemne wieloletnie relacje. Monitorujemy
bieżącą sytuację epidemiczną w regionach partnerskich, podpatrując zastosowane rozwiązania
w walce z koronawirusem i jego negatywnymi następstwami. Staramy się wytyczać już teraz
wspólne plany na przyszłość. Dalszy rozwój współpracy partnerskiej zależeć jednak będzie od
tego, w jaki sposób ewoluować będzie pandemia w najbliższych miesiącach.

Polsko-litewskie zwycięstwo w Bitwie pod Grunwaldem
W roku 2020 świętujemy 610. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, które na wieki
ukształtowało Europę. 15 lipca na zaproszenie Marszałka Województwa w uroczystych
międzypaństwowych obchodach na Polach Grunwaldu udział wzięli: Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda, Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nauseda, Premier RP Mateusz
Morawiecki oraz Premier Republiki Litewskiej Saulius Skvernelis. W grunwaldzkich
uroczystościach uczestniczył także Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Frank Bayard. Podczas
wydarzenia został odsłonięty pamiątkowy kamień symbolizujący zwycięstwo obu Narodów –
polskiego i litewskiego – nad Zakonem Krzyżackim. Kamień został ufundowany przez litewskie
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organizacje patriotyczne. W związku z epidemicznymi ograniczeniami nie odbyła się
przygotowywana z rozmachem inscenizacja bitwy, opowiadająca o największej batalii
średniowiecza. Obecność tysięcy rycerzy i widzów ze względów ograniczeń epidemicznych
okazała się niemożliwa.

Czas na Warmię i Mazury!
W maju Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło konkurs „Dyplomacja publiczna
2020 – nowy wymiar”, który uwzględniał uwarunkowania wynikające z pandemii. Departament
Współpracy Międzynarodowej przygotował wniosek na realizację międzynarodowego projektu
„Czas na Warmię i Mazury”. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymał
dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia będąc jedynym wśród polskich regionów,
które otrzymało ministerialną dotację.
Celem projektu było wzmocnienie zainteresowania Polską w wybranych krajach
europejskich (Litwa, Niemcy, Francja i Dania) poprzez realizację internetowej kampanii
promocyjno-informacyjnej poświęconej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu (jego historii,
dziedzictwu przyrodniczemu, kulturowemu i kulinarnemu). Dzięki wykorzystaniu narzędzi
komunikacji internetowej możliwe było pokazanie Warmii, Mazur i Powiśla jako regionu
o fascynującej kulturze, tradycjach i kuchni, a jednocześnie posiadającego bogatą ofertę
turystyczną, również w dobie pandemii. Priorytetem było zdobycie zainteresowania osób
aktywnych w internecie, jak również, w perspektywie długoterminowej, zachęcenie
obcokrajowców do przyjazdu do Województwa i bezpośredniego doświadczenia piękna
i wyjątkowości regionu.
Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna oparta była na wykorzystaniu
mediów

społecznościowych

(Twitter,

Facebook,

Instagram),

zagranicznych

serwisów

informacyjnych oraz regionalnych serwisów internetowych.
Ponadto do współpracy zostały zaproszone placówki dyplomatyczne i konsularne w Polsce
i zagranicą (Litwa, Niemcy, Francja i Dania) oraz Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji
Turystycznej.
Kampania promocyjno-informacyjna składała się z trzech etapów obejmujących takie
obszary jak turystyka, kultura i dziedzictwo kulinarne. Pierwszy etap, zrealizowany we wrześniu,
miał na celu promocję najbardziej znanych atrakcji turystycznych na mapie Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, a wśród promowanych znalazły się, m.in. Kanał Elbląski, Wielkie
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Jeziora Mazurskie czy miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem. W kolejnym,
październikowym etapie kampania skupiła się na ofercie kulturalnej regionu – najbardziej
znanych obiektach, instytucjach i wydarzeniach, jak na przykład inscenizacja Bitwy pod
Grunwaldem czy Szlak Zamków Gotyckich. Ważnym aspektem było również upowszechnianie
wiedzy na temat sławnych mieszkańców regionu (Mikołaj Kopernik, Feliks Nowowiejski).
Ostatni etap, zrealizowany w listopadzie, miał zaś zachęcić odbiorców z zagranicy do poznania
smaków i tradycji kulinarnych Województwa oraz przekonać, że regionalne specjały nie są
jedynie smacznym dodatkiem do wrażeń z podróży, ale celem wyjazdu samym w sobie. Duży
nacisk położony został na podkreślenie wysokiej jakości żywności regionalnej, z uwzględnieniem
potencjału związanego z członkostwem w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
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I. Sformalizowana współpraca międzynarodowa prowadzona przez
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Współpraca międzynarodowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzona jest
w oparciu o zasady zawarte w rozdziale 6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa. Sejmik Województwa uchwala priorytety współpracy zagranicznej, które
określają główne cele, kierunki geograficzne współpracy oraz zamiary przystąpienia
do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.

Województwo Warmińsko-Mazurskie aktualnie ma podpisane umowy
o współpracy z dziesięcioma regionami partnerskimi z dziewięciu państw:
1.

Chiny – Prowincja Heilongjiang
Protokół uzgodnień podpisano 18 lutego 2005 r.

2.

Chorwacja – Żupania Splicko-Dalmatyńska
Umowę o współpracy podpisano 5 sierpnia 2012 r.

3.

Dania – Regionalna Gmina Bornholm
Porozumienie o współpracy podpisano 29 września 2003 r.

4.

Francja – Departament Côtes d’Armor
Porozumienie o współpracy podpisano 24 czerwca 2000 r.

5.

Niemcy – Kraj Związkowy Saksonia-Anhalt
List intencyjny o współpracy podpisano 3 października 2014 r.

6.

Rosja – Obwód Kaliningradzki
Porozumienie o współpracy podpisano 19 września 2001 r.

7.

Słowacja – Samorządowy Kraj Bańsko-Bystrzycki
Porozumienie o współpracy podpisano 8 lipca 2003 r.

8.

Ukraina – Obwód Rówieński
Porozumienie o współpracy podpisano 9 grudnia 2003 r.

9.

Włochy – Autonomiczny Region Vallée d’Aoste
Porozumienie o współpracy podpisano 11 kwietnia 1999 r.

10.

Włochy – Region Umbria
Porozumienie o współpracy podpisano 9 października 2018 r.
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Francja
Jedne z najbardziej rozbudowanych kontaktów Województwo Warmińsko-Mazurskie łączą
z partnerem francuskim – Departamentem Côtes d’Armor. Porozumienie z tym regionem zawarte
zostało w 2000 roku. Bieżąca współpraca opiera się na planie pracy na lata 2018-2020.

Jubileuszowy rok polsko-francuskiej współpracy
W 2020 r. świętujemy 20-lecie podpisania Porozumienia o współpracy z Radą Generalną
Departamentu Côtes d’Armor. Współpraca ta jest jednym z głównych kierunków aktywności
międzynarodowej zawartych w Priorytetach współpracy zagranicznej Województwa WarmińskoMazurskiego. Wśród aktualnych obszarów współpracy znajdują się między innymi: kultura,
młodzieżowe wymiany szkolne, polityka społeczna, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.
Jednak dwustronna współpraca nawiązana została już w marcu 1982 r. w Saint-Brieuc, gdzie
zawiązało się koło Stowarzyszenia „Solidarité à Solidarność”, którego celem było podtrzymanie
ducha oporu i współpracy z narodem polskim i ruchem „Solidarność” po wprowadzeniu
w grudniu 1981 r. stanu wojennego. Od tego momentu organizowano konwoje humanitarne,
a prasa bretońska swoim zaangażowaniem przyczyniła się do wzrostu zainteresowania
społeczeństwa tą współpracą. Stowarzyszenie specjalizowało się w wymianie informacji,
dostarczaniu materiałów drukarskich oraz wspieraniu więźniów politycznych. Francuzi
zaangażowali się w uwolnienie z więzienia jednej z działaczek związku „Solidarność” z Gdańska
− Ewy Kubasiewicz. Po uwolnieniu mianowano ją na stanowisko specjalisty współpracy
międzynarodowej do spraw Polski w urzędzie Departamentu Côtes d’Armor, co znacznie
ułatwiło współpracę. Zawiązane w trudnym okresie stosunki są kontynuowane do dziś. W 1992 r.
Rada Generalna Côtes d’Armor podpisała umowę o współpracy zdecentralizowanej
z ówczesnym Województwem Olsztyńskim. W umowie uzgodniono, iż należy m.in. powołać
Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Olsztyn (następnie Warmia i Mazury) jako polskofrancuską instytucję kulturalno-oświatową.

Polsko-Francuski Komitet Sterujący
W lutym w Côtes d’Armor odbyło się doroczne posiedzenie Komitetu Sterującego
Współpracy Zdecentralizowanej Departamentu Côtes d’Armor i Samorządu Województwa
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Warmińsko-Mazurskiego. Delegacji polskiej przewodniczyła Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu
Województwa. W obradach wzięli udział między innymi przedstawiciele Rady Departamentu
Côtes d’Armor, na czele z Thibaut Guignardem, Wiceprzewodniczącym Rady oraz reprezentanci
Stowarzyszenia Côtes d’Armor – Warmia i Mazury. Na spotkaniu podsumowano wydarzenia
zrealizowane w 2019 r. oraz przedstawiono plany na 2020 r. Zapoznano się między innymi ze
szczegółami dwóch największych projektów realizowanych w ramach dwustronnej współpracy –
„Kamień i drewno” oraz „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy
w rodzinie we współpracy ponadnarodowej”.

Wizyta Ambasadora Francji w regionie
Istotnym elementem współpracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z francuskimi
partnerami są aktywne kontakty z Ambasadą Republiki Francuskiej w Warszawie. W lutym
swoją pierwszą wizytę w regionie złożył nowy Ambasador Frederic Billet, którego gościł
Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Spotkanie odbyło się przy okazji
organizowanego warsztatu ECO-MIASTO.

ECO-MIASTO
20 lutego w siedzibie Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie odbył się warsztat ECOMIASTO, który był wspólną inicjatywą Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i Ambasady Francji w Polsce. Wydarzenie było częścią ogólnopolskiego projektu Ambasady
promującego zrównoważony rozwój miast. Celem warsztatu była wymiana dobrych praktyk
między polskimi i francuskimi ekspertami w dziedzinie ekologicznej transformacji miast.
Wiodącymi tematami spotkania były wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz innowacje
w dziedzinie energetyki miejskiej.

Centrum Polsko-Francuskie
Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie to wojewódzka
samorządowa

instytucja

kultury,

która

jest

inicjatorem

prezentacji

kultury

polskiej

w Departamencie Côtes d'Armor i francuskiej w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Swoją
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działalność prowadzi również z zakresu współpracy oświatowej i szkolnej (wymiana młodzieży,
zajęcia językowe), sportowej, ekonomicznej i rolniczej.
Działalność Centrum Polsko-Francuskiego (CPF) w roku 2020:
➢ MyFrenchFilmFestival – 10. edycja internetowego festiwalu kina francuskiego W ramach
festiwalu

zorganizowano

w

Olsztynie

projekcje

filmów

krótkometrażowych

i pełnometrażowych z ostatnich 2-3 lat, dotąd prezentowanych wyłącznie we Francji. Festiwal
zorganizowano we współpracy z Instytutem Francuskim.
➢ Egzamin DELF – sesja zimowa i letnia – państwowy egzamin znajomości języka
francuskiego DELF przeprowadzony we współpracy z francuskim ośrodkiem badań
pedagogicznych France Education i Ambasadą Francji w Polsce. W sesji zimowej do
egzaminu przystąpiła 1 osoba, w sesji letniej 2 osoby. DELF to oficjalny dyplom wydawany
przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, który poświadcza kompetencje językowe
osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego.
➢ Zatrudnienie animatora języka francuskiego – zatrudnienie na czas roku szkolnego
2020/2021 nauczyciela pochodzącego z Francji, którego zadaniem jest pomoc w działalności
statutowej Centrum (wydarzenia kulturalne, kursy języka francuskiego) oraz popularyzacja
języka francuskiego w szkołach i placówkach oświatowych w Województwie. Program
zatrudnienia realizowany jest na mocy umowy pomiędzy Samorządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i Radą Departamentu Côtes d'Armor.
➢ Przyjęcie wolontariuszki z Francji – przyjęcie wolontariuszki z Bretanii, której zadaniem
była pomoc w pracy statutowej Centrum, przeprowadzenie inwentaryzacji biblioteki oraz
popularyzacja języka francuskiego w jednym z olsztyńskich przedszkoli. Projekt realizowany
we współpracy ze Stowarzyszeniem Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Saint-Brieuc.
➢ Realizacja projektu Erasmus+ „Stara i nowa Europa: kultura kluczem do zrozumienia
przemian społecznych i politycznych” – projekt partnerstw strategicznych dla edukacji
szkolnej dotyczący nauczania przedmiotów artystycznych w szkołach podstawowych
i gimnazjach, realizowany we współpracy ze szkołami z Polski (Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Lamkowie), Włoch (Istituto comprehensivo Folignano-Matignano) i Portugalii
(gimnazjum Sao Bruno w Oreiras). Projekt realizowany będzie do sierpnia 2022 r. W dniach
17-22 lutego w Olsztynie odbyły się warsztaty wideofilmowania dla nauczycieli
z partnerskich organizacji. 15 października zorganizowano Erasmus Day – warsztaty
wideofilmowania dla uczniów V LO w Olsztynie z wykorzystaniem tutoriali wideo
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opracowanych w ramach projektu oraz spotkanie online uczniów szkół uczestniczących
w projekcie.
➢ Udział w projekcie Erasmus+ „Współpraca się opłaca – aktywni obywatele i aktywne
organizacje” – projekt dotyczący mobilności kadry edukacji dorosłych w dziedzinie ekonomii
społecznej i solidarnej. CPF jest członkiem konsorcjum. Pozostali partnerzy: Stowarzyszenie
ESWIP (lider), Fundacja Warsztat Zmiany, Stowarzyszenie Rich'ESS z Saint-Brieuc. Projekt
realizowany w latach 2019-2021 (przedłużony z uwagi na epidemię COVID-19). W dniach
18-24 października został zorganizowany wyjazd szkoleniowy do Francji dla uczestników
projektu.
➢ Udział w projekcie Erasmus+ „Modelowe wioski tematyczne. Program rozwoju
kompetencji lokalnych liderów” – projekt dotyczący mobilności kadry edukacji dorosłych
w dziedzinie regionalnej współpracy międzynarodowej. CPF jest członkiem konsorcjum.
Pozostali partnerzy: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich w Morągu (lider), Stowarzyszenie Droga z Olsztynka. Projekt
realizowany w latach 2019-2021. W dniach 13-19 stycznia odbył się wyjazd szkoleniowy do
Departamentu Côtes d’Armor dla uczestników projektu.
➢ Udział w projekcie Eramus+ „Kamień i drewno – materiały budownictwa tradycyjnego
i ekspresji artystycznej” – projekt partnerstw strategicznych dla edukacji szkolnej
skierowany do uczniów szkół zawodowych, dotyczący włączenia działań artystycznych
w program edukacji zawodowej. Projekt realizowany w latach 2019-2021. CPF jest partnerem
projektu, koordynatorem jest Stowarzyszenie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w SaintBrieuc. Pozostali partnerzy: Zespół Szkół w Lubawie, Muzeum Budownictwa Ludowego
w Olsztynku, Lycée J. Monnet w Quintin, Stowarzyszenie Mémoire en demeure w SaintThélo (Francja), szkoła zawodowa Klesarska Skola w Pucisca (Chorwacja). Z uwagi na
pandemię COVID-19 w 2020 r. działania projektowe zostały ograniczone do kontaktów online
i działań lokalnych.
➢ Café français en ligne – cykliczne spotkania konwersacyjne online dla osób uczących się
języka francuskiego, z udziałem gości z Francji, w szczególności z Departamentu Côtes
d’Armor.
➢ XXV Dni Bretanii: 16-30.11.2020 – coroczne wydarzenie promujące kulturę francuskiej
Bretanii, w szczególności Departamentu Côtes d’Armor. W tym roku wydarzenie odbyło się
w całości online.
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Współpraca w zakresie sportu
„Międzynarodowy Staż Judo w Cotes d’Armor” (sierpień) – projekt realizowany przez
Towarzystwo

Sportowe

„Gwardia”

Olsztyn

przy

wsparciu

finansowym

Samorządu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu uczestniczyli najlepsi zawodnicy grup
młodzieżowych, młodzicy, juniorzy młodsi z naszego regionu oraz reprezentanci Towarzystwa
Sportowego „Gwardia” Olsztyn. Staż odbył się w miejscowości Erguy.

