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Stan działań – październik/listopad 2015
Informacja została przygotowana w oparciu o dane Departamentu Współpracy Międzynarodowej
oraz materiały przesłane przez inne komórki Urzędu Marszałkowskiego i jednostki organizacyjne
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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WSTĘP
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.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 czerwca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie
przyjęcia Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapisy
zaktualizowanych priorytetów zostały dostosowane do nowej Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 i są jednocześnie zgodne
z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Dokument wszedł w życie 24 lipca 2014 roku
po zaakceptowaniu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Europejska Polityka Sąsiedztwa
Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na arenie międzynarodowej i pojawiające
się w związku z tym nowe wyzwania, Unia Europejska uznała za niezbędne przeprowadzenie
przeglądu prowadzonej od 2003 roku Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS), czyli polityki Unii
Europejskiej na rzecz 16 państw z nią sąsiadujących.
Biorąc pod uwagę strategiczne położenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
dotychczasowe doświadczenia we współpracy z takimi sąsiadami UE jak Rosja, Ukraina
i Białoruś, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę dotyczącą
Stanowiska Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przeglądu Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa i przedstawił go Komisji Europejskiej w ramach prowadzonych konsultacji.
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I.

Współpraca międzynarodowa prowadzona przez Województwo
Warmińsko-Mazurskie

Regiony, z którymi Samorząd Województwa prowadzi współpracę na podstawie
podpisanych dokumentów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

Chiny – Prowincja Heilongjiang – Protokół uzgodnień pomiędzy Województwem
Warmińsko-Mazurskim a Prowincją Heilongjiang został podpisany 18 lutego 2005 r.
Chorwacja – Żupania Splicko-Dalmatyńska – Umowa o współpracy regionalnej podpisana
została 5 sierpnia 2012 r.
Dania – Regionalna Gmina Bornholm – Porozumienie o współpracy podpisano
29 września 2003 r.
Francja – Departament Côtes d’Armor – Porozumienie o współpracy podpisano
24 czerwca 2000 r.
Niemcy – Kraj Związkowy Saksonia-Anhalt – List intencyjny o współpracy
międzyregionalnej podpisano 3 października 2014 r.
Rosja – Obwód Kaliningradzki – Porozumienie o współpracy podpisano 19 września
2001 r.
Słowacja – Województwo Bańsko-Bystrzyckie – Porozumienie o współpracy podpisano
8 lipca 2003 r.
Ukraina – Obwód Rówieński – Porozumienie o współpracy podpisano 9 grudnia 2003 r.
Włochy – Autonomiczny Region Vallée d’Aoste – Porozumienie o współpracy podpisano
11 kwietnia 1999 r.
Włochy – Prowincja Perugia – Umowa o współpracy międzyregionalnej została podpisana
27 marca 2009 r.

Chiny

Samorząd Województwa prowadzi formalną współpracę z chińską Prowincją Heilongjiang na
podstawie Protokołu uzgodnień podpisanego 18 lutego 2005 r. przez ówczesne władze regionów.

Wizyta przedstawicieli Prowincji Heilongjiang
W dniach 22-23 marca 2015 r. w Olsztynie przebywała 4-osobowa delegacja Prowincji
Heilongjiang. Delegaci odbyli dwa spotkania robocze, podczas których rozmawiali
z Dyrektorami Departamentów Współpracy Międzynarodowej oraz Koordynacji Promocji.
Wizyta gości z Chin była związana z 20. rocznicą nawiązania sformalizowanych kontaktów
ówczesnego Województwa Olsztyńskiego z Prowincją Heilongjiang. Z tej okazji Prowincja
Heilongjiang zamierza zintensyfikować wzajemne kontakty między obiema stronami. Głównym
tematem tegorocznych rozmów były możliwości wspólnych przedsięwzięć, m.in.: organizacja
wzajemnych wizyt samorządowych; przygotowanie oferty dla polskich przedsiębiorców
na Światowy Szczyt Mleczarski i Światową Wystawę Mleczarską EXPO w Harbinie oraz
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listopadowe targi Harbin Trade Development Seminar; wspólny projekt wystawy zdjęć śladów
polskich w Harbinie; stworzenie w Olsztynie Instytutu Konfucjusza; organizacja misji
gospodarczych przedsiębiorców z Warmii i Mazur w Prowincji Heilongjiang; organizacja wizyty
studyjnej touroperatorów i ekspertów z sektora turystycznego Warmii i Mazur w Prowincji
Heilongjiang.

2.

Chorwacja

Formalna współpraca z Żupanią Splicko-Dalmatyńską rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy
podpisano umowę o współpracy bilateralnej. Priorytetowymi obszarami wspólnych działań jest
m.in. kultura, turystyka, polityka jakości czy działalność w ramach Europejskiej Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego. W 2015 roku właśnie w tych obszarach odbywały się spotkania
i rozmowy przedstawicieli obu regionów (patrz Rozdział III).

Wizyta delegacji z Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej
W dniach 20-22 maja 2015 r. przebywała w Olsztynie z roboczą wizytą dwuosobowa delegacja
z Agencji Rozwoju Regionalnego RERA z chorwackiego regionu. Goście spotkali się
z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Departamentu Polityki
Regionalnej i Departamentu Ochrony Środowiska. Celem wizyty było określenie możliwości
podejmowania wspólnych przedsięwzięć, w tym projektów dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
W planach na 2016 r. jest udział chorwackich partnerów w projekcie w ramach programu
„Kreatywna Europa – Kultura” poświęconego wymianie dobrych praktyk w zakresie tworzenia
międzynarodowych wydarzeń kulturalnych. Zakłada się, że partnerem projektu będzie również
włoska Prowincja Perugia.

3.

Francja

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2000 roku współpracuje z Radą Generalną
departamentu Côtes d’Armor (Bretania, Francja) na podstawie podpisanego wówczas
Porozumienia o współpracy. Kooperacja ta jest jednym z głównych kierunków współpracy
międzynarodowej Województwa. Wśród obszarów współpracy znajdują się między innymi:
kultura, młodzieżowe wymiany szkolne, polityka społeczna, rolnictwo i rozwój obszarów
wiejskich. Współpraca prowadzona jest zgodnie z założeniami Planu pracy na lata 2015-2017
podpisanego 4 lutego 2015 roku pomiędzy samorządami.

Polsko-Francuski Komitet Sterujący
4 lutego 2015 r. odbyło się coroczne spotkanie Komitetu Sterującego Współpracy
Zdecentralizowanej. W spotkaniu, które w tym roku zorganizowano w Olsztynie udział wzięli
przedstawiciele Województwa i Departamentu Côtes d’Armor. Efektem rozmów było przyjęcie
„Planu pracy na lata 2015-2017”. Komitet Sterujący złożony z przedstawicieli partnerskich
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samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych we współpracę
powstał w 2009 roku. Jego głównym celem jest przygotowanie harmonogramu, monitoring
i ocena polsko-francuskich projektów realizowanych na Warmii i Mazurach oraz w Côtes
d’Armor. Na tegorocznym spotkaniu podsumowano wspólne działania zrealizowane w 2014 roku
oraz omówiono plany na rok 2015.
Różnorodność wydarzeń, liczba zaangażowanych podmiotów i uczestników świadczą o dużej
intensywności współpracy polsko-francuskiej. W 2014 roku zrealizowano około 50 wspólnych
inicjatyw, których bezpośrednimi i pośrednimi odbiorcami było około 5 tys. osób. Organizatorem
kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego Współpracy Zdecentralizowanej, zaplanowanego na
styczeń 2016 roku, będzie Rada Departamentu Côtes d’Armor.

Realizacja projektu pt. „Kobieta inicjatorem rozwoju społeczności wiejskiej –
wizyta studyjna w Saksonii-Anhalt oraz Côtes d’Armor”
Celem wyjazdu 32-osobowej grupy aktywnych kobiet z obszarów wiejskich Warmii i Mazur do
regionów partnerskich Województwa była wymiana doświadczeń dotyczących oddolnych
inicjatyw społeczności wiejskiej, szczególnie wśród kobiet. Panie odwiedzając Kraj Związkowy
Saksonia-Anhalt w Niemczech i Departament Côtes d’Armor spotkały się z tamtejszymi
przedstawicielkami rolniczych organizacji kobiecych.
Podczas niemieckiej części wyjazdu panie z Warmii i Mazur spotkały się m.in.
z przedstawicielkami Stowarzyszenia Kobiet Rolniczek Saksonia-Anhalt w niemieckim
Ministerstwie Rolnictwa i Środowiska, z członkiniami stowarzyszenia zrzeszającego plantatorów
czarnego bzu, podczas którego rozmawiano o korzyściach płynących z jego uprawy
i przetwórstwa. Odwiedziły też burmistrz gminy Hohe Börde, będącą jednocześnie prezesem
Lokalnej Grupy Działania „Flechtinger Höhen-zug”, poszukującej obecnie na Warmii i Mazurach
partnerów do realizacji międzynarodowych projektów w zakresie kultury i turystyki na obszarach
wiejskich.
Francuski etap wyjazdu Polek obejmował spotkania i wizyty w gospodarstwach rolnych
i agroturystycznych prowadzonych lub współprowadzonych przez kobiety aktywnie działające
w Izbie Rolniczej Departamentu Côtes d’Armor. W 2007 r. wspólnym wysiłkiem utworzyły one
grupę pn. „Rolnictwo po kobiecemu”, która dzisiaj działa we wszystkich czterech
departamentach Bretanii. Jej celem jest wsparcie kobiet zamieszkujących i pracujących na
obszarach wiejskich w ich rozwoju zawodowym. Uczestniczki wyjazdu poznały również z bliska
zasady funkcjonowania sieci gospodarstw agroturystycznych pn. „Witamy w gospodarstwie”.
Całkowity koszt działań zrealizowanych w ramach projektu wyniósł 104 tys. złotych.
Departament Współpracy Międzynarodowej otrzymał wsparcie finansowe na realizację projektu
ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Pomoc Techniczna Schemat III Wdrożenie
Planu Działania KSOW) na poziomie 95%.
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Kolejnym etapem polsko-niemiecko-francuskiej współpracy jest przygotowanie trójstronnego
projektu skierowanego do kobiet z obszarów wiejskich. Powołana w Côtes d’Armor grupa
robocza, na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy oczekiwań, przygotuje założenia do
wspólnych działań w ramach programu Erasmus+.

Współpraca w zakresie polityki jakości
W efekcie rozwiązania Departamentu Polityki Jakości (Uchwała nr 31/ 314/ 15/ V Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 23/249/15/V Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2015 r.) zadania w zakresie realizacji
współpracy międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2015 realizowane
były przez Biuro ds. Żywności w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.
Udział delegacji departamentu Côtes d’Armor w Festiwalu Dziedzictwo Kulinarne
Warmia Mazury Powiśle w Olsztynie
W wizycie, którą zorganizowano w dniach 28-31 maja 2015 r., udział wzięła delegacja
Departamentu Côtes d’Armor, na czele z panem Thibaut Guignardem, radnym,
I wiceprzewodniczącym Rady Departamentu Côtes d’Armor, przewodniczącym Komisji Służby
Publicznej, Spraw Administracyjnych, Finansów i Współpracy Międzynarodowej. Była
to pierwsza po wyborach samorządowych w partnerskim departamencie wizyta przedstawicieli
Côtes d’Armor na Warmii i Mazurach. Program pobytu obejmował wizyty w Browarze
Kormoran, Urzędzie Miejskim w Olsztynku i powstającym wówczas Muzeum Miasta Olsztynka
i Stalagu IB, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, prezentację projektu
zagospodarowania brzegu jeziora Ukiel – Plaży Miejskiej w Olsztynie oraz udział w Festiwalu
Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla. Mieszkańcy regionu odwiedzający Festiwal
mieli okazję skosztować specjałów kuchni bretońskiej dzięki pokazowi kulinarnemu szefowej
kuchni z Crêperie „Le Goëlic”, tradycyjnej, bretońskiej naleśnikarni działającej w miejscowości
Trégomeur.
„Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem
walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”
W grudniu 2014 r. ówczesny Departament Polityki Jakości zakończył działania w projekcie
systemowym „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem
walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” realizowanym w ramach Poddziałania
9.2 (Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Przedmiotem projektu było wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego
uczniów w branży gastronomiczno-hotelarskiej w oparciu o system modułowy i najlepsze
europejskie praktyki dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy. Po zakończeniu tego
projektu przystąpiono do prac nad wdrożeniem modelu kształcenia w sektorze gastronomii, tym
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razem skierowanego do osób dorosłych, pracujących w zawodzie, bądź osób planujących zmienić
zawód. W tym celu w grudniu 2014 r. zorganizowano w Olsztynie warsztaty mające na celu
wyłonienie partnerów w projektach realizowanych w ramach Programu Erasmus+. Efektem tego
spotkania było opracowanie założeń projektu pn. „Model kształcenia dorosłych w gastronomii”
do udziału, w którym zaproszeni zostali partnerzy z Polski: Województwo WarmińskoMazurskie, Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Zespół
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, z Francji – Miasteczko Smaku Departamentu
Côtes d’Armor oraz z Włoch – pan Stefano Poeta oraz Akademia Smaku Prowincji Perugia.
Głównym celem projektu, którego okres realizacji przewidziano na dwa lata, było wypracowanie
oraz przetestowanie modelowego programu kształcenia osób dorosłych w sektorze gastronomii,
w którym program kształcenia oraz narzędzia edukacyjne byłyby dostosowane
do zapotrzebowania pracodawców tak, aby w ten sposób umożliwić zatrudnienie jak największej
ilości osób. Głównym celem było dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego
rynku pracy. Wniosek projektowy został opracowany przez Fundację „Wspieranie i promocja
przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” w Olsztynie we współpracy z partnerami
zagranicznymi. Wniosek zatytułowany „Modularny model kształcenia dorosłych w branży
gastronomicznej integrujący europejskie instrumenty EQF/NQF/ECVET/EQVET“ złożony został
w lutym 2015 roku. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu
Erasmus+ poinformowała, że wniosek nie został zaakceptowany do dofinansowania.
„Miasteczko Smaku”
3 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie partnerów polskich projektu: Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości
na Warmii i Mazurach”, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie (wraz z Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej),
Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie
(z udziałem gości z Departamentu Côtes d’Armor) w sprawie utworzenia „Miasteczka
Smaku”. Dyrektor Miasteczka Smaku przedstawił 10-letnią historię funkcjonowania
Miasteczka, które działa w ramach Izby Rzemieślniczej Chambre de Metiers
Departamentu. Miasteczko Smaku jest podmiotem samofinansującym się, rzadko korzysta
ze środków publicznych. Roczny budżet wynosi 350 000 Euro. Koncepcją zainteresowana
jest Wielka Brytania. Przedstawiciele Miasteczka Smaku nie dążą do skopiowania tej idei
na Warmii i Mazurach, chcą jedynie połączyć siły i bazować na naszych uwarunkowaniach
(prawnych, ekonomicznych i gospodarczych) i możliwościach.
2 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia na Warmii
i Mazurach Miasteczka Smaku. Działanie „Miasteczka Smaku” opierać się ma na trzech
celach strategicznych: 1. wsparcie rzemieślników działających w sektorze rolnospożywczym; 2. promowanie pracy rzemieślników, zacieśnianie współpracy pomiędzy
rolnikami a rzemieślnikami, wskazywanie ich potencjału w szeroko rozumianym rozwoju
regionalnym, 3. szkolenia. Wszystkie uczestniczące w spotkaniu instytucje wyraziły
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aprobatę w zakresie współtworzenia Miasteczka Smaku na Warmii i Mazurach; ustalono,
że koordynatorem działań ma być Samorząd Województwa.
W dniach 31 sierpnia – 3 września 2015 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli
Województwa w Departamencie Côtes d’Armor, dotycząca organizacji i tworzenia
„Miasteczka Smaku” na Warmii i Mazurach we współpracy z Radą Departamentalną Côtes
d’Armor i Izbą Rzemieślniczą Côtes d’Armor. Podczas wizyty delegacja miała możliwość
zapoznania się z funkcjonowaniem współpracy miedzy regionalną Izbą Rzemiosła, Izbą
Rolniczą oraz Izbą Gospodarczą, na przykładzie działania: lokalnej piekarni, gospodarstwa
rybackiego (zajmującego się połowem oraz przetwórstwem ryb i owoców morza),
regionalnej giełdy sprzedaży ryb i owoców morza. Podczas wizyty odbyły się spotkania
m.in. z przedstawicielami zarządu oraz radnymi Departamentu Côtes d’Armor, prezesem
oraz skarbnikiem Izby Rzemieślniczej, a także dyrektorem „Miasteczka Smaku”. Delegacja
zapoznała się szczegółowo z zasadami funkcjonowania „Miasteczka Smaku” we Francji.
Ma to pozwolić na wypracowanie dalszego harmonogramu działań zmierzających
do powstania „Miasteczka Smaku” na Warmii i Mazurach.
W dniach 24-25 września 2015 r. miała miejsce kolejna wizyta studyjna przedstawicieli
Departamentu Côtes d’Armor w Województwie dotycząca tworzenia „Miasteczka Smaku”.
W trakcie wizyty odbyło się spotkanie partnerów francuskich z przedstawicielami
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Fundacji „Wspieranie i Promocja
Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Izby
Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej i Zespołu Szkół GastronomicznoSpożywczych w Olsztynie.