Niemcy
Kontakty Województwa Warmińsko-Mazurskiego z niemieckim Krajem Związkowym
Saksonia-Anhalt istnieją od roku 2007. Główne obszary polsko-niemieckiej aktywności to rozwój
obszarów wiejskich i ochrona środowiska.

Współpraca Welskiego Parku Krajobrazowego
➢ Kontynuacja współpracy z Biosphärenreservatsverwaltung Drömling, w ramach której
w marcu rozpoczęto przygotowania do kolejnego „Polsko-Niemieckiego przyrodniczego
spotkania młodzieży”. W tym celu złożono wniosek do Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży. Współpraca obu parków krajobrazowych daje możliwość wymiany doświadczeń
w obszarze ochrony przyrody, a także edukacji ekologicznej. Spotkania młodzieży z Polski
i Niemiec uczą tolerancji, szacunku do ludzi mimo odrębności kulturowej i językowej oraz
umożliwiają przyszłą współpracę w jednoczącej się Europie. W maju po konsultacjach
z partnerem niemieckim zdecydowano się odwołać wymianę młodzieży, ze względu na
pogarszającą się sytuację sanitarno-epidemiczną w Europie.
➢ W dniach 28-31 sierpnia Welski Park Krajobrazowy był gospodarzem wizyty niemieckiej
delegacji z Biosphärenreservatsverwaltung Drömling i gminy Oebisfelde. Podczas wizyty
goście z Niemiec zwiedzili obiekty, które powstały w ramach projektu pn. „Podniesienie
standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych Województwa WarmińskoMazurskiego”, tj. ścieżkę przyrodniczą nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną,
pomost edukacyjny w Grądach, wieżę obserwacyjną w Tuczkach oraz stację meteorologicznę.
Odwiedzili także Muzeum Pogranicza w Działdowie i rezerwat Piekiełko. Spotkanie to
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pozwoliło na wymianę doświadczeń w obszarze ochrony przyrody i edukacji oraz umożliwiło
omówienie planu współpracy na kolejne lata.

Rosja
Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim FR realizowana jest na podstawie Porozumienia
o współpracy między Województwem Warmińsko-Mazurskim RP i Administracją Obwodu
Kaliningradzkiego FR z 2001 roku. Główne obszary działań to: kultura i edukacja, zdrowie,
turystyka i sport, wsparcie Polonii, wymiana młodzieży, polityka społeczna.

Workshop branży turystycznej
Tradycyjnie w lutym w Kaliningradzie odbyło się spotkanie przedstawicieli branży
turystycznej z Warmii i Mazur oraz Rosji. W wydarzeniu uczestniczyli liczni reprezentanci
podmiotów z Warmii i Mazur, głównie touroperatorzy, hotelarze, a także przedstawiciele
instytucji i organizacji turystycznych oraz Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi. Podczas
workshopu na stoisku Warmii i Mazur dużym zainteresowaniem cieszyły się publikacje
turystyczne: „Warmia Mikołaja Kopernika”, „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”,
„Szlak Fortyfikacji Mazurskich”, „Wokół Grunwaldu”. Odwiedzający stoisko interesowali się
również pobytem w obiektach spa&wellness, agroturystyką, wypoczynkiem aktywnym,
a w szczególności Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. Uczestnicy spotkania mieli
także możliwość degustacji potraw kuchni regionalnej przygotowanych przez Elbląski Klaster
Turystyczny. Stronę rosyjską reprezentowało ponad 60 touroperatorów zainteresowanych ofertą
wypoczynkową w Polsce. Organizatorem przedsięwzięcia był Polski Klub Turystyczny
w Kaliningradzie przy wsparciu Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej
w Moskwie.

Samorząd wspiera Polonię – XIX Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku
Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku – jedna z wielu cyklicznych inicjatyw
organizowanych przez Stowarzyszenie „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku
– odbyły się w dniach 21-25 października. Głównym celem wydarzenia jest kultywowanie
dziedzictwa narodowego oraz polskich tradycji wśród Polaków zamieszkujących Obwód
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Kaliningradzki, a także prezentacja dorobku kulturalnego organizacji polonijnych. Jest to jedno
z dwóch przedsięwzięć, obok Forum Organizacji Polonijnych, w których aktywnie uczestniczy
Polonia ze wszystkich ośrodków Obwodu Kaliningradzkiego, m.in: Czerniachowska, Bałtijska,
Kaliningradu, Ozierska oraz Znamienska. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia, zorganizowana
została w sposób hybrydowy – tradycyjnie i online. W sposób zdalny przeprowadzono konkurs
piosenki polskiej oraz konkurs recytatorski. W składzie konkursowego jury znalazła się Aneta
Brzyska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Współpraca w zakresie zdrowia
Od wielu lat podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa jest organem
tworzącym, współpracują z rosyjskimi instytucjami w zakresie leczenia i rehabilitacji. Z bogatej
i różnorodnej oferty usług polskiej opieki zdrowotnej, również na warunkach komercyjnych
coraz chętniej korzystają mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego
Działalność wojewódzkich podmiotów leczniczych z partnerami rosyjskimi w 2020 r.:
➢ Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – kontynuacja leczenia
i rehabilitacji pacjentów z Federacji Rosyjskiej w ramach stałej współpracy z siecią
przychodni MedExpert w Kaliningradzie.
➢ Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce – kontynuacja wieloletniej
współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego: Medexpert,
Info-Vita, MedLuks, Sanatorium Ortopedycznym w Pioniersku.

Działania realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Rosja 2014-2020
➢ Projekt „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową
przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale finansowym Gminy
Miejskiej Bartoszyce i Powiatu Bartoszyckiego oraz Administrację Okręgu Miasta Gusiew.
W marcu 2019 r. beneficjenci projektu podpisali umowę partnerską ustalającą zasady wspólnej
realizacji projektu.
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W roku 2020 zrealizowano następujące działania:
−

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych, inżynierem – nadzorcą inwestorskim
nad realizacją budowy, oraz umowę na pełnienie nadzoru projektanta nad zgodnością
realizacji budowy z projektem.

−

17 lutego rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia to 19 marca 2022 r.

−

Do 31 października wykonano następujący zakres robót zakontraktowanych w projekcie:
na nowo budowanym odcinku drogi wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową,
stabilizację podłoża, na moście na Łynie usytuowano fundamenty, podpory obiektu oraz
dźwigary główne z belek stalowych, na ul. Poniatowskiego w Bartoszycach wymieniono
grunty nienośne, kanalizację deszczową i przebudowano sieć uzbrojenia, stabilizowano
podłoże i dolne warstwy podbudowy, ustawiono część krawężników.

−

Partner rosyjski zakończył remont ulicy Sowietskiej. Ponadto rozstrzygnięto postępowania
przetargowe na remonty pozostałych 5 ulic w Gusiewie.

−

W ramach współpracy partnerskiej i przewidzianej w projekcie wymiany doświadczeń
zorganizowano dwie telekonferencje – 13 sierpnia i 23 września, w których uczestniczyli
przedstawiciele obu partnerów – Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Szef
Administracji Gusiewskiego Okręgu Miejskiego. W czasie spotkań omówiono stan
wdrażania i postępy w projekcie, a także szczegóły jego rozliczenia w pierwszym okresie
raportowym. Ponadto partnerzy zadeklarowali wolę i potrzebę dalszej współpracy
w realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja,
gwarantując możliwość zgłoszenia kolejnych projektów w perspektywie 2021-2027.

➢ Projekt dotyczący transgranicznych tras rowerowych „CBCykle”
Od 19 czerwca 2019 roku Województwo Warmińsko-Mazurskie uczestniczy w realizacji
projektu pn. „CBCycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego
wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Głównym celem projektu jest budowa 34kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku ZielonogradskSwietłogorsk. Beneficjentem wiodącym jest Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu
Kaliningradzkiego, a Województwo Warmińsko-Mazurskie pełni rolę partnera, podobnie jak
Europejska Fundacja Ochrony Zabytków z Gdańska, Administracja Gminy Miejskiej
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Zielonogradsk, Pionierskij i Swietłogorsk oraz Administracja Obiektów Drogowych Obwodu
Kaliningradzkiego.
W ramach realizacji zadania, obok budowy trasy rowerowej, zorganizowane zostaną m.in.
spotkania robocze, wizyty studyjne i konferencje, których celem będzie wymiana doświadczeń
oraz tworzenie nowych transgranicznych produktów turystycznych opartych na turystyce
rowerowej. Planowane jest także opracowanie, a następnie opublikowanie schematu
zintegrowanych tras rowerowych zlokalizowanych na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego
oraz północno-wschodniej Polski. Zgodnie z wytycznymi programu, każdy partner zobowiązany
jest także do przygotowywania raportów z realizacji zaplanowanych działań.
Zgodnie z harmonogramem w 2020 roku powinna odbyć się m.in. wizyta studyjna na
terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego i spotkanie robocze w Gdańsku, w którym
uczestniczyć mieli przedstawiciele partnerów projektu. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii
i zamknięcie granic z Rosją, wszystkie planowane na rok 2020 działania zostały przesunięte na
rok 2021. Opracowany został jedynie Raport Okresowy projektu, którego treść została
zweryfikowana przez audytorów zewnętrznych. Podpisano także aneks do Umowy Partnerskiej,
który dotyczył przesunięć budżetowych pomiędzy partnerem wiodącym i Administracją
Obiektów Drogowych Obwodu Kaliningradzkiego. Budżet Województwa WarmińskoMazurskiego w tym projekcie pozostał bez zmian.
➢ Projekt „Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”
Inicjatywa realizowana przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny
w Olsztynku we współpracy z Ogrodem Zoologicznym w Kaliningradzie w zakresie realizacji
wspólnego projektu „Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”.
Ogród Zoologiczny jest beneficjentem wiodącym. Olsztynecka jednostka odpowiada w projekcie
m.in. za wybudowanie magazynu studyjnego dla muzealiów ruchomych, wykonanie studium
wykonalności oraz dokumentacji technicznej do budowy czterech obiektów z regionu Małej
Litwy i dworu z zespołu folwarcznego, organizację międzynarodowej konferencji naukowej
„Dawne miejsca – nowe znaczenia”, stworzenie ścieżki historyczno-edukacyjnej w rejonie Małej
Litwy w formie tradycyjnej oraz w formie aplikacji mobilnej (dostępnej także dla osób
z dysfunkcjami).
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W roku 2020 zrealizowano następujące działania:
−

Rozpoczęto

budowę

magazynu

studyjnego.

Obiekt

ma

wykonane

fundamenty,

wymurowane ściany pierwszej kondygnacji oraz ścianę kolankową. Wykonano elementy
konstrukcyjne żelbetowe. Rozpoczęto prace nad więźbą dachową.
−

Wyłoniono wykonawcę studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej do budowy
czterech obiektów z regionu Małej Litwy i dworu z zespołu dworsko-folwarcznego
w Glitajnach oraz projektu przeniesienia stajni z Gilge.

−

W obrębie przyszłej ścieżki historyczno-edukacyjnej wycięto krzewy i uprzątnięto teren.
Zlokalizowano fundamenty 3 nieistniejących obiektów z zagrody litewskiej: stajni, stodoły
i piwniczki. Wykonano 5 niewielkich wykopów sondażowych obiektów w celu ich
dokładnego zlokalizowania, sprawdzenia stanu zachowania oraz określenia głębokości
koniecznych wykopów odsłaniających fundamenty obiektów. W obszarze stodoły
wykonano dwa wykopy sondażowe odsłaniające strukturę kamiennych fundamentów.

−

Aplikacja mobilna: w ramach dokumentacji przedmiotowej do realizacji wizualizacji
nieistniejących budynków z terenu Małej Litwy w Muzeum przygotowano opisy
4 obiektów wraz ze szczegółami aranżacji wnętrz oraz opracowano dokumentację graficzną
dla

każdego z

obiektów. Opracowano ogólne

wytyczne

dotyczące

warunków

funkcjonowania i środowiska aplikacji mobilnej.
➢ Projekt „Muzea ponad granicami. Etap II”
Projekt realizowany przez Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie (beneficjent
wiodący), a obok Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu rolę partnera pełni
także Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Celem realizacji przedsięwzięcia jest
współpraca w zakresie zachowania transgranicznego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Przeprowadzona zostanie digitalizacja 70 obiektów muzealnych i architektonicznych w muzeach
polskim i rosyjskim, zrealizowane zostaną dwa filmy o mieszkańcach, którzy osiedlali się po
wojnie w Elblągu oraz w Kaliningradzie.
W ramach projektu w Centrum Spotkań Europejskich powstanie multimedialna wystawa
przedstawiająca kulturowe dziedzictwo na obszarze transgranicznym, aplikacja VR i stanowiska
do prezentacji, zakupione zostanie wyposażenie do powstającej przestrzeni wystawienniczej
Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz sprzęt do digitalizacji. Zakończenie realizacji projektu
planowane jest w październiku 2021 r.
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W roku 2020 zrealizowano następujące działania:
−

Wyposażono przestrzeń do prezentacji cyfrowych zasobów (zakupiono sprzęt do
digitalizacji i prezentacji cyfrowych zasobów).