Współpraca w zakresie obszarów wiejskich i rolnictwa
W dniach 19-20 listopada 2015 roku odbyło się II Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi.
Udział w nim wzięły osoby zaangażowane we wdrażanie Programu Odnowy Wsi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”,
w tym: władze gmin, koordynatorzy gminni, liderzy i członkowie grup odnowy wsi oraz
przedstawiciele regionów partnerskich z Cŏtes d’Armor i Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt.
Delegaci tych krajów zaprezentowali na forum rozwój obszarów wiejskich w swoim regionie.

Współpraca w zakresie kultury i edukacji
Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie
My French Film Festival (17-31 stycznia 2015 r.) – piąta edycja internetowego festiwalu
kina francuskiego po raz czwarty organizowana w Olsztynie przez CP-F. W ramach
festiwalu zorganizowano projekcje filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych
z ostatnich lat, dotąd prezentowanych wyłącznie we Francji. Festiwal miał charakter
internetowy; przez cały miesiąc filmy dostępne były dla widzów na całym świecie
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w 12 językach. Festiwal organizowany we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce,
AlloCiné i Fundacją Orange.
Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej (17-28 marca 2015 r.) – cykliczne wydarzenie
promujące kulturę Francji i krajów francuskojęzycznych: wystawa i wykład o modzie
francuskiej, wykłady na temat frankofonii, Belgii, epoki napoleońskiej, wieczór kuchni
i kina afrykańskiego.
Dni Europy: pokaz książek i spotkanie z artystą z Bretanii, André Jolivetem (8-11 maja
2015 r.) – André Jolivet (1964), francuski artysta malarz, twórca książek artystycznych,
mieszka w Bretanii, autor ponad 200 książek artystycznych zwanych ,,livres d’artiste”.
André Jolivet przebywał w Olsztynie na zaproszenie CP-F. Podczas pobytu odbyły się dwa
spotkania autorskie: w galerii BWA – dla studentów UWM i mieszkańców Olsztyna oraz
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych – dla uczniów. W holu BWA przez tydzień
była czynna wystawa książek artystycznych A. Joliveta.
Staż Flavie Rigaud z Côtes d’Armor, studentki kierunku pomoc socjalna w wojewódzkich
ośrodkach pomocy społecznej (18-30 maja 2015 r.). Centrum P-F współorganizowało
pobyt stażystki na Warmii i Mazurach. Pracownicy CP-F udzielali wsparcia językowego
podczas wizyt w ośrodkach opiekuńczych i pomocy socjalnej.
Egzamin DELF (13-30 czerwca 2015) – państwowy egzamin znajomości języka
francuskiego DELF przeprowadzony we współpracy z francuskim ośrodkiem badań
pedagogicznych CIEP i Instytutem Francuskim.
Obóz językowy (5-18 lipca 2015 r.) – międzynarodowy, polsko-rumuński obóz językowy.
Przez dwa tygodnie młodzież doskonaliła znajomość języka francuskiego pod opieką
nauczycieli i animatorów z Côtes d'Armor. Codziennie do południa odbywały się zajęcia
językowe, po południu rekreacyjne. Młodzież w grupach przygotowała ilustrowane
przedstawienie w języku francuskim. Uczniowie współtworzyli także stronę internetową
obozu. Obóz zorganizowany we współpracy ze stowarzyszeniem Côtes d'Armor – Warmia
i Mazury w Saint-Brieuc (Francja) w ramach projektu Erasmus+ pn. „Kamishibai –
innowacja w dydaktyce nauczania języka francuskiego”.
Zatrudnienie asystenta języka francuskiego (1 września 2015 r. – 30 czerwca 2016 r.) –
zatrudnienie na czas roku szkolnego nauczyciela j. francuskiego pochodzącego z Francji,
którego zadaniem jest pomoc w pracy statutowej Centrum oraz popularyzacja nauki
j. francuskiego w szkołach w Olsztynie i na terenie województwa. Program realizowany na
mocy umowy pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Radą
Generalną Côtes d'Armor.
Staż dla nauczycieli języka francuskiego w Côtes d’Armor (5-18 października 2015 r.) –
staż zorganizowany we współpracy ze stowarzyszeniem Côtes d'Armor – Warmia i Mazury
w Saint-Brieuc w ramach projektu Erasmus+ „Kamishibai – innowacja w dydaktyce
nauczania języka francuskiego”. W stażu udział wzięli nauczyciele z Polski (III LO
Olsztyn, III LO Elbląg, LO Bartoszyce) i z Rumunii (Scoala Gimnaziala Lucian Blaga,
Liceul Tehnologi Ocna Mures, Colegiul Tehnic Alexandru Borza, Palatul Copiilor Alba
Iulia).
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XX Dni Bretanii (3-10 listopada 2015 r.) – coroczny cykl imprez popularyzujących kulturę
francuskiej Bretanii. Przy wsparciu Rady Generalnej zaproszono prelegentów i artystów
z Departamentu Côtes d'Armor, którzy przedstawili artystyczną i popularyzującą prelekcję
o historii Bretanii w Olsztynie i Elblągu. W ramach imprezy ponadto została
zorganizowana wystawa fotograficzna i koncert oraz wydany przewodnik
po Departamencie Côtes d’Armor.

Współpraca w zakresie sportu
Dofinansowanie przez Samorząd Województwa udziału Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Naki” w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Guerledan we Francji w ramach
współpracy Województwa z Departamentem Côtes d’Armor. Turniej odbył się w dniach
11-15.06.2015 r.
Dofinansowanie Klubu Sportowego „Budowlani” na realizację zadania pn. „Francuskobiałorusko-polska konsultacja zapaśnicza”. Zadanie zaplanowane w terminie
23-28.08.2015 r. miało na celu kontynuację współpracy międzynarodowej między
Departamentem Côtes d’Armor a Województwem. Przyjęcie zapaśników z Bretanii miało
być odpowiedzią na zorganizowanie przez stronę francuską dwóch wizyt, w których brała
udział reprezentacja Województwa w zapasach. Z przyczyn niezależnych od organizatora
na kilka dni przed konsultacją, strona francuska odwołała swój udział. Miejsce
zawodników z Francji zajęli zapaśnicy z Białorusi.
Podjęto inicjatywę dofinansowania przez Samorząd Województwa obozu szkoleniowego
organizowanego przez klub Kayak Sport Club Olsztyn dla zawodników z Departamentu
Côtes d’Armor pn. „Jak wesoło bez złych zdarzeń zostać dobrym kajakarzem”. Zadanie
zostało zaplanowane na lipiec i sierpień 2015 r. W ramach zadania zostały również
zaplanowane regaty i konkurs wiedzy o regionie partnerskim. Z powodu zbyt niskiej kwoty
dotacji, klub zrezygnował z jej przyjęcia (nie zrealizowano projektu).
Wspólna organizacja projektu w zakresie wymiany sportowej związanej z żeglarstwem
regatowym z udziałem partnera z Departamentu Côtes d’Armor. Powiatowy
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu przyjął w kwietniu 2015 r. ekipę żeglarską
(8 zawodników i 2 trenerów/opiekunów) z Francji na obóz młodych żeglarzy.

Współpraca w zakresie polityki społecznej
Wizyta studyjna delegacji z Województwa w Departamencie Côtes d’Armor
(4-9 października 2015 r.)
Głównym celem wizyty było zapoznanie się z działaniami podejmowanymi we Francji na rzecz
aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. W ciągu kolejnych dni odbywały się
wizyty studyjne w podmiotach, których działania w sposób bezpośredni wspierają osoby
niepełnosprawne zarówno w ich aktywizacji zawodowej jak i reintegracji społecznej, łącząc
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najczęściej obie te funkcje wsparcia. Podczas wizyt łącznie w dziewięciu stowarzyszeniach
strona polska miała możliwość zapoznania się z różnymi formami przygotowania osób
niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy, jak również w systemie wsparcia już pracujących
niepełnosprawnych, którego celem jest utrzymanie tych osób w zatrudnieniu.
Rewizyta studyjna delegacji z Departamentu Côtes d’Armor w Województwie
Warmińsko-Mazurskim (22-27 listopada 2015 r.)
Tematyka wizyty była kontynuacją zagadnień poruszanych podczas wizyty we Francji,
tj. systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w ich reintegracji społeczno-zawodowej.
Goście zapoznali się z działalnością różnych podmiotów pracujących w tym obszarze, m.in.
warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, ośrodka rehabilitacyjnoedukacyjno-wychowawczego, zakładu aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej,
dziennego domu pomocy oraz domu pomocy społecznej funkcjonujących w Ostródzie, Iławie,
Biskupcu i Olsztynie.

4.

Niemcy

W ubiegłym roku nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Województwem
Warmińsko-Mazurskim a Krajem Związkowym Saksonia-Anhalt. Sformalizowanie długoletnich,
dwustronnych kontaktów miało na celu ułatwienie realizacji wspólnych projektów. Priorytetowe
kierunki współpracy to rolnictwo i ochrona środowiska.

Dożynki w Magdeburgu
W dniach 19-20 września 2015 r. delegacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego
uczestniczyła w Regionalnych Dożynkach w Magdeburgu, stolicy partnerskiego Kraju
Związkowego Saksonia-Anhalt. Organizowana w ramach dożynek Wioska Europejska skupiła
tym razem 7 regionów partnerskich z Polski, Litwy, Łotwy, Słowenii, Rumunii oraz Węgier.
Wszystkie regiony prezentowały swoje szczególne walory rolnicze, przyrodniczo-turystyczne
oraz dziedzictwa kulinarnego.
Warmia i Mazury od kilku lat uczestniczy w dożynkach w Magdeburgu. Odwiedzający oprócz
uzyskania informacji na temat oferty turystycznej Warmii i Mazur oraz dostępnej bazy
noclegowej mieli okazję spróbować wyjątkowych produktów regionalnych.

Współpraca parków krajobrazowych
Welski Park Krajobrazowy
W ramach corocznie odbywającej się wymiany młodzieży, w terminie 25 lipca – 1 sierpnia
2015 r. uczniowie Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie przebywali
z wizytą w niemieckim parku partnerskim Naturpark Drömling. Celem spotkania
młodzieży z Polski i Niemiec była wymiana doświadczeń w pracy na rzecz przyrody oraz
pogłębianie świadomości przyrodniczej młodych ludzi.
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12 września 2015 r. podczas Święta Żurawiny organizowanego w miejscowości Jeleń
w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego udział w wydarzeniu wzięła delegacja
samorządu Oebisfelde z Niemiec (Saksonia-Anhalt).
W dniach 3-6 maja 2015 r. odbyła się ponadto wizyta przedstawicieli Welskiego Parku
Krajobrazowego, LGD Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Parku
Krajobrazowym Drömling. Uczestnicy spotkania dyskutowali i wymieniali się
doświadczeniami na temat aktualnych możliwości zdobywania zewnętrznych środków
finansowych na realizację przedsięwzięć z dziedziny szeroko pojętego rozwoju lokalnego.
Obydwie strony zadeklarowały chęć realizacji wspólnych projektów w ramach inicjatywy
Leader na lata 2014-2020.

Współpraca gmin
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego współorganizował wizytę delegacji gminy
Oebisfelde-Weferlingen (Saksonia-Anhalt) w partnerskiej gminie Lidzbark z okazji 15-lecia
partnerstwa, która odbyła się w dniach 9-13 września 2015r. W ramach partnerskiego spotkania
obydwie gminy podpisały przedłużenie porozumienia o współpracy, deklarując dalszy rozwój
i pogłębianie wzajemnych kontaktów społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Delegacji
z Oebisfelde towarzyszyła orkiestra z Breitenrode, która wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą
z Lidzbarka 10 września 2015 r. uczestniczyła w przemarszu ulicami miasta, a następnie dała
koncert w MGOK w Lidzbarku. W Olsztynie delegacja miała okazję zwiedzić m.in. Muzeum
Nowoczesności.

5.

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 oraz Planu Pracy na lata 2014-2016.
Przedsięwzięcia z rosyjskimi partnerami wpisały się na stałe w kalendarz działań Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Tym niemniej w tym roku nie odbyło się jedno ze sztandarowych
wydarzeń realizowanych od wielu lat – Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach.
Rosyjscy partnerzy jako powód odwołania przedsięwzięcia podali brak wystarczających środków
finansowych na jego realizację.