−

Digitalizowano 70 obiektów muzealnych z elbląskiego Muzeum na potrzeby cyfrowych
wystaw, jakie będą prezentowane we wszystkich trzech instytucjach zaangażowanych
w realizację projektu.

−

Współrealizowano film holograficzny – cyfryzacja 50 arkuszy szkiców i projektów
z Urzędu Konserwacji Zabytków dotyczących odbudowy Starego Miasta w Elblągu po
zniszczeniach wojennych.

Ukraina
Współpraca między Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Obwodem
Rówieńskim realizowana jest na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego w 2003 r.
oraz Planu Pracy na lata 2018-2020. Główne obszary współpracy to transfer doświadczeń
samorządowych, współpraca kulturalna, turystyczna, zdrowotna oraz ochrona środowiska
i wsparcie organizacji polonijnych.

Współpraca lekarzy – chirurgów
Chirurdzy z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
odwiedzili w pierwszym kwartale Obwód Rówieński, gdzie z ukraińskimi partnerami
przeprowadzili kilka zabiegów chirurgicznych. Dzięki współpracy z lekarzami z Olsztyna, wśród
których aktywny jest radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tadeusz
Politewicz, co roku ukraińscy medycy uczestniczą we wspólnych małoinwazyjnych operacjach
laparoskopowych. W zeszłym roku oba szpitale realizowały projekt pn. „Podnosimy standardy
medyczne – ratujemy życie dzieci!” W ramach projektu zakupiono przenośne urządzenie
ultrasonograficzne o wartości 700 tysięcy hrywien (ok. 94 360 zł).

Międzynarodowe projekty – Dyplomacja publiczna 2020
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło na początku roku konkurs „Dyplomacja
publiczna

2020”,

w

ramach

którego

można

było

wnioskować

o

dofinansowanie
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międzynarodowych przedsięwzięć. Departament Współpracy Międzynarodowej przygotował
wniosek na realizację projektu pn. „#OdNowa – warmińsko-mazurska inspiracja dla Ukrainy”,
którego celem

było wzmocnienie współpracy Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

z Obwodem Rówieńskim poprzez promowanie skutecznych rozwiązań samorządowych
w zakresie rozwoju lokalnego i rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W tym celu planowano
zorganizowanie trzech wizyt studyjnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim, które miały
być okazją do praktycznego zaprezentowania konkretnych rozwiązań wdrażanych w naszym
regionie.
Ze względu na pandemię COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia, Minister Spraw
Zagranicznych podjął decyzję o nierozstrzygnięciu wyżej wspomnianego konkursu.
W maju Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło konkurs „Dyplomacja publiczna
2020 – nowy wymiar”, który uwzględniał uwarunkowania wynikające z pandemii. W ramach
konkursu Departament Współpracy Międzynarodowej złożył wniosek grantowy „Na polskoukraińskim szlaku kulinarnym”, który zakładał promocję dziedzictwa kulinarnego Warmii,
Mazur i Powiśla oraz Rówieńszczyny oraz przygotowanie e-booka poświęconego wspólnym
elementom dziedzictwa kulinarnego.
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II. Współpraca niesformalizowana i pozostałe działania międzynarodowe
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czechy – Forum Gubernatorów Regionów Krajów V4
W dniach 3-4 września w Pradze odbyło się I Forum Gubernatorów Regionów Grupy
Wyszehradzkiej. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowali Gustaw
Marek Brzezin, Marszałek Województwa oraz Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku..
Uczestnicy wydarzenia rozmawiali o rozwoju regionalnym, współpracy w dziedzinie turystyki,
kultury, ochrony zabytków i środowiska. Ważnymi zagadnieniami były również tematy
związane z cyberbezpieczeństwem strategicznych instytucji oraz szpitali. Nie zabrakło dyskusji
o działaniach, których celem jest poprawa jakości życia w regionach. Ponadto stwierdzono, że
współdziałanie w ramach Europejskiego Komitetu Regionów w obecnej sytuacji ukierunkowane
powinno być przede wszystkim na przezwyciężenie kryzysu spowodowanego pandemią COVID19.

Wizyta parlamentarzystów Polski i Litwy na Warmii i Mazurach
6 marca Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin przyjął połączoną delegację
parlamentarzystów z Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Sejmu
Republiki Litewskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP.
Spotkanie odbyło się przy okazji wyjazdowego posiedzenia obu Komisji w Lidzbarku
Warmińskim. Podczas spotkania wymieniono się uwagami i doświadczeniami w obszarze
rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym polityki spójności Unii Europejskiej.

Webinarium na temat wsparcia UE w czasie kryzysu pandemii COVID-19
28 maja odbyło się webinarium dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu
Województwa

Warmińsko-Mazurskiego,

które

zorganizowane

zostało

przez

Departament

Współpracy Międzynarodowej i Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Brukseli. Głównymi mówcami byli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin oraz Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda,
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a także zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej. Tematem webinarium było wsparcie, jakim
Unia Europejska służy państwom Wspólnoty w czasie kryzysu pandemii COVID-19 oraz wpływ
pandemii na proces tworzenia budżetu Unii Europejskiej na kolejne lata.

Współpraca w zakresie turystyki i sportu
➢ Bramy Bałtyku – Dziedzictwo Morskie Bałtyku Południowego – Biuro Regionalne
w Elblągu to jeden z partnerów międzynarodowego projektu, którego celem jest stworzenie
wspólnego dostępu do bałtyckiego kulturowego dziedzictwa morskiego. Projekt to studium
pilotażowe do przyszłego możliwie dużego projektu związanego z Morzem Bałtyckim. Jest to
projekt typu seed money. Liderem wiodącym projektu jest Szwecja, darczyńcą Instytut
Szwedzki. W projekcie uczestniczy 10 partnerów z czterech państw: Szwecji, Estonii, Litwy
i Polski. Celem długofalowym, wynikającym z uczestnictwa w projekcie, będzie stworzenie
nowych atrakcji i produktów turystycznych w krainie Zalewu Wiślanego, co przełoży się
w przyszłości na zwiększenie liczby turystów odwiedzających region. W ramach projektu
w dniach 25-27 lutego w Elblągu odbyły się warsztaty i wizyta studyjna partnerów
przedsięwzięcia. W trakcie warsztatów partnerzy wypracowali wspólne obszary współpracy
w oparciu o wydarzenia historyczne, łączące partnerów, które powinny znaleźć się we
wspólnej bazie danych. Uczestnicy projektu zapoznali się z kulturowym dziedzictwem
morskim krainy Zalewu Wiślanego, m.in. w Muzeum Archeologiczno-Historycznym
w Elblągu i w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Obejrzeli również miejsce
budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej w miejscowości Nowy Świat. Inwestycja ta
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie partnerów zagranicznych. Określona została jako
czynnik, który bardzo pozytywnie może wpłynąć na rozwój turystyczny krainy Zalewu
Wiślanego. Rezultatem końcowym projektu będzie wypracowanie wspólnej przyszłej aplikacji
do programu związanego z Morzem Bałtyckim – rozpatrywany jest np. program Interreg
Baltic Sea Region. W związku z wybuchem epidemii spotkania partnerów przeniosły się do
sieci. Realizacja projektu, zaplanowana początkowo na 12 miesięcy, ze względu na zaistniałą
sytuację epidemiczną, za zgodą darczyńcy – Instytutu Szwedzkiego, została przedłużona do
końca 2021 roku.
➢ Międzynarodowe Targi Turystyczne REISEN w Hamburgu (Niemcy) (5-9 lutego) – Biuro
Regionalne w Elblągu we współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji
Turystycznej w Berlinie zorganizowało stoisko promocyjne. Zainteresowaniem cieszyły się
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oferty turystyki aktywnej, m.in. rowerowej, pieszej, kajakowej, żeglarskiej. W Targach wzięło
udział ponad 250 000 odwiedzających.
➢ Targi Turystyczne Reise + Camping 2020 w Essen (Niemcy) (26 lutego-1 marca) –
przedstawiciele Województwa Warmińsko-Mazurskiego na stoisku promocyjnym regionu
prezentowali atrakcje Warmii i Mazur oraz połączenie lotnicze z Portu Lotniczego OlsztynMazury do Dortmundu.
➢ Międzynarodowe Targi Turystyczne TourNatur w Düsseldorfie (Niemcy) (4-6 września)
– Biuro Regionalne w Elblągu we współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej
Organizacji Turystycznej w Berlinie zorganizowało polskie stoisko promocyjne. Na rynku
niemieckim zainteresowanie Warmią i Mazurami jest ogromne. Jest to jeden z regionów
Polski, który Niemcy bardzo chętnie wybierają i doceniają. Zainteresowaniem cieszą się
oferty turystyki aktywnej, m.in. rowerowej, kulturowej (zwiedzanie miast i obiektów
historycznych) oraz wypoczynek na łonie natury. W Targach ze względu na obostrzenia
epidemiologiczne dziennie brało udział do 20 000 odwiedzających.
➢ XIII Międzynarodowe Mazurskie Zawody Balonowe (lipiec) – organizatorem wydarzenia
był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku przy wsparciu Samorządu Województwa.
W wydarzeniu wzięły udział 22 załogi balonowe, w tym 6 załóg z Litwy.
➢ Bieg uliczny 5-10-15 (sierpień) – organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ełku przy wsparciu Samorządu Województwa. W wydarzeniu wzięło udział 214
zawodników, w tym sportowcy z Litwy.
➢ XXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski (sierpień) – impreza sportowa dofinansowana
przez Samorząd Województwa, w której wzięły udział załogi z Polski, Litwy, Łotwy, Czech
i Niemiec.
➢ Wsparcie przez Samorząd Województwa Pucharu Europy w Triathlonie w Olsztynie
(sierpień) – wielkie sportowe widowisko, które zgromadziło najlepszych 243 zawodników
z 24 krajów świata. Zawodnicy mieli do pokonania 0,75 km pływania, 20 km jazdy na
rowerze oraz 5 km biegu.
➢ Międzynarodowy turniej piłki nożnej dziewczyn Slęza CUP we Wrocławiu (listopad) –
impreza

sportowa,

w

której

udział

drużyny

Stomilanek

dofinansował

Samorząd

Województwa. W turnieju 24 zawodniczki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zmierzyły się na boiskach w najnowszej generacji hali pneumatycznej z między innymi takimi
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zespołami jak: Juventus Turin, Slovan Liberec, Hamarby IF FF czy HFV Hamburg
Federation.

Współpraca w zakresie ochrony środowiska
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej realizuje projekt „Utworzenie Polskiego
Centrum Międzymorza w Sculeni (Mołdawia)” – dofinansowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP. Polskie Centrum Międzymorza w Sculeni zostanie założone w jednym ze
skrzydeł miejscowego domu kultury. Zaplanowano powstanie czterech pomieszczeń: sali do
spotkań, wykładów, lekcji, prezentacji, występów, izby muzealnej, sali bibliotecznej oraz
łazienki. Dodatkowo dobudowana ma zostać weranda, która pełnić będzie funkcje wystawowe.
Centrum wspierać będzie lokalną mniejszość polską, umożliwiać będzie zachowanie polskich
tradycji, promocję polskiej kultury i gospodarki w Mołdawii. Prace remontowe według planu
zostaną zakończone w grudniu.

Współpraca w zakresie zdrowia
➢ Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
−

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie w styczniu został członkiem
afiliowanym Europejskich Sieci Referencyjnych w zakresie CRANIO – terapii wad
twarzoczaszki. Europejskie Sieci Referencyjne (ESR) to wirtualne sieci, które skupiają
najlepsze jednostki służby zdrowia z całej Europy. Ich cele to: poprawa dostępu do
diagnostyki i leczenia pacjentów, którzy cierpią na choroby rzadkie lub inne
skomplikowane przypadki kliniczne, łączenie fachowej wiedzy i doświadczenia
specjalistycznych ośrodków medycznych z Unii Europejskiej, pomoc w wypracowaniu
i udoskonaleniu standardów postępowania klinicznego. Aby zostać członkiem afiliowanym,
szpital musiał spełnić wiele kryteriów, między innymi sprzętowych, kadrowych i liczby
wykonywanych procedur wysokospecjalistycznych. Obecnie ERN skupia 24 sieci różnych
specjalności.

−

Wizyta studyjna pielęgniarki oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
z Santander z Hiszpanii (lipiec).

−

Współpraca z Fundacją Korporacyjną Michelin (z siedzibą w Paryżu) w zakresie
doposażenia Klinicznego Oddziału Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków
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i Niemowląt. Szpital na podstawie sporządzonego wniosku uzyskał darowiznę w wysokości
150 000 euro (lipiec).
−

Kształcenie studentów (obcokrajowców) w ramach współpracy z Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim (cały rok).

➢ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
−

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie w 2020 roku nawiązał ścisłą współpracę
z lekarzami ginekologii i położnictwa oraz położnymi z Francji. W dniach 6-8 marca
odbyło się szkolenie z wykonywania cięć cesarskich z dostępu zewnątrzotrzewnowego
metodą French AmbUlatory Caesarean Section (FAUCS). Celem tego szkolenia było
praktyczne przedstawienie metody FAUCS cięć cesarskich przez francuskich specjalistów,
z możliwością czynnego udziału w przeprowadzeniu tej procedury przez naszych
specjalistów ginekologii i położnictwa. Szkolenie przeprowadzili francuscy ginekolodzy –
dr Denis Fauck na co dzień pracujący w Institut Pascal, Ramsay Générale de Santé,
Clinique de la Muettei Université Descartes UFR Biomédicale w Paryżu oraz dr Olivier
Ami pracujący w 2Clinique Sainte Thérèse w Paryżu i położne z tych placówek.
W szkoleniu aktywnie uczestniczyli ginekolodzy położnicy: dr n. med. Marek
Gowkielewicz, główny pomysłodawca i organizator wydarzenia, dr n. med. Janina
Lipińska, dr Krzysztof Węgrzyn, dr Wojciech Zdanowski, anestezjolodzy: dr Piotr Miller,
dr Janusz Liszka, dr n. med. Bułat Tuyakov, położne oddziałowe Oddziału klinicznego
ginekologiczno-położniczego mgr Beata Binek i mgr Jowita Dubel-Mikulska, pielęgniarka
oddziałowa Oddziału neonatologii i intensywnej terapii noworodka mgr Beata Dołżycka,
kierownik bloku operacyjnego mgr Maria Wiśniewska oraz pozostały personel bloku
operacyjnego i traktu porodowego. W ciągu dwóch dni przyszło na świat czworo dzieci
urodzonych tą metodą. W narodzinach typu FAUCS aktywnie uczestniczy rodząca wraz
z ojcem dziecka oraz zespół położników, położnych, neonatolog i anestezjolog. Dzięki
zastosowaniu specjalnego ustnika zwanego winner flow matka, współpracująca z położną,
przy użyciu sił tłoczni brzusznej, oraz przy emocjonalnym zaangażowaniu partnera, powoli
rodzi dziecko poprzez sztucznie utworzony (w części zewnątrzotrzewnej miednicy
mniejszej) kanał rodny, centymetr po centymetrze. Lekarz nadaje tylko kierunek rodzącej
się główce lub pośladkom dłonią lub specjalnymi szpatułami Tessiera (dotychczas
nieznanymi w naszym kraju).
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Współpraca w zakresie promocji gospodarczej
➢ Misja Gospodarcza – B2B online – Departament Koordynacji Promocji planuje w grudniu

zorganizować spotkanie B2B online 5 przedsiębiorców z Województwa WarmińskoMazurskiego z przedsiębiorcami z Unii Europejskiej.
➢ Centrum

Obsługi

Inwestorów

i

Eksporterów

stale

prowadzi

obsługę

zapytań

inwestycyjnych kierowanych przez zagranicznych inwestorów zainteresowanych podjęciem
działalności gospodarczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim. W roku bieżącym
Centrum obsługiwało projekty inwestycyjne pochodzące z Litwy, Włoch, Ukrainy, Norwegii
i Luksemburga.

Współpraca w zakresie kultury i edukacji
➢ Kancelaria Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspiera stażystów oraz
studentów politologii z programu podwójnych dyplomów UWM/Politechnika Lwowska (m.in.
wykłady o samorządzie terytorialnym, udział w pracach komisji i Sesji Sejmiku, wizyta
w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim).
➢ Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
−

Plener Grunwald Art 2020 (lipiec) – odbył się na Zamku w Reszlu, gdzie zaproszonych
zostało kilkunastu artystów z zagranicy. W ramach pleneru odbył się wyjazd do Bisztynka
i otwarcie wernisażu wystawy prac malarskich III Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa
Pejzaż Architektoniczny – Bisztynek 2020. Zorganizowano także wystawę poplenerową,
w trakcie której dokonano wyboru prac do kolekcji grunwaldzkiej.

➢ Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
−

„Kamień i drewno – materiały budownictwa tradycyjnego i ekspresji artystycznej” realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ (Partnerstwa strategiczne dla edukacji
szkolnej) z podmiotami z regionów partnerskich Województwa – Departamentu Côtes
d’Armor z Francji oraz Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej w Chorwacji. Koordynatorem
projektu jest Stowarzyszenie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury z Saint-Brieuc. Projekt
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skierowany jest do uczniów szkół zawodowych z Polski, Francji i Chorwacji i dotyczy
włączenia działań artystycznych w program edukacji zawodowej. Działania Muzeum
w projekcie dotyczą zagadnień szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego
w zakresie tradycyjnego budownictwa regionalnego. W ramach realizacji zadania w roku
bieżącym

odbyło

się

spotkanie

organizacyjne

polskich

partnerów

związane

z przygotowaniem warsztatów w zakresie konserwacji obiektów zabytkowych oraz stała
wymiana informacji w zakresie możliwości realizacji poszczególnych działań.
−

„Patrimoine immatériel européen, lin en root” (European intangible heritage, flax
root and road) – realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ z 5 partnerami
(3 francuskimi, 1 portugalskim, 1 polskim). Muzeum w ramach projektu będzie prowadziło
działania edukacyjne dotyczące uprawy i obróbki lnu. Odbyło się spotkanie ze stroną
francuską i portugalską w celu rozpatrzenia zasad współpracy w ramach programu
Erasmus+ oraz złożenia wspólnego wniosku. Realizacja zadania potrwa do sierpnia 2022 r.

−

26 lutego odbyła się wizyta przedstawicieli Muzeum w Centrum Kultury Prus Wschodnich
w Ellingen (Niemcy). Wizyta miała na celu nawiązanie kontaktów i współpracy z Centrum
oraz zapoznanie się z kolekcją Jerzego Bahra obejmującą pamiątki z Królewca, w związku
z propozycją przejęcia tej kolekcji przez nasze Muzeum. Kolekcja była prezentowana na
wystawie „Jerzy Bahr – Mój Królewiec” zorganizowanej w Centrum. W ramach wizyty
odbyło się spotkanie z dyrektorem Centrum, podczas której zapoznano się z działalnością
instytucji oraz omówiono możliwości podjęcia współpracy w zakresie realizacji wspólnych
wystaw i wydawnictw, a także wymiany materiałów archiwalnych na temat muzeum.

➢ Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
−

Centrum Spotkań Europejskich wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Włoch i Niemiec
realizuje projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” współfinansowany z Programu
Erasmus+. Przedsięwzięcie skierowane jest do seniorów oraz instruktorów, opracowujących
i realizujących dla nich ofertę kulturalno-edukacyjną. Działania będą realizowane na
płaszczyźnie wymiany dobrych praktyk we współpracy z instytucjami z trzech krajów
partnerskich. Rezultatem działań projektowych ma być zachęcenie osób starszych do
uczestniczenia w aktywnościach, oferowanych przez lokalne instytucje, oraz maksymalne
zaangażowanie ich w działania na rzecz własnej społeczności z wykorzystaniem posiadanej
wiedzy i umiejętności.
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W ramach projektu odbywały się spotkania warsztatowe dla grup senioralnych. Niestety
z uwagi na pandemię w okresie kwiecień-maj wszystkie działania zostały zawieszone.
Z uwagi

na

konieczność

przesunięcia

terminu

wyjazdowych

warsztatów

międzynarodowych termin zakończenia projektu przedłużono do końca sierpnia 2021 r.
−

Realizacja projektu „FilmNet – South Baltic Film and Culture Network” z partnerami
z Niemiec, Szwecji i Litwy finansowanego z Programu Interreg VA South Baltic 20142020. Celem realizacji projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji działających
głównie w obszarze filmu i edukacji filmowej w zakresie zwiększenia partnerów do
współpracy transgranicznej. Punktem wyjścia projektu było stworzenie sieci FilmNet,
w skład której wejdą (w fazie początkowej) instytucje z Polski, Niemiec, Szwecji i Litwy.
Funkcjonowanie w ramach sieci przyczyniło się do wymiany doświadczeń i transferu
wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi poprzez dzielenie się doświadczeniem i chęcią
usprawnienia i rozszerzenia sieci współpracy na arenie międzynarodowej.

−

Realizacja projektu „Siła Wsparcia” współfinansowanego z Programu Erasmus+ wspólnie
z partnerami z Litwy, Finlandii i Słowacji. Głównym celem projektu jest wymiana
i zebranie

dobrych

praktyk

związanych

z

poprawą

funkcjonowania

osób

z niepełnosprawnościami w społeczeństwie poprzez wypracowanie skutecznych metod
komunikowania się i arteterapii. Cele szczegółowe to: upowszechnienie metod
alternatywnej komunikacji oraz arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
przeniesienie dobrych praktyk w zakresie komunikowania i funkcjonowania osób
niepełnosprawnych oraz arteterapii z zagranicy do organizacji i ich odbiorców z innych
krajów, przeprowadzenie szkoleń dla otoczenia osób niepełnosprawnych, specjalistów,
instruktorów, wolontariuszy, opracowanie metodyczne materiałów dotyczących metod
pracy z osobami niepełnosprawnymi, praktyczne wykorzystanie narzędzi z zakresu
komunikacji alternatywnej. Grupa docelowa to kadra pracująca na co dzień z osobami
niepełnosprawnymi – pedagodzy, terapeuci, wolontariusze. Projekt realizowany jest
w konsorcjum z organizacjami partnerskimi z różnych krajów, co przyczyni się do
wymiany dobrych praktyk w wymiarze międzynarodowym. Projekt umożliwi rozszerzenie
oraz wzmocnienie kontaktów międzyludzkich pomiędzy organizacjami oraz poprawę
jakości życia osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych. W październiku CSE
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji otrzymało oficjalne pismo o przyznaniu nominacji
w kategorii Edukacja dorosłych do nagrody EDUinspiracje 2020 za realizację projektu
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„Siła

wsparcia”.

Celem

konkursu

EDUinspiracje

jest

wyłonienie

najbardziej

wartościowych projektów.
➢ Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

−

1920-2020 Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu – z okazji jubileuszu Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Olsztynie we współpracy z Komisją Kultury Warmii i Mazur
Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zaplanowała
organizację konferencji naukowej oraz publikację bibliografii plebiscytowej. Wydarzeniu
miała towarzyszyć wystawa „Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920
roku” sprowadzona z Kulturzentrum w Ellingen w Niemczech. Z uwagi na sytuację
pandemiczną w Europie (zakaz organizowania wydarzeń publicznych i utrudnienia
w transporcie) treści historyczne i popularyzacyjne dotyczące plebiscytów zaprezentowano
online.

Założona

została

w

tym

celu

strona

(https://www.wbp.olsztyn.pl/plebiscyty-1920-o-projekcie/),

na

plebiscytów

ekspozycję.

zaprezentowano

zaplanowaną

wcześniej

której

internetowa:
w

rocznicę

Kulturzentrum

w Ellingen dokonało digitalizacji tradycyjnych plansz (ponad 40) i dostarczyło je
nieodpłatnie do WBP w Olsztynie. W ramach projektu realizowana jest także publikacja
bibliografii plebiscytowej (druk planowany w grudniu 2020 roku).
−

Biblioteka Niemiecka i Medioteka Języka Niemieckiego – przedsięwzięcie realizowane
we współpracy partnerskiej z Goethe-Institut w Warszawie od 2009 r. (na podstawie
odnawianych co 2 lata porozumień pomiędzy stronami). Biblioteka Niemiecka to
uzupełniany

dzięki

wsparciu

Goethe-Institut

bogaty zbiór

beletrystyki, książek

popularnonaukowych, słowników i encyklopedii oraz multimediów, audiobooków i płyt
CD prezentujący współczesną literaturę, kulturę i sztukę niemiecką. Kolekcja obejmuje
szeroki wybór niemieckojęzycznej prozy współczesnej, poradniki językowe, leksykony
i słowniki, publikacje dotyczące teorii języka i literatury oraz bogaty zbiór albumów
prezentujących architekturę, malarstwo, grafikę, rzeźbę oraz fotografię współczesnych
artystów niemieckich. Medioteka Języka Niemieckiego to zbiór materiałów metodycznych
oraz multimedialnych, skierowanych szczególnie do osób uczących się języka
niemieckiego, nauczycieli i studentów germanistyki. Oprócz klasycznych podręczników
znajdują się tu multimedialne kursy językowe, różnorodne ćwiczenia tematyczne
i gramatyczne, propozycje gier i zabaw oraz audiobooki dostosowane do różnych
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poziomów znajomości języka niemieckiego. W ramach Biblioteki i Medioteki w roku
2020:

✓ Zorganizowano zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie, które były
połączone z nauką języka niemieckiego. Zajęcia przeprowadziła Julia Herzog z Instytutu
Stosunków Międzynarodowych w Stuttgarcie (IFA).

✓ Popularyzowano

literaturę

piękną

na

–

zamieszczono

(https://coczytacwbp.blogspot.com/)
Ostpreußische

Familiensaga/Poruszająca

saga

blogu
rodzinna

post

„Co

czytać?”

„Die

berührende

osadzona

w

Prusach

Wschodnich!”.

✓ Przygotowano sprawozdanie z działalności Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka
Niemieckiego za 2019 r.

✓ Od marca 2020 r. ze względu sytuację epidemiologiczną oraz brak specjalisty do spraw
współpracy z Goethe-Institut prowadzono jedynie bieżące wypożyczanie zbiorów.
Wspomniane stanowisko obsadzono 2 listopada.
−

Ameryka w Twojej Bibliotece („america@your library®”) – program Ambasady Stanów
Zjednoczonych w Warszawie skierowany do bibliotek publicznych w Polsce. Opiera się on
na partnerstwie między Ambasadą USA i wybranymi bibliotekami. Jego celem jest
tworzenie platformy służącej przekazywaniu informacji i materiałów na temat Stanów
Zjednoczonych oraz prowadzeniu związanej z tym działalności, by zainteresować
odbiorców w miastach, w których nie ma amerykańskiego przedstawicielstwa ani żadnej
innej sponsorowanej przez USA działalności. We współpracy z Ambasadą Stanów
Zjednoczonych Ameryki w Warszawie oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa w 2020
r. zrealizowano następujące działania:

✓ Popularyzowano na stronie projektu oraz na Facebooku „Space Career Days” – cykl
spotkań online z ludźmi pracującymi w sektorze kosmicznym. 13 maja odbyło się
spotkanie z Leszkiem Orzechowskim, architektem kosmicznym, założycielem grupy
projektowej „Space is More”, która zajmuje się m.in. tworzeniem koncepcji
pozaziemskich placówek. Spotkanie odbyło się na platformie Zoom, poprowadziła je
Kinga Gruszecka z Polskiej Agencji Kosmicznej.

✓ 5 listopada odbyło się spotkanie online z Michaelem Mastro – amerykańskim aktorem
i reżyserem, który ma na koncie występy w musicalach i sztukach teatralnych na
Broadwayu, np. „Mamma Mia!” oraz „West Side Story”.
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✓ Popularyzowano na stronie projektu oraz na Facebooku „International Education Week”
– serię webinarów edukacyjnych promujących amerykańską edukację i zachęcających
do podjęcia studiów za granicą.

✓ Zaktualizowano konto WBP w Olsztynie w U.S. Government’s System for Award
Management (SAM).

✓ Popularyzowano zbiory obcojęzyczne na Facebooku w ramach cyklu „Podróże małe
i duże”, „Did you know…?”, „Obce języki otwierają drzwi do…”.

✓ Popularyzowano drukowany i elektroniczny miesięcznik „Zoom in on America”,
przygotowywany przez Konsulat Generalny USA w Krakowie i adresowany do osób
uczących się języka angielskiego, nauczycieli, a także wszystkich, którzy chcą
dowiedzieć się więcej o Stanach Zjednoczonych.
−

„Para-buch! Książka w ruch!” – projekt finansowany ze środków Deutsche Telekom
Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom
Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International
Giving Foundation. To nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki
popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci w wieku 3-10 lat ciekawości
świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Pilotaż
odbywa się w pięciu województwach. Projekt wspierają wojewódzkie biblioteki publiczne
w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Olsztynie i Warszawie. Bibliotekarze biorący udział
w projekcie, po dwudniowych szkoleniach będą prowadzić z dziećmi zajęcia obejmujące
głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM
(nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki). Ponadto zorganizowano
i przeprowadzono szkolenie online „Jak popularyzować naukę oraz dziedziny STEM wśród
małych dzieci?” dla bibliotek z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które nie
uczestniczą w projekcie (21 uczestników). Prowadzono wsparcie poszkoleniowe w formie
konsultacji telefonicznych, e-mailowych i bezpośrednich dla bibliotekarzy realizujących
projekt.