Mały ruch graniczny (MRG) z Obwodem Kaliningradzkim
Umowa o zasadach małego ruchu granicznego została podpisana przez Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Rząd Federacji Rosyjskiej 14 grudnia 2011 r. Podpisanie ww. umowy było efektem
wielu rozmów przeprowadzonych na szczeblu unijnym, a także starań samorządów województw
objętych obszarem małego ruchu granicznego. W tym roku minęły trzy lata od wejścia w życie
umowy o zasadach MRG.
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Podsumowanie trzech lat MRG
21 października 2015 r. Samorząd Województwa we współpracy z Powiatem Giżyckim
zorganizował konferencję „Mały ruch graniczny: impuls dla rozwoju turystyki”.
W debacie, organizowanej już po raz trzeci uczestniczyli samorządowcy i dyplomaci, w tym
Konsul Generalny RP w Kaliningradzie, Konsul Generalny FR w Gdańsku, delegacja
przedstawicieli Rządu Obwodu Kaliningradzkiego z zastępcą gubernatora na czele,
przedstawiciele Straży Granicznej, eksperci, przedstawiciele firm działających w dziedzinie usług
turystycznych oraz przedstawiciele NGO’s. Konferencja objęta została patronatem Ministra
Spraw Zagranicznych RP.
Podczas tegorocznego spotkania tematem przewodnim dyskusji był wpływ MRG na rozwój
turystyki oraz możliwości jakie daje MRG w zakresie promowania usług turystycznych obu
regionów. Ponadto, rozmawiano o turystyce zdrowotnej w ramach małego ruchu granicznego,
zbliżających się Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018 jako szansie dla rosyjskiego
i polskiego biznesu, jak również o wsparciu polsko-rosyjskiej współpracy poprzez Program
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Wspólne posiedzenie Komisji
2 czerwca 2015 r. w Mamonowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Współpracy
Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Stałego Komitetu
ds. Stosunków Międzynarodowych i Międzyregionalnych, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Dumy Obwodu Kaliningradzkiego. Głównym tematem posiedzenia było
funkcjonowanie małego ruchu granicznego – jego pośrednie wyniki i perspektywy rozwoju.
Udział wzięli przedstawiciele służb granicznych i celnych Polski i Federacji Rosyjskiej.
Wspólne posiedzenia Komisji i Dumy odbywają się od 2007 roku. Od momentu wprowadzenia
małego ruchu granicznego spotkania tych dwóch komisji odbywają się regularnie.
Seminarium w Helsinkach
Ambasada RP w Helsinkach na początku grudnia br. zorganizowała seminarium poświęcone
promocji polskich sukcesów w zakresie małego ruchu granicznego. Seminarium adresowane było
do instytucji fińskich, środowisk naukowych oraz do korpusu dyplomatycznego. Z prezentacjami
wystąpili przedstawiciele różnych instytucji, w tym Straży Granicznej i samorządów lokalnych.
Spotkanie było okazją do dyskusji na temat bieżących wyzwań związanych z migracją. Udział
w debacie wziął również przedstawiciel Samorządu Województwa, który przedstawił
doświadczenia naszego regionu w zakresie wykorzystywania potencjału MRG.

Uroczystości w Braniewie
Złożenie kwiatów na cmentarzu żołnierzy radzieckich i pod pomnikiem gen. Andersa odbyło się
25 kwietnia 2015 r. Organizatorami tego wydarzenia był Rząd Obwodu Kaliningradzkiego
i Starostwo Powiatowe w Braniewie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz samorządów lokalnych, a także delegacja rosyjska
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z gubernatorem Nikołajem Cukanowem na czele. Oprócz przedstawicieli administracji
w uroczystości brali również udział motocykliści, weterani, uczniowie i dziennikarze z Obwodu
Kaliningradzkiego.

Współpraca w zakresie kultury i edukacji
XIV Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku

Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku to od lat jedno z największych polonijnych wydarzeń
kulturalnych. Co roku bierze w nim udział ponad 100 uczestników, m.in. młodzież i dzieci
polskiego pochodzenia. Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „Dom Polski”
im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
od lat wspiera organizację tego wydarzenia i działania polonijnych organizacji w Obwodzie
Kaliningradzkim. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie kultury polskiej, propagowanie
zachowań tolerancji wobec innych kultur, promocja regionu Warmii i Mazur, Polski wśród
Polonii oraz mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego. Odbiorcami projektu jest głównie
społeczność polonijna z Kaliningradu, Czerniachowska, Ozierska, Gusiewa, Bałtyjska, Poleska
i Znamieńska.
Podczas tegorocznych Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku (29-31 maja 2015 r.) odbył się
konkurs polskiej piosenki oraz konkurs recytatorski, podzielony na kilka kategorii wiekowych.
Samorząd Województwa sfinansował zakup nagród dla laureatów konkursów, które pozwoliły na
wsparcie utalentowanej Polonii oraz promocję Warmii i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim.
IX Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego
W programie tegorocznego Forum (6-8.11.2015 r.). znalazła się m.in. konferencja naukowa.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa, przekazali także
upominki dzieciom i młodzieży zrzeszonym w instytucjach polonijnych na terenie obwodu
kaliningradzkiego. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Dom Polski”
im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku, przy wsparciu MSZ RP i Konsulatu Generalnego RP
w Kaliningradzie.
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
W ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Muzeum
Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku wraz z innymi partnerami
w 2015 roku kontynuował realizację projektu pn.: „CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads
of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present”.
Partnerzy projektu to: Uniwersytet im. E. Kanta w Kaliningradzie, Kaliningradzkie Regionalne
Muzeum Historii i Sztuki, Kaliningradzka regionalna publiczna organizacja młodzieżowa "Grupa
Tradycyjna Mówiąca Woda", Administracja Federalnego Parku Narodowego "Mierzeja
Kurońska", Agencja Turystyczna Regionu Kaliningradzkiego. Projekt zakończył się 19 czerwca
2015 r. Głównym jego celem było budowanie tożsamości rejonu południowo-wschodniego
wybrzeża Bałtyku opartej na wspólnej historii tych ziem – ziem pruskich okresu wczesnego
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średniowiecza. Projekt zakładał współpracę różnych typów instytucji: muzeów, organizacji
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek naukowych.
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
W marcu 2015 r. przeprowadzone zostały zajęcia rękodzielnicze z zakresu „Pisankarstwa”,
w których udział wzięły dzieci i młodzież ze Stowarzyszeń Polonijnych działających na
terenie Obwodu Kaliningradzkiego (Kaliningrad, Czerniachowsk, Oziersk).
24-28 sierpnia 2015 r. – Muzeum we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonijnym „Dom
Polski” im. F. Chopina w Czerniachowsku zorganizowało obóz edukacyjno-krajoznawczy
„Wakacje z językiem polskim w Ośrodku Szkoleniowym Rzemiosł Tradycyjnych
i Artystycznych" dla dzieci polonijnych skupionych w Stowarzyszeniu. Podczas czterech
dni pobytu dzieci i młodzież miały możliwość zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem,
poznać polską kulturę i język.
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
8 października 2015 r. w pracowni witrażu i fusingu w CSE „Światowid” odbyły się
polsko-rosyjskie warsztaty artystyczne w technikach fusingu i witrażu, w których wzięło
udział 13 osób z Obwodu Kaliningradzkiego i 7 z Polski (Oleśno, Elbląg).
Kontynuacja współpracy w zakresie arteterapii z dotychczasowymi partnerami
z Zielonogradska.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Współpraca międzynarodowa Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Elblągu prowadzona jest z organizacjami z Obwodu Kaliningradzkiego zajmującymi się
dziećmi niepełnosprawnymi:
Wspólna organizacja ze stowarzyszeniem "Ruczejok" z Zielonogradzka szkolenia
„Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci niepełnosprawnych – praca w oparciu
o nowatorską metodę – piaskową terapię”.
Wizyta studyjna rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki w Kaliningradzie w siedzibie W-M
ODN w Elblągu.
Udział w II konferencji „Wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi – uczeń z zespołem Aspergera w szkole”.
Wizyta studyjna konsultantów W-M ODN w Zielonogradzku i Kaliningradzie.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
W dniach 21-22 stycznia 2015 r. na zaproszenie środowisk oświatowych Dyrektor W-M
ODN w Olsztynie wziął udział w spotkaniu w ramach międzynarodowego projektu „Dialog
kultur” w Kaliningradzie.
W dniach 12-13 marca 2015 r. przedstawiciele W-M ODN w Olsztynie udział wzięli
w wizycie studyjnej do Kaliningradu, gdzie odbyli spotkanie z dyrektorami szkół oraz
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przedstawicielami instytucji edukacyjnych w Akademii Gospodarki Narodowej Filia
Zachodnia oraz uczestniczyli w obserwacji kilku lekcji w Gimnazjum nr 1
w Kaliningradzie. Pokłosiem tego spotkaniu były dwie wizyty przedstawicieli oświaty
z Kaliningradu w Olsztynie, gdzie w siedzibie Ośrodka odbyły się dwa warsztaty:
„Twórcze zabawy z gazetą” i „Z kartką papieru w przestrzeń”. Uczestnikami zajęć było
15 nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Kaliningradzie.
Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
Udział w spotkaniu w ramach projektu „Dialog Kultur”; wizyta w Muzeum Bursztynu oraz
punkcie Warmińsko-Mazurskiej Informacji Turystycznej.
Wizyta w Olsztynie delegacji Gimnazjum Nr 1 w Kaliningradzie oraz przedstawiciela
Stowarzyszenia „Dialog kultur" (zapoznanie ze Szkołą, kierunkami kształcenia, zapoznanie
z bazą noclegową i stołówką szkolną).
Wykład Dyrektora Szkoły na Międzynarodowym Seminarium organizowanym przez
Rosyjską Akademię Narodowej Gospodarki i Służby Publicznej we Kaliningradzie.
Wizyta w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie delegacji ze Szkoły
nr 26 z Kaliningradu (zapoznanie z ofertą edukacyjną Szkoły, bazą dydaktyczną,
zapoznanie z dorobkiem zawodowym patrona Szkoły).
Do końca roku szkolnego przewidziane są jeszcze cztery wizyty gości z Kaliningradu
w Szkole oraz wizyta Dyrektora w Szkole Specjalnej w Kaliningradzie w celu podpisania
umowy o współpracy w obszarze terapii zajęciowej.