−

„Tak możemy… w bibliotece” – projekt dofinansowany w ramach Programu Erasmus+.
To pierwszy projekt WBP, który polega na skoordynowanych indywidualnych
zagranicznych mobilnościach pracowników. 8 uczestniczek projektu zaplanowało wyjazdy
do miejsc, w których uzyskają informacje, wiedzę oraz umiejętności potrzebne do
prowadzenia nowych i zmodernizowanych zajęć dla dorosłych. W tym celu zaplanowano
29

15 mobilności w Słowenii, Grecji, na Węgrzech, Chorwacji, Czechach i Niemczech.
Uczestnicy zwiększą swoje kompetencje w takich obszarach jak: zarządzanie, komunikacja
międzykulturowa, nowe narzędzia i metody, nauczanie/uczenie się w języku obcym, dobre
praktyki, które można implementować w bibliotekach publicznych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną wydłużono realizację
projektu do końca 2021 r.
−

XI Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych – celem wydarzenia jest
zaprezentowanie biblioteki jako miejsca gromadzenia, opracowania, udostępniania oraz
popularyzacji zasobów stanowiących ważny element dbałości o dziedzictwo kulturowe
regionu. Spotkanie, którego współorganizatorem i gospodarzem miała być Biblioteka
Publiczna w Gołdapi, zostało zaplanowane w formie konferencji międzynarodowej
w terminie 13 maja 2020 r. W związku z decyzją rządową o wprowadzeniu zakazu
zgromadzeń i organizacji imprez wydarzenie zostało zawieszone, a data realizacji
przeniesiona na 2021 r.

−

Międzynarodowy projekt typograficzny LemPress 2020 – w ramach projektu odbyła się
międzynarodowa wystawa w Galerii Stary Ratusz WBP i warsztaty typograficzne
w Pracowni Starych Technik Drukarskich WBP. W projekcie brały udział pracownie
typograficzne z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Została przygotowana zakładka o projekcie
w wersjach polskiej i angielskiej na stronie internetowej WBP.

−

28. Europejskie Dni Dziedzictwa – w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie
odbyły się wydarzenia w ramach 28. Europejskich Dni Dziedzictwa 2020, których
tegoroczne hasło brzmiało „Moja droga”. Za pośrednictwem strony internetowej WBP
można było skorzystać z przygotowanych atrakcji online, m.in. internetowej gry memory
prezentującej warmińskie miasta („Zodiak Warmiński”) czy wystawy online Weroniki
Tadaj-Królikiewicz („Dom”).

−

Wystawa prac z międzynarodowego pleneru „LAS mikro-makro LAS.

−

Druk przekładów wierszy ukraińskiej poetki Natalii Belczenko w piśmie kulturalnoliterackim „VariArt” (nr 1-2/2020).

➢ Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie – w roku 2020 na scenie Filharmonii
gościli światowej sławy artyści. Najważniejsze międzynarodowe koncerty to:
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−

„Koncert Marszałkowski Roby Lakatos & SawarS Tango Orquesta” w wykonaniu m.in.
artystów z Węgier;

−

„Odlotowe koncerty – Hiszpania” – udział artysty z Hiszpanii;

−

„Z francuską maestrią” – koncert z udziałem artystów z Francji;

−

„Z włoskim temperamentem” – koncert symfoniczny z udziałem artystów z Włoch;

−

„Beethoven – klasyk czy romantyk?” – koncert symfoniczny z udziałem artystów
z Bułgarii.
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III. Formaty współpracy wielostronnej
Europejski Komitet Regionów
Europejski Komitet Regionów to unijna instytucja, która została powołana do życia
w 1994 roku na mocy Traktatu z Maastricht. W jego skład wchodzi 329 przedstawicieli
europejskich regionów i miast. Rolą KR jest reprezentowanie na forum unijnym przedstawicieli
samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet wpływa na ustawodawstwo UE poprzez
wydawanie opinii na temat propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Członkowie
Komitetu mają również uprawnienia do wyrażania opinii z własnej inicjatywy, które przekładane
są Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.
Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów sześć razy do roku uczestniczą w sesjach
plenarnych. Pracują również w siedmiu stałych komisjach, a także (w szczególnych przypadkach)
w komisjach powoływanych ad hoc.
W grudniu 2016 roku swoją działalność w Komitecie Regionów rozpoczął Marszałek
Województwa Gustaw Marek Brzezin. W lutym 2020 r. jego mandat został odnowiony na
kolejne pięć lat. Marszałek Gustaw Marek Brzezin uczestniczy w pracach Komisji:
Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) oraz
Zasobów Naturalnych (NAT).
Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej w lutym Gustaw Marek Brzezin został powołany
także do składu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego
(CORLEAP). To utworzone w 2011 r. przez KR polityczne forum władz lokalnych
i regionalnych z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Wydarzenie dotyczące współpracy transgranicznej UE-Rosja w Brukseli
W

dniu

27

stycznia

Łukasz

Bielewski,

Dyrektor

Departamentu

Współpracy

Międzynarodowej wziął udział w wydarzeniu dotyczącym współpracy transgranicznej UE-Rosja.
Celem wydarzenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych
(AEBR) było omówienie aktualnego stanu współpracy transgranicznej pomiędzy Unią
Europejską a Rosją, a także dyskusja nad przyszłością tej współpracy w kontekście nowej unijnej
perspektywy finansowej. Służyć temu miało przede wszystkim omówienie wszystkich siedmiu
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(Kolarctic; Karelia; Południowo-Wschodnia Finlandia – Rosja; Estonia – Rosja; Łotwa – Rosja;
Litwa – Rosja; Polska – Rosja) istniejących obecnie programów łączących obszary przygraniczne
z niektórych krajów członkowskich UE i Rosji, a w szczególności przedstawienie osiągnięć oraz
trudności, które wystąpiły w poszczególnych programach w trakcie ich wdrażania.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów
Karl-Heinz Lambertz oraz Stały Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy Unii Europejskiej
ambasador Vladimir Chizhov.

Open Days w Brukseli
Europejski Komitet Regionów w październiku każdego roku organizuje w Brukseli
Europejski Tydzień Regionów i Miast, największe paneuropejskie spotkanie przedstawicieli
władz i administracji regionalnych. Podczas tego wydarzenia, które w tym roku odbyło się
online, urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci
i naukowcy mogli się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową, m.in. w dziedzinie rozwoju
regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie
rozwoju

polityki

spójności

UE.

W

wydarzeniu

brali

udział

pracownicy

Urzędu

Marszałkowskiego. Współorganizatorem jednego z warsztatów było Biuro Regionalne
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Euroregion Bałtyk
Euroregion Bałtyk (ERB) jest trwałą politycznie i dobrze ugruntowaną instytucją
współpracy w południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, składającą się
z dziewięciu regionów Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. Był on pierwszym euroregionem,
który formalnie obejmował partnera z Federacji Rosyjskiej. Od samego początku ERB dążył do
osiągnięcia celów takich jak: poprawa warunków życia jego mieszkańców, promocja związków
i kontaktów wśród lokalnych społeczności oraz podejmowanie działań na rzecz bardziej
zrównoważonego rozwoju w regionie. Województwo Warmińsko-Mazurskie aktywnie działa
w organizacji od 1999 r.
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Spotkanie regionalnych sekretariatów ERB
28 stycznia pracownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej wziął udział
w spotkaniu roboczym regionalnych sekretariatów Euroregionu Bałtyk w Brukseli. Na spotkaniu
byli obecni także dyrektorzy biur regionalnych w Brukseli, wśród nich Małgorzata Wasilenko,
Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas spotkania
omawiano projekt planu pracy na lata 2020-2021 oraz możliwości intensyfikacji współpracy
między Euroregionem Bałtyk a biurami regionalnymi członków Euroregionu.

Przejęcie przewodnictwa przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
12 lutego w Elblągu zebrało się Prezydium Euroregionu Bałtyk. Zgodnie z zasadą rocznego
przewodnictwa nastąpiła zmiana Prezydenta Euroregionu. Został nim Witold Wróblewski –
Prezydent Elbląga i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.
Stowarzyszenie wyznaczyło następujące priorytety na ten rok:
➢ Ochrona środowiska i zwalczanie zmian klimatu, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania
wodą i zanieczyszczeń powietrza.
➢ Polityka młodzieżowa – projekty i działania młodzieżowe, a zwłaszcza problem drenażu
mózgów i procedury demokratyczne.
➢ Działania poprawiające innowacyjność władz lokalnych.
Prezydium Euroregionu wyraziło zgodę na wsparcie Województwa w procesie lobbowania na
rzecz poszerzenia obszaru Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
o subregion olsztyński.
Wybuch pandemii sprawił, że aktywność Euroregionu przeniosła się głównie do sieci.
Następne posiedzenia Prezydium odbywały się w trybie online. Podobnie działo się
w odniesieniu do powyższych priorytetów, gdzie można wyróżnić: udział Rady Młodzieżowej
ERB w panbałtyckich wydarzeniach młodzieżowych, udział przedstawicieli Euroregionu
w spotkaniach online w ramach realizowanych (Interconnect, Umbrella) bądź opracowywanych
projektów (WaterMan), oferta szkoleń internetowych dotyczących kompetencji współpracy
międzynarodowej dla małych podmiotów (Umbrella).
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Posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk w maju
19 maja obradowało Prezydium Euroregionu Bałtyk. Omawiano sytuację związaną
z rozwojem pandemii COVID-19 w regionach oraz zagadnienia związane z kształtem Programu
Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk w nowej perspektywie finansowej. Prezydium
przyjęło stanowisko w sprawie możliwości realizowania inicjatyw budowania kompetencji
w przyszłym programie jako element lobbingu w kwestiach współpracy terytorialnej. Wyraziło
także zgodę na przedłużenie realizacji projektów Umbrella i Interconnect do końca bieżącego
roku.

Posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk we wrześniu
8 września Prezydium Euroregionu Bałtyk po raz kolejny zebrało się w trybie online. Obok
kwestii pandemii COVID-19 uwagę poświęcono kończącej się edycji Programu Południowy
Bałtyk oraz pracom nad jego nowym kształtem w przyszłej perspektywie finansowej. Wyrażono
także zgodę na złożenie wniosku aplikacyjnego do Instytutu Szwedzkiego w sprawie projektu
pod nazwą Umbrella 2.0. Projekt miałby czerpać z doświadczeń projektu Umbrella i zapewnić
możliwości szkoleń dla interesariuszy w 2021 r. Prezydium podjęło decyzję o utworzeniu
w Euroregionie Bałtyk grupy roboczej ds. transportu – na bazie kończącego się projektu
Interconnect. Ostatnie tegoroczne posiedzenie odbędzie się 3 grudnia i będzie ono połączone
z konferencją końcową projektu Umbrella. Oba wydarzenia zaplanowano w trybie online.

Spotkanie robocze z kierownik Stałego Międzynarodowego Sekretariatu
Euroregionu Bałtyk
19 października Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej spotkał się w trybie
online z Magdą Leszczyną-Rzucidło, kierownikiem Stałego Międzynarodowego Sekretariatu
Euroregionu Bałtyk. Najważniejszym tematem rozmów były przygotowania do zbliżającej się
wiceprezydentury (2021 r.) oraz prezydentury (2022 r.) Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Euroregionie Bałtyk. Podczas rozmów skupiono się na poszukiwaniu obszarów tematycznych,
które mogłyby się okazać wiodące w czasie wiceprezydentury i prezydentury. Omówiano także
bieżące kwestie dotyczące działań konsultacyjno-szkoleniowych w projekcie Umbrella oraz
pomysłów projektowych do Instytutu Szwedzkiego i programów Unii Europejskiej.
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Spotkanie robocze z pracownikiem regionalnego sekretariatu ERB w Regionie
Blekinge
22 października pracownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej spotkał się
w trybie online z Johanną Rönn z regionalnego sekretariatu ERB w Regionie Blekinge (Szwecja).
Rozmowa dotyczyła priorytetów Prezydencji w Euroregionie Bałtyk na lata 2021 i 2022.
W rozmowie

uczestniczyła

też

Magda

Leszczyna-Rzucidło,

kierownik

Stałego

Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk.

Międzyregionalna współpraca bałtycka
Jesienią pracownicy Urzędu Marszałkowskiego brali udział w wydarzeniach o charakterze
ogólnobałtyckim. Ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie one odbyły się w formie
online. Były to: Doroczne Wydarzenie Programu Interreg Południowy Bałtyk (17 września), Our
Baltic Conference – konferencja środowiskowa Komisji Europejskiej (28 września), Doroczna
Konferencja Baltic Sea States Subregional Cooperation (30 września – 1 października),
konferencja końcowa projektu Interconnect (1 października), Doroczne Forum Strategii UE dla
Regionu Morza Bałtyckiego (20 października).

BSSSC – Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Regionu
Morza Bałtyckiego
Baltic Sea States Subregional Co-operation to organizacja zrzeszająca władze regionalne
z 10 państw bałtyckich: Niemiec, Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Polski, Łotwy, Litwy,
Estonii i Rosji. Najważniejszym wydarzeniem w działalności organizacji są doroczne
konferencje, w których udział biorą przedstawiciele władz regionalnych i państwowych,
instytucji Unii Europejskiej oraz sieci współpracy działających na obszarze Regionu Morza
Bałtyckiego. Konferencje poświęcone są bieżącym zagadnieniom, takim jak: polityki Unii
Europejskiej, rozwój społeczno-gospodarczy, środowisko czy młodzież. W konferencjach
regularnie uczestniczą przedstawiciele Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przykładem jest udział w Dorocznej Konferencji BSSSC, która odbyła się w formie online.
W czasie wydarzenia omawiano następujące zagadnienia: nowy Plan Działania Strategii UE dla
regionu Morza Bałtyckiego, Europejska Agenda Terytorialna 2030, Programy Interreg 202136

2027, a w czasie warsztatów prezentowano następujące tematy: Kultura i Tożsamość Regionu
Morza Bałtyckiego, Morze Bałtyckie Wolne od Plastiku, Inteligentny Transport i Mobilność,
Gospodarka o Obiegu Zamkniętym.
Ponadto Departament Współpracy Międzynarodowej utrzymywał kontakt roboczy
z sekretariatem BSSSC, pozyskując i przekazując dalej informacje o konferencjach
i wydarzeniach eksperckich, możliwościach dołączenia do projektów finansowanych ze źródeł
europejskich oraz konkursach i wydarzeniach dla młodzieży.

Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku
Podstawowym celem Forum jest znalezienie wspólnych interesów i priorytetów dla
rozwoju obszaru południowego Bałtyku. Partnerzy starają się prowadzić spójną politykę
regionalną, z uwzględnieniem regionalnej tożsamości i poszanowaniem różnic. Rezultatem
każdego Forum jest wypracowanie rezolucji, w której zawarte są cele, kierunki działań, apele
oraz wytyczne dla organów wykonawczych parlamentów i sejmików oraz instytucji
państwowych i organów Unii Europejskiej.
Uczestnikami Forum są władze uchwałodawcze 8 regionów państw położonych wokół
Morza Bałtyckiego. Ze strony Polski są to trzy województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie
oraz Warmińsko-Mazurskie. Ze strony Niemiec uczestnikami Forum są 3 kraje związkowe:
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz SzlezwikHolsztyn. Rosja reprezentowana jest przez Dumę Obwodu Kaliningradzkiego, a Szwecja przez
Region Skania.
Działalność Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w 2020 roku:
➢ W dniach 1-2 marca w Elblągu odbyło się posiedzenie ekspertów XVIII Forum Parlamentów
Regionalnych Południowego Bałtyku z udziałem delegacji parlamentu Schlezwiku-Holsztyna,
Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg, parlamentu Meklemburgii Pomorza-Przedniego,
Dumy Obwodu Kaliningradzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz
Województwa

Pomorskiego.

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

reprezentowali

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk oraz
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radni Grażyna Kluge, Teresa Astramowicz-Leyk i Jan Bobek. Tematem spotkania był
„Europejski Zielony Ład – woda a zmiany klimatyczne”.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow
To organizacja non-profit, której celem jest promowanie i rozpowszechnianie kultury
dobrego życia i gościnności, m.in. poprzez badania, wdrażanie dobrych praktyk dotyczących
organizacji miast, dbałość o zabytkową tkankę miejską, ochronę środowiska i krajobrazu,
promocję lokalnych produktów oraz miejscowej wytwórczości. Ruch Cittaslow narodził się
w 1999 r. we Włoszech w celu rozszerzenia filozofii „slow food” na społeczności lokalne,
przybliżenia koncepcji dobrego życia oraz przeniesienia tej koncepcji do życia codziennego.
Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow jest obecnie drugim co do liczebności (po włoskiej
sieci) zrzeszeniem miast „dobrej jakości życia” na świecie. Zrzesza 32 miejscowości, w tym 23
z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Działalność Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w 2020 roku:
➢ Stała współpraca z władzami międzynarodowej sieci Cittaslow – dokładniej biurem
Stowarzyszenia w Orvieto – w zakresie organizacji spotkań z udziałem polskiej delegacji
(w roku 2020 wyłącznie w formie zdalnej), ale również opracowywania informacji z bieżącej
działalności przekazywanych na stronę www.cittaslow.org oraz na profil na Facebooku
Cittaslow International.
➢ Procedura certyfikacji miast pretendujących do sieci Cittaslow, tj. Olecka, Morąga i Szczytna.
➢ Procedura recertyfikacji miast członkowskich, które ubiegają się o ponowną rekomendację po
5 latach (Bartoszyce, Orneta, Lidzbark, Prudnik, Działdowo) oraz po 10 latach (Nowe Miasto
Lubawskie, Bisztynek, Lidzbark Warmiński, Murowana Goślina, Biskupiec, Reszel).
➢ W Orvieto odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast
Cittaslow. W spotkaniu w formie zdalnej uczestniczył Jacek Kostka – Krajowy Koordynator
Miast Cittaslow. Hasłem przewodnim spotkania było „Innovation by tradition”. Sieć
międzynarodowa powiększyła się o 3 kolejne miasta: Olecko (Polska), Homberg (Niemcy)
i Gudul (Turcja). Ponadto przedstawiono pierwszego kandydata z Afryki – miasto Matambo
w Prowincji

Tete

(Republika

Mozambiku).

Przedstawicielka

włoskiej

organizacji

pozarządowej, Emanuela Bonavolta, która współpracuje z tą prowincją omówiła stan
przygotowań miasta do ubiegania się o członkostwo w sieci.
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➢ Gołdap znalazła się wśród laureatów dorocznego konkursu „Chiocciola Orange” „na najlepsze
praktyki w światowej sieci miast Cittaslow”. Miasto otrzymało nagrodę za projekt „Health
resort”.
➢ W skład Międzynarodowego Komitetu Koordynującego wybranych zostało aż 5 polskich
przedstawicieli. Jacek Kostka – Krajowy Koordynator Sieci, został ponownie wybrany na
Wiceprezydenta Cittaslow International, Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka, Grzegorz
Mrowiński – Burmistrz Działdowa oraz Maciej Berlicki – Burmistrz Sianowa zostali powołani
w skład międzynarodowego zarządu, natomiast Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka
Warmińskiego w skład Rady Gwarantów.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
W 2005 roku Województwo Warmińsko-Mazurskie jako pierwsze w Polsce uzyskało status
pełnoprawnego członka sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”, która jest
częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Celem Sieci Kulinarnego
Dziedzictwa jest promowanie produkcji artykułów żywnościowych oraz pomoc klientom
i turystom w odszukaniu żywności regionalnej w każdym z regionów, tym samym pobudzając
rozwój regionalny. Członkostwo i działalność w Sieci obejmują wspólne logo oraz uzgodnione
kryteria dla uczestniczących firm i regionów, natomiast wspólne gwarancje działań
marketingowych ujednolicają standardy w całej Europie.

ENCORE – Konferencja Regionów Europy ds. Środowiska
To międzynarodowa sieć politycznej współpracy pomiędzy regionalnymi ministrami
środowiska i innymi liderami politycznymi regionów Europy. ENCORE poprzez tę współpracę
chce przyczyniać się do skutecznego wdrażania unijnej polityki ochrony środowiska, aby
poprawić jakość zarządzania środowiskiem i wnieść wkład w zrównoważony rozwój regionów
Europy. Województwo Warmińsko-Mazurskie jest członkiem ENCORE od 2008 roku.
Działalność Województwa w ENCORE w 2020 roku:
➢ Regularna wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i opinii na temat funkcjonowania sieci.
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➢ W dniach 28-30 stycznia delegacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego wzięła udział
w spotkaniu Grupy Sterującej ENCORE w Kuovoli (Finlandia). Spotkanie poświęcone było
opracowaniu organizacji gremialnego spotkania ministrów regionalnych sieci ENCORE
planowanego wówczas na wrzesień 2020 r. Podczas spotkania w Kuovoli przedstawiciele
regionów ENCORE zapoznali się także z dobrymi przykładami wdrażania gospodarki
o obiegu zamkniętym z regionu Noord-Brabant w Holandii oraz dyskutowali o bieżących
sprawach administracyjnych sieci. Konferencja z udziałem ministrów regionalnych została
przełożona na wrzesień 2021 r.

EUROPARC
Na początku 2019 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie zostało oficjalnie przyjęte do
grona członków Federacji EUROPARC, która jest siecią działającą na rzecz zachowania
i ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa. Członkowie zrzeszeni w Federacji mają za
zadanie

poprawę

sposobów

zarządzania

obszarami

chronionymi

w

Europie

przez

międzynarodową współpracę, wymianę pomysłów i doświadczeń oraz przez oddziaływanie na
politykę. Jako organ reprezentujący europejskie obszary chronione Federacja EUROPARC
stanowi wspólny głos wszystkich obszarów przyrodniczych i krajobrazowych i dąży do
utworzenia silniejszej sieci organizacji europejskich, by lepiej odpowiadać obecnym i przyszłym
wyzwaniom stojącym przed środowiskiem naturalnym Europy.
W

mijającym

roku

bezpośrednia

wymiana

doświadczeń

poprzez

uczestnictwo

w konferencjach i spotkaniach w ramach Federacji EUROPARC była niemożliwa z powodu
pandemii COVID-19. Przedstawiciele Województwa Warmińsko-Mazurskiego byli informowani
o lokalnych działaniach podejmowanych przez partnerów w Europie, jak również we własnym
zakresie mogli uczestniczyć w organizowanych webinariach, dzięki czemu możliwe było
pozyskiwanie nowych wiadomości i pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania obszarami
ochrony przyrody.

ERRIN
Województwo Warmińsko-Mazurskie przystąpiło do Europejskiej Sieci Współpracy
Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) we wrześniu 2019 r. Inne polskie
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województwa należące do ERRIN to: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Dolnośląskie, Śląskie,
Łódzkie, Lubelskie, Małopolskie i Wielkopolskie. W celu pełnego wykorzystania w regionie
korzyści płynących z członkostwa w Sieci zostało zawarte porozumienie między Województwem
a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Elblągu.
Sieć ERRIN zrzesza ponad 120 regionalnych organizacji z 22 krajów europejskich.
Koncentruje się na tematyce związanej z badaniami i innowacjami. Zabiera głos w imieniu
regionów w dyskusjach prowadzonych na szczeblu unijnym, promując tym samym
wprowadzenie perspektywy regionalnej do europejskiej polityki badań i innowacji oraz
programów finansowania. W wyniku współpracy członków wydawane są wspólne stanowiska
i zalecenia dla twórców polityk unijnych. ERRIN zapewnia swoim członkom możliwość
dzielenia się pomysłami na projekty, najlepszymi praktykami i osobistymi kontaktami,
budowania nieformalnych relacji pomiędzy sobą i organizacjami zewnętrznymi oraz zdobywania
partnerów do realizacji projektów.
Działalność Województwa w ERRIN w 2020 roku:
➢ W styczniu w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło
się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Województwa WarmińskoMazurskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Elblągu. Było to pierwsze spotkanie jednostek z regionu
zaangażowanych w działalność Sieci ERRIN od momentu przystąpienia Województwa do
Stowarzyszenia. Miało ono charakter zapoznawczy oraz organizacyjno-informacyjny.
Zaprezentowana została stworzona przez Uniwersytet strona internetowa poświęcona ERRIN,
na której znajduje się m.in. formularz zgłoszeniowy skierowany do wszystkich podmiotów
z regionu

poszukujących

partnerów

do

projektów

międzynarodowych.

Uczelnie

zadeklarowały również wolę udziału w pracach następujących grup roboczych: Bioekonomia,
Niebieski Wzrost, Otwarta Nauka, Inteligentne miasta, Inteligentna specjalizacja, Turystyka,
Transport, Energia i zmiany klimatyczne, Zdrowie oraz ICT.
➢ W maju odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli UWM i Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
➢ W czerwcu odbyło się roczne Walne Zgromadzenie członków Sieci ERRIN, w którym
uczestniczył

przedstawiciel

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas

wideokonferencji omówione zostały m.in. tematy związane z działalnością ERRIN w okresie
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pandemii COVID-19, ustalono priorytety Sieci na rok 2020, określono ramy polityki badań
i rozwoju szczególnie w odniesieniu do przyszłości Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
podsumowano działalność ERRIN w 2019 r. (ponad 70 członków Sieci aktywnie
zaangażowanych w projekty, pozyskano 3,5 mln EUR), omówiono budżet Sieci.
➢ W 2020 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jako jeden z dziesięciu partnerów,
w ramach uczestnictwa Województwa w ERRIN przystąpił do projektu RECIPROCITY.
Realizacja projektu rozpocznie się w 2021 r. Jego celem jest wsparcie miast i gmin
w identyfikacji właściwych innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności, dostarczenie
wiedzy o procesach i umiejętnościach potrzebnych do wprowadzenia innowacyjnych
rozwiązań, a także przyspieszenie ich wdrażania poprzez doradztwo i kojarzenie partnerów.
Ponadto Departament Polityki Regionalnej na Platformie Przedsiębiorczości Warmii
i Mazur na bieżąco publikuje wszystkie istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw i jednostek
naukowych informacje wynikające z uczestnictwa Województwa w ERRIN.
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IV. Współpraca w ramach programów międzynarodowych
i międzyregionalnych
Programy Interreg
Partnerzy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w perspektywie 2014-2020 mają
możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów transnarodowych przy wsparciu
programów: Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa Środkowa, a także
współpracy międzyregionalnej Interreg Europa. Z uwagi na wyczerpanie alokacji w 2020 r. nie
przeprowadzono otwartych naborów w żadnym z tych programów.
Przedstawiciele Województwa aktywnie uczestniczyli w konsultacjach projektów
dokumentów programowych na lata 2021-2027 ww. programów transnarodowych oraz
międzyregionalnego, uczestnicząc w spotkaniach Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów
Transnarodowych i Międzyregionalnych organizowanych przez ministerstwo właściwe ds.
polityki regionalnej.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)
Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej
w październiku 2009 r., stanowi pierwszy dokument strategiczny o zasięgu makroregionalnym.
Jest ona traktowana jako narzędzie terytorialnego podejścia do planowania i stymulowania
rozwoju regionalnego. Województwo Warmińsko-Mazurskie w toku prac nad programowaniem
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 uwzględniło powiązanie
niektórych obszarów tematycznych strategii makroregionalnej z interwencją programu
operacyjnego. Szczególnie istotna z punktu widzenia SUERMB jest oś priorytetowa Inteligentna
Gospodarka Warmii i Mazur, która dzięki koncentracji na inteligentnych specjalizacjach:
(ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości) wesprze rozwój sektorów
gospodarki o istotnym potencjale wzrostu w regionie Morza Bałtyckiego. W 2020 r.
przedstawiciele Województwa uczestniczyli w XI dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu
Morza Bałtyckiego. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Nasz Region. Nasza przyszłość. Ku
dekadzie innowacji i zrównoważonego rozwoju”. W trakcie Forum dyskutowano jak najlepiej
wykorzystać Strategię UE dla RMB do dalszego rozwoju regionu w świetle nowego Planu
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Działania SUERMB i nowych ram finansowych UE na lata 2021-2027. Odbyły się 3 sesje
plenarne powiązane z główną tematyką wydarzenia, jak również zorganizowano tzw. Networking
Village, gdzie można było zapoznać się z działalnością poszczególnych Obszarów Tematycznych
Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. W trakcie Forum poruszone zostały również
zagadnienia dotyczące ekologicznych innowacji oraz aktualnego stanu ekosystemu Morza
Bałtyckiego. Ponadto przedstawiciel Województwa uczestniczył w dwóch warsztatach online
poprzedzających

Forum

„Zrównoważona

biogospodarka:

łańcuch

wartości

trendów

i możliwości”, podczas którego omawiano możliwości stworzenia inteligentnej specjalizacji dla
Regionu Morza Bałtyckiego opartej o połączenie biogospodarki i gospodarki o obiegu
zamkniętym. Drugi warsztat pt. „Innowacje transportowe neutralne pod względem emisji
dwutlenku węgla dla Regionu Morza Bałtyckiego” dotyczył barier i możliwości państw Regionu
Morza Bałtyckiego w zakresie szerszego wykorzystania wodoru jako czystego paliwa dla
pojazdów oraz problemu magazynowania energii pozyskiwanej z morskiej energii wiatrowej na
dużą skalę.

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska 20142020
Celem Programu Interreg Litwa-Polska jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę
transgraniczną. Program ma przyczyniać się do rozwoju regionalnego i poprawy jakości życia
dzięki wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na
obszarze objętym wsparciem. Obszar Programu obejmuje:
− Litwa – obwody: olicki, kowieński, mariampolski, tauroski oraz wileński (bez miasta Wilno),
− Polska – podregiony: białostocki, suwalski, ełcki.
Województwo uczestniczy w pracach Wspólnego Komitetu Monitorującego, który jest
najwyższym organem decyzyjnym Programu i podejmuje rozstrzygnięcia m.in. dotyczące
wyboru projektów do finansowania ze środków Programu. Przedstawiciele regionu biorą również
udział w pracach grupy roboczej do spraw przygotowania przyszłej edycji Programu na lata
2021-2027. W Urzędzie Marszałkowskim funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK)
Programu. Pracownicy RPK udzielają informacji o Programie, prowadzą szkolenia, uczestniczą
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w konsultacjach pomysłów projektowych, wspierają beneficjentów w poszukiwaniu partnerów
oraz promują ofertę Programu w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Najważniejsze działania RPK w 2020 r. obejmowały indywidualne konsultacje kierowane
do

instytucji

zainteresowanych

współpracą

na

pograniczu

polsko-litewskim

(pomoc

w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz interpretacji zapisów Podręcznika Programu
odnośnie

kwalifikowalności

wydatków)

oraz

wsparcie

reprezentantów

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego w przygotowaniu do posiedzeń Wspólnego Komitetu Monitorującego
oraz grupy roboczej ds. przygotowania nowej edycji Programu. Pracownicy RPK uczestniczyli
również w szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów V naboru wniosków oraz w seminarium
dla instytucji, które otrzymały dofinansowanie w ramach IV i V naboru, wspierając jednocześnie
Wspólny Sekretariat Techniczny w organizacji tych wydarzeń (z uwagi na aktualną sytuację
epidemiologiczną szkolenia odbyły się online). Pracownicy RPK wzięli udział we
współorganizowanych we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Programu oraz RPK
w Województwie Podlaskim obchodach Europejskiego Dnia Współpracy, które odbyły się
w miejscowości Zelwa (Województwo Podlaskie).

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020
Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej,
środowiska naturalnego, gospodarczej i instytucjonalnej. Obszar Programu obejmuje:
− Polska: podregiony suwalski, ełcki, olsztyński, elbląski, trójmiejski, gdański, starogardzki oraz
białostocki i słupski jako obszary przyległe.
− Rosja: Obwód Kaliningradzki.
W 2020 r. odbyło się posiedzenie online Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W trakcie spotkania dokonano analizy
aktualnej sytuacji finansowej Programu oraz stanu realizacji wybranych do dofinansowania
projektów pierwszego otwartego naboru wniosków następujących osi priorytetowych: Promocja
kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Współpraca na rzecz czystego
środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym oraz Dostępne regiony oraz trwały
transgraniczny transport i komunikacja. Zadecydowano o wykorzystaniu pozostałych w budżecie
Programu środków na dofinansowanie dwóch projektów (w tym jednego z udziałem
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beneficjentów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego) z listy rezerwowej osi I (dziedzictwo
kulturowe) oraz zatwierdzono zmiany w dwóch projektach dofinansowanych w ramach osi II
(środowisko).
Ponadto w 2020 r. przedstawiciele Województwa wzięli udział w I Posiedzeniu Wspólnego
Komitetu Programującego, którego celem jest przygotowanie nowej edycji Programu współpracy
transgranicznej Interreg NEXT Polska-Rosja 2021-2027. W trakcie spotkania omówiono
i zatwierdzono regulamin Komitetu oraz zaprezentowano kluczowe akty prawne UE regulujące
podstawy opracowania i realizacji przyszłego Programu. Dokonano również wstępnej selekcji
Celów Polityki Unii Europejskiej, które będą przedmiotem jej prac. Podczas spotkania
zatwierdzono również harmonogram dalszych prac związanych z przygotowaniem nowej edycji
Programu na lata 2021-2027.

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Dania-LitwaNiemcy-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020
Głównym celem Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 jest zwiększenie
potencjału tzw. niebieskiego (gospodarka morska) i zielonego (przyjazny środowisku) rozwoju
obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną. Obszar Programu obejmuje:
− Dania: Gmina Regionalna Bornholm i subregiony Zelandii: (Østsjælland, Vest-og
Sydsjælland),
− Litwa: okręgi Kłajpedy oraz Taurogi i Telsze,
− Niemcy:

powiaty

kraju

związkowego

Meklemburgia-Pomorze

Przednie:

Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Miasto
Rostok,
− Polska: subregiony: elbląski, szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, trójmiejski,
− Szwecja: regiony terytorialne Kalmar, Blekinge, Skania i Kronoberg.
Województwo uczestniczy we wdrażaniu Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk 20142020 poprzez udział w pracach Komitetu Monitorującego (KM) oraz Wspólnego Komitetu
Programującego (WKP) Programu. Dotychczas w 2020 r. odbyły się trzy spotkania WKP
(w dniach: 4 lutego, 22 czerwca oraz 10-11 września). Prace WKP dotyczyły analizy społecznogospodarczej, analizy SWOT oraz tzw. drzewa celów i problemów geograficznego obszaru
współpracy. WKP podjął również pozytywną kierunkową decyzję w sprawie włączenia
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subregionu olsztyńskiego do obszaru Programu Południowy Bałtyk (kwestia ta będzie
przedmiotem negocjacji Instytucji Zarządzającej Programu z Komisją Europejską). Decyzją
WKP utworzono grupę roboczą, która podejmie prace nad Strategią Programu, w tym wyborem
przyszłych celów tematycznych. Komitet Monitorujący Programu w 2020 r. podejmował decyzje
w ramach procedur pisemnych m.in. dotyczące zmian w projektach podyktowanych pandemią
COVID-19 oraz wykorzystania oszczędności wygenerowanych przez zakończone projekty na
tzw. małe nabory wniosków oraz nabory na projekty kapitału zalążkowego, tzw. seed money.
Z uwagi na pandemię COVID-19 WKP i KM pracowały w trybie online lub z wykorzystaniem
obiegowych procedur pisemnych.
W Departamencie Polityki Regionalnej funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy
Programu Południowy Bałtyk w Województwie Warmińsko-Mazurskim, którego zadania to
m.in. informowanie o możliwościach aplikowania o środki Programu, konsultacje pomysłów
projektowych oraz poszukiwanie partnerów zagranicznych potencjalnym beneficjentom
z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. RPK organizuje też warsztaty mające na celu
generowanie projektów transgranicznych w obszarze Południowego Bałtyku. RPK regularnie
uczestniczy również w spotkaniach Regionalnych Punktów Kontaktowych ze Wspólnym
Sekretariatem Programu, które odbywają w formie online, wspiera merytorycznie przedstawiciela
Województwa

we

Wspólnym

Komitecie

Monitorującym

oraz

Wspólnym

Komitecie

Programującym. Działania promocyjne RPK obejmowały m.in. prezentację najbliższej
przyszłości Programu oraz jego wstępnych założeń na lata 2021-2027 podczas konferencji
kończącej projekt „FilmNet - South Baltic Film and Culture Network”, a także umieszczaniu
aktualnych informacji o Programie na stronie www.ewt.warmia.mazury.pl. Z uwagi na
ograniczenia związane z pandemią COVID-19 część planowanych działań promocyjnych została
odwołana. Działalność RPK w okresie 2014-2020 finansowana jest w 100% ze środków budżetu
Pomocy Technicznej Programu.
W 2020 roku w Programie Południowy Bałtyk 2014-2020 nie przeprowadzono naboru
wniosków. Z uwagi na wyczerpanie dostępnej alokacji nie przewiduje się już ogłoszenia
regularnego naboru wniosków, a jedynie nabory na małe projekty (mini calls) oraz projekty typu
„kapitał zalążkowy” (seed money).
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Peer review pn. Ocena możliwości wdrożenia gospodarki o obiegu
zamkniętym w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Województwo Warmińsko-Mazurskie nie posiada branżowej strategii czy planu działania
w zakresie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a więc taką, gdzie zasoby będą
wykorzystywane w zdecydowanie bardziej zrównoważony sposób. Z drugiej strony będzie
dysponowało narzędziem w postaci Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027,
umożliwiającym wsparcie finansowe takiej zmiany. Dlatego w czerwcu 2019 r. został złożony na
Platformie Programu Interreg Europe (jest to międzynarodowy program finansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska Współpraca
Terytorialna) wniosek o wsparcie tzw. Peer review na temat oceny możliwości wdrożenia
gospodarki o obiegu zamkniętym w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Na początku
września 2019 r. został on rozpatrzony pozytywnie. Celem Peer review (wzajemnej oceny
z udziałem ekspertów z innych krajów UE) było wypracowanie rozwiązań w obszarze
gospodarki cyrkularnej, które Województwo mogłoby wykorzystać w programowaniu,
a następnie wdrażaniu programu regionalnego na lata 2021-2027. Wsparcie koncentrowało się na
identyfikacji typów projektów w tych Celach Polityki, które wpisywałyby się w koncepcję
gospodarki w obiegu zamkniętym, tj. CP1 Bardziej inteligentna Europa, CP2 Bardziej przyjazna
dla środowiska niskoemisyjna Europa i CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym i byłyby
adekwatne do potrzeb i możliwości beneficjentów z Województwa.
Ze względu na pandemię COVID-19 Peer review odbyło się w formule online. Pierwsze
spotkanie tematyczne było poświęcone ewaluacji, ocenie wpływu i przygotowaniu projektów.
Wzięli w nim udział m.in. prelegenci z Finlandii, Słowenii i Włoch, którzy podzielili się swoim
doświadczeniem.
Spotkanie główne odbyło się w dniach 15-16 września z zespołem Platformy Wzajemnego
Uczenia Interreg Europe oraz interesariuszami (przedstawicielami działających w regionie
zrzeszeń przedsiębiorców, instytucji otoczenia

biznesu, przedsiębiorstw komunalnych,

przedsiębiorstw zajmujących się tematyką odpadów, kwestiami wodnościekowymi, itd.).
Największy wkład w Peer review mieli partnerzy reprezentujący Regionalny Fundusz Rozwoju
Macedonii Środkowej z Grecji, władze regionalne Emilii Romanii we Włoszech, włoski region
Lombardia oraz Deltaplan z Mariboru na Słowenii.
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Podczas spotkań partnerzy przedstawili swoje doświadczenia i dobre praktyki w obszarze
gospodarki o obiegu zamkniętym, które wraz z rezultatami dyskusji z interesariuszami
i przedstawicielami Urzędu posłużyły jako baza do przygotowania rekomendacji dalszych
działań dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

IQ-Net – program badawczy i wymiany wiedzy na temat aktualnych
tematów związanych z projektowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem
i ewaluacją programów operacyjnych
IQ-Net jest miękką, niesformalizowaną formą współpracy powstałą w 1996 r. z inicjatywy
Centrum Badania Polityk Europejskich Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow. W ramach IQ-Net
współpracują krajowe i regionalne instytucje zarządzające programami, Komisja Europejska oraz
Centrum Badań Polityk Europejskich Delft. Kierownictwo IQ-Net zwróciło się do Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 z propozycją przyłączenia się do tej współpracy. W marcu 2018 r. podpisano
list intencyjny w związku z uczestnictwem IZ RPO WiM w 7. Etapie IQ-Net w latach 2018-2020.
Celem IQ-Net jest poprawa zarządzania programami operacyjnymi poprzez:
−

monitorowanie i ocenę praktyk zarządzania programami, w tym identyfikację „dobrych
praktyk” i innowacyjne podejście do wybranych zagadnień;

−

ułatwianie transferu i wymiany doświadczeń między instytucjami zarządzającymi
funduszami UE, sekretariatami programów i partnerami;

−

zapewnianie partnerom IQ-Net wsparcia doradczego oraz informacji na temat zarządzania
programami;

−

rozpowszechnianie wśród partnerów informacji na temat dobrych praktyk oraz promocja
partnerów i ich działalności wśród międzynarodowej społeczności polityki spójności.
W ramach współpracy IQ-Net przedstawiciele Województwa uczestniczyli w czerwcu

w konferencji online, podczas której dyskutowano na temat opcji zarządzania finansowego
programów polityki spójności oraz przygotowań do perspektywy finansowej UE na lata 20212027. Kolejna

przygotowywana

konferencja

będzie

poświęcona

zwalczaniu nadużyć

finansowych.
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V. Społeczny wymiar współpracy międzynarodowej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
1.

Spotkania

informacyjne

na

temat

zewnętrznych

programów

finansujących

współpracę międzynarodową
Departament Współpracy Międzynarodowej od kilku lat organizuje spotkania informacyjne
dotyczące pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na projekty międzynarodowe.
Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem podmiotów z Województwa (lokalnych
samorządów, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni). W 2020 roku ze względów na panującą
pandemię koronawirusa możliwe było zorganizowanie tylko jednego spotkania na temat
zewnętrznych programów finansujących współpracę międzynarodową. 6 lutego w Olsztynie
odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone Programowi RITA – Przemiany w regionie.
Przedstawicielka Fundacji Edukacja dla Demokracji przedstawiła generator wniosków oraz
omówiła główne zapisy regulaminu konkursu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie
na realizację projektów dotyczących wsparcia demokratycznych, społecznych i gospodarczych
przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jako ciekawy przykład
wykorzystania Programu RITA omówiony został projekt zrealizowany przez Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.
2.