Współpraca w zakresie turystyki
Uzupełnieniem Planu Pracy Województwa z Obwodem Kaliningradzkim jest „Plan współpracy
w obszarze turystyki pomiędzy Ministerstwem Turystyki Rządu Obwodu Kaliningradzkiego FR
i Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2015-2016”.
Wybrane zagadnienia z zakresu turystyki realizowane w 2015 roku:
Udział przedstawicieli Obwodu Kaliningradzkiego w XXVII edycji Targów Sportów
Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda“ w Warszawie (12-15 lutego 2015 r.). Strona
kaliningradzka w ramach wymiany partnerskiej prezentowała swoją ofertę na stoisku
Warmii i Mazur. Przedstawiciele partnerskich regionów zachęcali odwiedzających
do zapoznania się z ofertą związaną ze szlakiem Mikołaja Kopernika i Immanuela Kanta.
Wiele pytań dotyczyło możliwości uzyskania wiz, turystyki aktywnej – kajakowej na rzece
Łynie–Ławie, żeglarskiej po Zalewie Wiślanym i Zalewie Kaliningradzkim, a także
turystyki rowerowej i motocyklowej.
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Udział
przedstawicieli
Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w Międzynarodowych Targów Turystycznych MITT w Moskwie (18-21 marca
2015 r.). Celem udziału w targach jest partnerska promocja potencjału turystycznego
sąsiadujących ze sobą regionów. Uczestnictwo w moskiewskiej imprezie jest sposobem na
zachęcenie turystów ze stolicy i głębi kraju do skorzystania z wypoczynku na terenie
Obwodu Kaliningradzkiego z możliwością wyjazdu na Warmię i Mazury.
Udział przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz branży
turystycznej w cyklicznych Międzynarodowych Targach Turystycznych ,,Jantur”
w Kaliningradzie (8-10 kwietnia 2015 r.). W tegorocznej edycji targów uczestniczyło
47 podmiotów
reprezentujących
Województwo
Warmińsko-Mazurskie.
Goście
odwiedzający stoisko Warmii i Mazur byli zainteresowani konkretnymi propozycjami
touroperatorów, ofertą SPA, rejsami statków po Kanale Elbląskim, a także wypoczynkiem
rodzinnym na terenie wsi, w tym w gospodarstwach agroturystycznych. Targom
towarzyszyły liczne multimedialne prezentacje produktów turystycznych, spotkania
z gestorami bazy hotelowej, degustacja kuchni regionalnej przygotowanej przez Elbląski
Klaster Turystyczny, a także konkursy wiedzy o regionach partnerskich.
III Międzynarodowy Rajd Motocyklowy na trasie Olsztyn-Kaliningrad (8–10 maja
2015 r.) pod patronatem Marszałka Województwa. Gospodarzem tegorocznego rajdu była
strona rosyjska, Warmię i Mazury reprezentowało 15 uczestników. Trasa imprezy wiodła
szlakiem zabytków i miejsc historycznych upamiętniających wydarzenia II wojny
światowej. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja turystyki kwalifikowanej –
motocyklowej, po obu stronach granicy.
XIV Międzynarodowy Rajd Rowerowy o Puchar Konsula Generalnego RP
w Kaliningradzie (16 maja 2015 r.). W wydarzeniu udział wzięło 62 uczestników –
młodzież oraz przedstawiciele władz z rejonu Prawdinsk Obwodu Kaliningradzkiego,
reprezentacje powiatu kętrzyńskiego, ostródzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tegoroczna edycja rajdu przebiegała w dwóch
etapach (I etap po stronie rosyjskiej, II po stronie polskiej). Początek trasy po stronie
rosyjskiej rozpoczął się w Prawdinsku – trasą do przejścia granicznego ŻeleznodorożnyjMichałkowo, gdzie nastąpiło przekroczenie granicy. Uroczyste zakończenie odbyło się
w miejscowości Barciany. Zawodnicy pokonali dystans blisko 40 km. Samorządowcy
organizujący imprezę z obu stron granicy stawiają sobie za cel uruchomienie na stałe
przejścia granicznego Michałkowo-Żeleznodorożnyj, co pozwoli przygranicznym rejonom
na korzystanie w większym zakresie z możliwości oferowanych przez mały ruch graniczny.
XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy na rzece Łynie-Ławie (18 czerwca 2015 r.).
Organizatorami przedsięwzięcia są: Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Duma
Obwodu Kaliningradzkiego, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, administracja Rejonu
Prawdinsk oraz Stowarzyszenie Samorządowców Przygranicznych Euroregionu ŁynaŁawa. Celem imprezy jest propagowanie i rozwój współpracy transgranicznej, promocja
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walorów turystycznych rzeki Łyny-Ławy po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej,
popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej oraz
integracja środowisk samorządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Obwodu
Kaliningradzkiego. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział blisko 100 kajakarzy
z Bartoszyc, Gołdapi, Węgorzewa, Lidzbarka Warmińskiego i Sępopola, a także z Obwodu
Kaliningradzkiego (Prawdinska, Bagriatonowska, Kaliningradu). W spływie uczestniczyła
także młodzież obu regionów. Główną przesłanką organizatorów jest dążenie
do uruchomienia sezonowego, turystycznego przejścia granicznego na rzece Łyna-Ława.
VI Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków – pomorskiego,
kaliningradzkiego i warmińsko-mazurskiego na wodach Zalewu Wiślanego
i Kaliningradzkiego (25-28 czerwca 2015 r.). Dotychczas uczestnicy ścigali się między
portami polskimi a Bałtijskiem. W tym roku regaty zostały zorganizowane wokół jednego
z portów, tj. Krynicy Morskiej. W porównaniu z latami ubiegłymi, tegoroczne regaty
przyjęły formę zlotu. Formuła taka przyciągnęła większą ilość żeglarzy, zwłaszcza
amatorów uprawiających żeglarstwo na poziomie podstawowym – turystycznie. Regatom
towarzyszyło wiele imprez o charakterze kulturalnym. W tegorocznych regatach
uczestniczyło 85 jednostek pływających, w tym 35 z Rosji, 2 z Niemiec, 48 z Polski.
Udział branży turystycznej z Warmii i Mazur w workshopach odbywających się
w Kaliningradzie (8 kwietnia 2015 r. oraz 15-16 października 2015 r.) Głównym
organizatorem spotkań jest Zagraniczny Ośrodek Polskiej Informacji Turystycznej
w Moskwie. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem branży i są okazją do
bezpośrednich rozmów, a także zawierania umów handlowych z przedsiębiorcami biur
turystycznych Obwodu Kaliningradzkiego.
Współorganizacja XII Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznym „ETO POLSZA”
(2-6 listopada 2015 r.). Polsko-Rosyjskie Forum Turystyczne jest cyklicznym, jedynym
tego rodzaju przedsięwzięciem odbywającym się w Polsce. Głównym organizatorem jest
Polska Organizacja Turystyczna. Tegoroczna edycja imprezy, pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, już po raz trzeci odbyła się na terenie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyło blisko
50 touroperatorów i dziennikarzy z Federacji Rosyjskiej. Program obejmował prezentację
potencjału, atrakcji i infrastruktury turystycznej Warmii i Mazur. Uczestnicy zwiedzili
m.in. Port Lotniczy Olsztyn–Mazury w Szymanach, Termy Warmińskie w Lidzbarku
Warmińskim, Wioskę Garncarską w Kamionce, a także uczestniczyli w prezentacji atrakcji
turystycznych Olsztyna i Elbląga. Podsumowaniem pobytu rosyjskich gości w naszym
regionie był workshop w hotelu Masuria w Worlinach z licznym udziałem branży
turystycznej z Polski.
Działania zrealizowane przez Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” w ramach
projektu „Prusy – nasz wspólny historyczny region” współfinansowanego ze środków
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Partnerem projektu
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było Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego. Aplikacja mobilna, która
powstała w ramach projektu pn. „Mobilny przewodnik po Szlaku Zamków Gotyckich”,
otrzymała także dotację z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację
zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju
turystyki. Ww. aplikacja stanowi przewodnik w wersji polskiej i rosyjskiej po 16 zamkach
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego oraz 9 obiektów na terenie
Obwodu Kaliningradzkiego. W ramach projektu zrealizowano także: dwie „żywe” lekcje
historii dla młodzieży rosyjskiej w Polsce. Zajęcia odbyły się na zamku malborskim oraz na
zamku lidzbarskim i połączone były ze zwiedzaniem miast oraz spotkaniami
z przedstawicielami lokalnych grup rekonstrukcyjnych; dwie „żywe” lekcje historii dla
młodzieży polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim – pierwsze zajęcia z udziałem młodzieży
ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z Olsztyna oraz Nidzicy odbyły się w Muzeum
Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Drugie zostały zrealizowane 23 października br.;
uczestniczyła w nich młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z Malborka
oraz Sztumu.
Grand Prix Zalewu Wiślanego – podsumowanie roku żeglarskiego zorganizowane
w październiku 2015 r. w Elblągu. Jest to tradycyjne już podsumowanie sezonu
żeglarskiego na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim z udziałem żeglarzy polskich
i rosyjskich oraz przedstawicieli samorządów i organizacji żeglarskich Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Województwa Pomorskiego i Obwodu Kaliningradzkiego.
Najlepsi żeglarze otrzymują Puchary Grand Prix fundowane przez Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (od 2007 roku).
Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego – kolejne podsumowanie działalności
żeglarskiej zorganizowane w tym roku w Elblągu 17 października 2015 r. Inicjatywa ma na
celu podsumowanie roku żeglarskiego na wodach Bałtyku Południowego
z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego, w myśl podpisanego porozumienia z 10 lipca 2013 r.
Wydarzenie propagujące turystykę wodną przy współpracy z Województwami:
Zachodniopomorskim, Pomorskim i Obwodem Kaliningradzkim. Idea Żeglarskiego
Pucharu Bałtyku Południowego ma docelowo doprowadzić do ściągnięcia na Zalew
Wiślany jednostek pływających z całej Polski i lepszego wykorzystania nowopowstałej
infrastruktury w obszarze Zalewu Wiślanego.