Konkurs dla organizacji pozarządowych
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od wielu lat organizuje otwarty konkurs

ofert w obszarze integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej na wykonanie zadań
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Konkurs jest doskonałym narzędziem intensyfikacji aktywności lokalnych
społeczności z Warmii i Mazur na arenie międzynarodowej. Dzięki wsparciu Samorządu
Województwa realizowane są projekty m.in. z obszaru współpracy organizacji z zakresu kultury
i edukacji oraz sportu angażujące różne grupy, w tym w szczególności kobiety, osoby
starsze, młodzież, zarówno z obszarów miejskich, jak i z obszarów wiejskich.
W 2020 r. Samorząd Województwa przeznaczył 100 000 zł na wsparcie trzeciego
sektora w obszarze integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. Na konkurs
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wpłynęło 29 ofert. 27 ofert spełniło wymogi formalne. Wsparcie przyznano 13 opisanym niżej
ofertom. Niestety pandemia spowodowała, że żaden projekt nie doszedł do skutku.
➢ Integracja dla Rodaka – edycja II – projekt Fundacji TIME Twórczość, Inspiracja, Marzenia,
Edukacja przewidywał zorganizowanie cyklu otwartych działań animacyjno-integracyjnych
w formie warsztatów. W projekcie mieli uczestniczyć przedstawiciele Polonii z Kazachstanu,
Ukrainy, Białorusi, Turkmenistanu, Mołdawii, Szwecji.
➢ Cittaslow – Witamy Wschód – projekt Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”
przewidywał między innymi realizację wydarzenia popularyzującego ideę Cittaslow na
terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Jego adresatami miały być społeczności Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego.
➢ Międzynarodowy Festiwal Tańca BALTIC CUP – projekt Stowarzyszenia Jantar będący jedną
z największych imprez tanecznych w Polsce od lat gościł na elbląskich parkietach
najlepszych tancerzy ze ścisłej, światowej czołówki. Zawodnicy rywalizowali o Puchar
Bałtyku w wielu kategoriach wiekowych.
➢ Aktywni we wspólnej Europie – projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”
miał stanowić kontynuację wieloletniej współpracy z francuskim Departamentem Côtes
d’Armor. Wspólne działania służyć miały rozwijaniu postaw obywatelskich poprzez
uczestnictwo w różnorodnych formach współpracy.
➢ Teatr IOTA ze Sceną Słowa w Kownie – projekt Fundacji Teatr IOTA miał dwa wymiary:
w pierwszym miał odbyć się warsztat Sceny Słowa z grupą polonijną w Kownie zakończony
prezentacją efektów warsztatowych, a w drugim – prezentacja spektaklu Teatru IOTA
w formule performatywnego teatru czytania.
➢ XIV Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Pośród
wielu dróg, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą” św. Jan Paweł II
– projekt Akademii Trzeciego Wieku Przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie zakładał
wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk polskich w kraju zamieszkania, poprzez
nawiązanie więzi z Polską i polskimi UTW na Wschodzie i Zachodzie Europy.
➢ Samodzielnie mieszkać – projekt Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem
Downa „Strzał w 10” zakładał organizację wyjazdu studyjnego do Zagrzebia. Uczestnicy
działań projektowych mieli zapoznać się z systemem mieszkalnictwa wspomaganego, które
funkcjonuje w Chorwacji. Miało odbyć się spotkanie z przedstawicielami organizacji, która
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promuje prawa osób z niepełnosprawnościami i zapoznanie się z dobrymi wzorcami celem
ich przeniesienia na grunt Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
➢ Polak Francuz dwa bratanki – projekt Stowarzyszenia „Wspólny Dom” Na Rzecz
Mieszkańców Gminy Bartoszyce miał stanowić kontynuację współpracy ze stowarzyszeniem
Ploeuc-L'Hermitage-Europe z gminy Ploeuc-L'Hermitage (Francja), położonej na obszarze
Departamentu Côtes d'Armor.
➢ CRESTA 2020 – artystyczna wędrówka granią na szlaku pogranicza kultur między Ukrainą
i Polską – projekt Stowarzyszenia „Węgajty” miał stanowić kontynuację i pogłębienie sieci
od wielu lat prowadzonej współpracy z ukraińskimi zespołami, chórami, artystami
i instytucjami, partnerami w projekcie, realizowanej w Polsce i na Ukrainie. Projekt zakładał
wspólne opracowanie i 2 prezentacje muzycznych dramatów liturgicznych średniowiecza
i wydarzenia towarzyszące jak koncert, konferencja i warsztaty dotyczące dziedzictwa kultur
pogranicza środkowej Europy.
➢ Społeczny wymiar współpracy Rejonu Święciańskiego na Litwie z Województwem
Warmińsko-Mazurskim – projekt Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej
w Olsztynie zakładał organizację wizyty studyjnej w Rejonie Święciańskim na Litwie
przedstawicieli

wybranych instytucji i

organizacji

z

regionu Warmii i

Mazur,

zaangażowanych w działalność społeczną i kulturalną. Uczestnicy wizyty mieli wziąć udział
m.in. w konferencji pt. „Aktywizacja polskich organizacji obywatelskich w Rejonie
Święciańskim na Litwie”. Mieli ponadto odwiedzić polskie placówki oświatowe w Rejonie
Święciańskim oraz odbyć indywidualne rozmowy partnerskie z przedstawicielami Oddziału
Związku Polaków na Litwie, dyrekcją Polskiej szkoły niedzielnej, członkami powstających
Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku i zespołów artystycznych oraz z polskimi
wolontariuszami zaangażowanymi w pomoc charytatywną.
➢ Bienvenue en #WarmiaMazury – projekt Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii
i Francji Amitié zakładał uczczenie przypadającej w tym roku 20. rocznicy podpisania przez
Samorząd

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

Porozumienia

o

Współpracy

z Departamentem Côtes d’Armor, poprzez prezentację kultury warmińsko-mazurskiej
w Côtes d’Armor, otwartą dla publiczności, której gwiazdami, a zarazem ambasadorami
warmińsko-mazurskiej kultury, byłaby młodzież – studenci i uczniowie. Tematem
przewodnim wydarzenia miały być warmińskie kapliczki i mazurskie wycinanki.
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➢ VIII Europejskie Warsztaty Sportowo–Integracyjne 2020 – projekt Uczniowskiego Klub
Sportowego „Naki” Olsztyn zakładał organizację warsztatów sportowych w regionie, podczas
których uczestnicy z Departamentu Côtes d’Armor i Obwodu Kaliningradzkiego mieli
poznawać wspólną historię swoich narodów, kulturę oraz wymieniać się doświadczeniami
w zakresie sportu i wychowania.
➢ Pomiędzy Nami – polsko-rosyjska współpraca artystyczna – projekt Fundacji Tańca i Sztuki

Artoffnia. W ramach wykonania zadania oferent przewidywał wizytę studyjną w Olsztynie
zespołu z Rosji, będącą kontynuacją rozpoczętej już współpracy. Dzięki realizacji projektu
miała się odbyć wymiana doświadczeń scenicznych, a także społecznych uczestników. Projekt
miał zostać zwieńczony występem w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
zarówno zespołu z Rosji, jak i rodzimego zespołu działającego przy Fundacji Tańca i Sztuki
Artoffnia.

3.

Trzecia edycja konkursu #WMdlaWM
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił w tym roku trzecią edycję

konkursu pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU”. Celem konkursu jest
wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z Województwa w realizację przedsięwzięć
o charakterze międzynarodowym, w szczególności budujących nowe i wzmacniających już
istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe. O dofinansowanie mogły ubiegać się
jednostki samorządu terytorialnego z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz gminne
i powiatowe jednostki organizacyjne.
Trzecia edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem – wpłynęło 31 wniosków
złożonych przez podmioty (samorządy lokalne, szkoły, instytucje kultury) z całego regionu.
Samorząd Województwa miał dofinansować 14 projektów na łączną kwotę 60 000 zł, niestety ze
względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 ostatecznie żaden z zaplanowanych
projektów nie został zrealizowany. Dotację uzyskały następujące przedsięwzięcia:
➢ Związani wodą i międzynarodową przygodą – projekt Zespołu Szkół Podstawowej
i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim zakładał organizację wymiany młodzieży
poświęconą kwestiom związanym z racjonalnym wykorzystaniem wody. Uczniowie
z Nowego Miasta Lubawskiego i Donskoje (Rosja) mieli poznać innowacyjne sposoby
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oszczędzania wody oraz pogłębić swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt w różnych
zbiornikach wodnych.
➢ Żywa ulica na polsko-ukraińską nutę – projekt Gminy Biała Piska zakładał przeprowadzenie
warsztatów upowszechniających wiedzę na temat kultury, tradycji i kulinariów Polski
i Ukrainy, jak również organizację występów zespołów folklorystycznych z obu krajów.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również podpisanie porozumienia o współpracy
pomiędzy Białą Piską i Irpinem (Ukraina).
➢ Mosty przyjaźni. Odkrywamy potencjał polsko-litewskiej współpracy – projekt Gminy
Miejskiej Szczytno miał polegać na organizacji dwóch wizyt partnerskich pomiędzy
przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami ze Szczytna i Rejonu Solecznickiego
(Litwa). Celem przedsięwzięcia było nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz
promocja oferty inwestycyjnej. Nawiązanie nowych relacji pomiędzy przedsiębiorcami oraz
wymiana doświadczeń w obszarze współpracy z samorządem miały przyczynić się do
pobudzenia rozwoju gospodarczego i aktywizacji społeczności lokalnej.
➢ Malarskie impresje – spotkanie artystów plastyków miast partnerskich Elbląga – projekt
Miasta Elbląg zakładał wzmocnienie współpracy z miastami partnerskimi: Kaliningradem,
Bałtyjskiem (Rosja), Nowogródkiem (Białoruś) i Tarnopolem (Ukraina) oraz aktywizację
społeczną i pielęgnowanie tożsamości historycznej i dziedzictwa kulturowego. W ramach
przedsięwzięcia planowano zorganizować plener malarski oraz warsztaty plastyczne podczas
Elbląskiego Święta Chleba. Motywem przewodnim miał być „Portret Miasta” – impresje
malarskie na temat architektury, retrowersji i odbudowy Starego Miasta w Elblągu.
➢ 715 lat Iławy na płótnie – integracyjno-edukacyjna wymiana młodzieży Iława-Tholen 2020 –
projekt Gminy Miejskiej Iława zakładał organizację wymiany młodzieży szkolnej w wieku
13-14 lat. Przedsięwzięcie miało obejmować cykl warsztatów malarskich dla uczestników
polskich i holenderskich, które poprzedzić miały wizytę młodzieży z Tholen w Polsce.
Realizacja projektu miała przyczynić się do zacieśnienia współpracy między miastami
partnerskimi, poszerzenia wiedzy na temat historii regionu i jego złożonego dziedzictwa
kulturowego, jak również historii malarstwa impresjonistów polskich i holenderskich.
•

Piękno i różnorodność muzyki ludowej gminy Iława i gminy Kose – projekt Gminnego
Ośrodka Kultury w Lasecznie zakładał wzmocnienie partnerstwa międzynarodowego między
gminami Iława i Kose (Estonia), wymianę doświadczeń artystycznych między polskim
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i estońskim zespołem folklorystycznym, popularyzację folkloru warmińsko-mazurskiego oraz
aktywizację społeczności lokalnych.
➢ Łączy nas Kultura i Zalew bez granic – partnerstwo miast Fromborka i Swietłego (Rosja) –
projekt Gminy Frombork zakładał wzmocnienie partnerstwa pomiędzy miastami poprzez
wymianę

doświadczeń

międzynarodowej.

i
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folklorystycznych miały przyczynić się do odkrywania wspólnego dziedzictwa kulturowego
oraz pielęgnowania różnorodności kulturowej.
➢ Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi na płaszczyźnie kultury,
turystyki, rolnictwa i administracji publicznej – projekt Gminy Lidzbark Warmiński zakładał
wymianę doświadczeń pomiędzy partnerskimi samorządami, organizacjami społecznymi
i instytucjami okołorolniczymi z Lidzbarka Warmińskiego i Gminy Rhede (Niemcy).
Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poznanie struktur politycznych i samorządowych
partnera, poznanie kultury regionalnej, a także form finansowania innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich.
➢ Polsko-Ukraińskie warsztaty kultury i tradycji – projekt Gminy Świątki zakładał
zorganizowanie wraz z Jamnicką Zjednoczoną Wspólnotą Terytorialną (Ukraina) warsztatów
poświęconych kulturze i tradycjom obu krajów. Celem przedsięwzięcia miało być
sprecyzowanie płaszczyzn dalszej współpracy, a szczególną uwagę planowano poświęcić
wspólnej tradycji święta Nocy Kupały.
➢ Wakacje dla dzieci z Wołynia – projekt Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
zakładał organizację obozu turystyczno-artystycznego, w którym mieli wziąć udział
wychowankowie Pałacu Młodzieży oraz dzieci polskiego pochodzenia z Wołynia (Ukraina).
Celem przedsięwzięcia miało być poszerzenia wiedzy uczestników na temat historii i kultury
Warmii, Mazur i Powiśla oraz polskich i ukraińskich tradycji.
➢ Międzynarodowe partnerstwa samorządowe szansą rozwoju lokalnego – projekt Gminy
Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakładał organizację międzynarodowych warsztatów
partnerskich samorządów: Gmina Hude, Miasto Kröpelin (Niemcy), Rejon Solecznicki
(Litwa) oraz Okręg Gurjewski i Okręg Swietłogorski (Rosja). Realizacja przedsięwzięcia
miała być okazją do wymiany dobrych praktyk w obszarze społeczno-gospodarczym (w tym
polityka senioralna, młodzież na rynku pracy, polityka prorodzinna) oraz określenia
harmonogramu współpracy i obszarów wspólnych projektów.
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➢ Prezentacja dorobku kulturowego i naukowego Olsztyna oraz Warmii i Mazur w formie
wystawy i prelekcji nt. biografii i dziedzictwa Mikołaja Kopernika w miastach Lwów
(Ukraina) i Bari (Włochy) – projekt Miasta Olsztyn zakładał zorganizowanie wystawy oraz
prelekcji naukowej poświęconej dorobkowi naukowemu Mikołaja Kopernika. Realizacja
przedsięwzięcia miała na celu zapoznanie mieszkańców Lwowa i Bari z dorobkiem
kulturalnym i naukowym Olsztyna oraz Warmii i Mazur i w konsekwencji zachęcenie ich do
przyjazdu.
➢ Polsko-Niemieckie Forum Kobiet 2020: Odkrywanie własnego potencjału – projekt Powiatu
Olsztyńskiego zakładał organizację forum, podczas którego uczestniczki z Powiatu
Olsztyńskiego i Osnabrück (Niemcy) miały wymienić się doświadczeniami na temat
rozwijania własnego potencjału w życiu zawodowym i prywatnym (potencjał kobiet
wykonujących różne zawody, zaangażowanych w prace społeczne) oraz omówić wspólne
w obu krajach i odmienne problemy związane z rolą kobiet i ich postrzeganiem siebie.
➢ Ogrodnictwo nie jeden ma język – projekt Powiatu Iławskiego zakładał organizację spotkania
integracyjnego przedstawicieli zaprzyjaźnionych związków działkowców z Iławy i Köditz
(Niemcy). Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poszerzenie wiedzy uczestników na
temat funkcjonowania ogrodów działkowych oraz kultury i tradycji obu krajów.

Opracował: Jarosław Grabarczyk
Zatwierdził: Łukasz Bielewski
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