Współpraca w zakresie zdrowia
Udział przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w targach
i konferencjach z zakresu opieki zdrowotnej
W dniach 25-26 lutego 2015 r. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego udział wzięli w misji gospodarczej dotyczącej MRG odbywającej
się w Kaliningradzie. Podczas spotkania przedstawiono prezentację pn. „Zabezpieczenie
medyczne w ramach Małego Ruchu Granicznego oraz propozycje usług zdrowotnych
szpitali wojewódzkich na rzecz mieszkańców Federacji Rosyjskiej”.
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W dniach 17-19 września 2015 r. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wraz
z przedstawicielami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa
wzięli udział w XVI Międzynarodowych Targach Medycznych pn. „Medycyna
i Kosmetologia 2015”. W tym międzynarodowym wydarzeniu uczestniczyli wystawcy
między innymi z Rosji, Litwy, Ukrainy, Estonii, Uzbekistanu, Polski. W uroczystości
otwarcia Targów wraz z Ministrem Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego, Dyrektorem
Targów Baltic-Expo, Konsulem RP w Kaliningradzie, I Radcą Konsulatu RP
w Kaliningradzie – udział wziął przedstawiciel władz samorządowych Warmii i Mazur.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce od wielu lat współpracuje
z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego – Medexpert, Info-Vita, MedLuks, Sanatorium
Ortopedycznym w Pioniersku:
12 lutego 2015 r. został zakończony projekt pn. „Wspieranie rozwoju społecznego,
gospodarczego i przestrzennego” oraz Działania 2.2. „Rozwój potencjału ludzkiego
poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych” na terenie
Obwodu Kaliningradzkiego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Cele
projektu uwzględniały: zmniejszenie ilości schorzeń kręgosłupa u dzieci z małych miast
i terenów wiejskich oraz ich profilaktykę na bazie kompleksowego planu zapobiegania
i leczenia wad postawy; rozwój metod diagnostyki i leczenia dzieci z obszaru interwencji
projektu z ww. typem schorzeń.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie prowadzi szeroką
współpracę z Obwodem Kaliningradzkim. Działania szpitala z partnerem rosyjskim
w 2015 r.:
Leczenie szpitalne i ambulatoryjne pacjentów z terenu Obwodu Kaliningradzkiego, także
na podstawie dwustronnych umów z rosyjskimi jednostkami ochrony zdrowia. Najwięcej
hospitalizacji prowadzonych jest w oddziałach: ortopedyczno-urazowym, neurologicznym,
rehabilitacyjnym i chirurgicznym. Dodatkowo prowadzone są turnusy rehabilitacyjne oraz
poradnictwo specjalistyczne i diagnostyka.
Stała współpraca ze Stowarzyszeniem Dzieci Chorych na Cukrzycę z Kaliningradu
w zakresie pomocy w zakupie osprzętu do pomp insulinowych oraz prowadzenie
okresowych badań okulistycznych i laboratoryjnych dla podopiecznych stowarzyszenia.
Wizyty studyjne lekarzy i personelu placówek medycznych z Federacji Rosyjskiej
(m.in. Obwodowy Szpital Dziecięcy w Kaliningradzie, Klinika MedEkspert
w Kaliningradzie) – 26 lutego br., 16 czerwca br., 13 października br.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
16 lutego 2015 r. odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu pn. „Rozwój
nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji
infrastruktury, rozbudowie systemu wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości
świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”, w ramach Programu
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Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Projekt realizowany był
w partnerstwie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu i Miejską Stację Pogotowia
w Kaliningradzie.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie od 2007 r. stale współpracuje
z Centrum Medycznym „MedEkspert” w Kaliningradzie. Przedmiotem niniejszej
współpracy jest świadczenie usług medycznych dla mieszkańców Federacji Rosyjskiej,
szczególnie Obwodu Kaliningradzkiego:
18 sierpnia 2015 r. dyrektor Centrum Medycznego MEDEXPERT wraz z zespołem lekarzy
po raz kolejny odwiedził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. W skład
delegacji weszli także lekarze wielu specjalizacji. Goście dowiedzieli się m.in.
o działalności centrum urazowego oraz o nowych technikach operacyjnym stosowanych
w Szpitalu w Olsztynie, w tym m. in. elektrofizjologii, neuronawigacji. Lekarze
z Kaliningradu odwiedzili również Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
Największe zainteresowanie rosyjskich lekarzy wzbudził Oddział Kardiologiczny.
Kolejną możliwością zaprezentowania WSS w Olsztynie była wizyta lekarzy specjalistów
ze Szpitala w Olsztynie w Centrum Medycznym MEDEKSPERT. Podczas spotkania
odbyło się wiele prezentacji, m.in.: „Diagnostyka i terapia radioizotopowa w łagodnych
chorobach tarczycy” oraz „PT/CT w Onkologii” a także „Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Olsztynie… Skuteczny, Bezpieczny i Profesjonalny” oraz „Ablacjaleczenie zabiegowe zaburzeń rytmu serca”.

Współpraca w zakresie polityki społecznej
I.

Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w ramach Komisji
ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów
Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim:
I Posiedzenie Komisji ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady
ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR w Kaliningradzie
(8-10 lipca 2015 r.):
Głównym celem spotkania było zapoznanie się z aktualnym zakresem działań w obszarze
polityki społecznej i rynku pracy oraz przedstawienie nowych inicjatyw podejmowanych
w regionach. W trakcie obrad plenarnych strona polska zaprezentowała działania
w zakresie polityki społecznej w województwie realizowane w oparciu o „Strategię polityki
społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020” oraz programy
wojewódzkie wdrażane na poziomie samorządu województwa.
Strona rosyjska poruszyła temat metod współpracy z rodzinami w zakresie zapobiegania
sieroctwu społecznemu na przykładzie doświadczeń Obwodu Kaliningradzkiego.
W bloku dotyczącym rynku pracy gospodarze przedstawili temat związany
z funkcjonowaniem agencji zatrudnienia w Polsce. Ponadto obie strony zaprezentowały
informacje dot. aktualnej sytuacji na rynku pracy zarówno w Obwodzie Kaliningradzkim
jak i w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
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Uzupełnieniem wymiany informacji na posiedzeniu plenarnym, były wizyty studyjne
w celu poznania na miejscu nowych metod pracy. Każda z podkomisji realizowała
oddzielny program związany z danym obszarem tematycznym.
II Posiedzenie Komisji ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady
ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR w Iławie
(14-16 października 2015 r.):
Pierwszego dnia spotkania członkowie Komisji zapoznali się z walorami turystycznymi
i kulturalnymi Iławy oraz okolic, natomiast drugiego rozpoczęto wizyty studyjne według
oddzielnych programów dla każdej podkomisji. Członkowie Podkomisji ds. Rynku Pracy
odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Powiatowe w Iławie, zapoznali się
z profilem działalności firmy „Szynaka Meble Sp. z o.o.” oraz złożyli wizytę w nowo
otwartym Centrum Wystawienniczym Firmy Szynaka. Tematem przewodnim posiedzenia
członków Podkomisji ds. Polityki Społecznej były zasady organizacji pomocy rodzinie
i dziecku w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Strona rosyjska omówiła zagadnienie tzw. kontraktu socjalnego z osobami potrzebującymi
oraz organami administracji państwowej. Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej omówił temat dotyczący form wspierania rodziny oraz system pieczy zastępczej
w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
W części dotyczącej rynku pracy przedstawiono „Narodowy Program Praca dla Młodych –
Pierwsza praca”, który aktualnie wdrażany jest w Polsce oraz problematykę związaną
z popytem za zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy w kontekście potrzeb
pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat.

Współpraca w zakresie ochrony środowiska
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Organizacja wizyty studyjnej dla pracowników Agencji Leśnej z Kaliningradu
i współpracujących z nią dziennikarzy, sfinansowanej przez WFOŚiGW w Olsztynie.
Wizyta studyjna odbyła się na terenie Powiatu Gołdapskiego.
XIII Młodzieżowa Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „Dni Ziemi” jest wydarzeniem
cyklicznym; służy wspieraniu współpracy partnerskiej z Obwodem Kaliningradzkim,
integracji i wymianie doświadczeń pomiędzy młodzieżą zamieszkującą obszary
przygraniczne oraz edukacji ekologicznej.
Tegoroczne XIII „Dni Ziemi” odbyły się w dniach 25-26 kwietnia 2015 roku. W tej edycji
brało udział 45 osób z Powiatu Kętrzyńskiego i Rejonu Prawdinsk. Młodzież brała udział
w realizacji ekologicznego projektu dekoracji miejskiego parku i akcji pn. „Alpejska góra
przyjaźni” na terenie szkoły w Prawdinsku; ponadto, wspólnie zwiedziła Kaliningrad.
Drugiego dnia uczestnicy „Dni Ziemi” brali udział w otwarciu Leśnej Trasy Turystycznej
„Gierłoż” oraz zasadzeniu drzew. Młodzi uczestnicy zwiedzili również Twierdzę Boyen.
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Współpraca w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa
Posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem
Kaliningradzkim FR
Praca Komisji ds. rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, jak pokazuje doświadczenie,
przynosi wymierne efekty. Należy dodać, że dzięki kontynuacji dotychczas wypracowanych
dobrych praktyk regiony mają szansę na zaawansowane rozwijanie i wymianę doświadczeń
w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa na terenach przygranicznych zarówno po stronie
polskiej jak i rosyjskiej.
W dniu 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się posiedzenie
Komisji ds. rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach Polsko-Rosyjskiej
Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR. W obradach
uczestniczyli członkowie Komisji z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz
Rzeczypospolitej Polskiej. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy związane z problemami
melioracji terenów przygranicznych Polski i Rosji oraz tematy związane ze wspieraniem
rolnictwa przygranicznego oraz doradztwa rolniczego.
W ramach zagadnień dotyczących melioracji terenów przygranicznych zarówno po stronie
polskiej, jak i rosyjskiej Komisja zdecydowała o utworzeniu grupy roboczej ds. melioracji
terenów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. W skład grupy
wchodzą przedstawiciele polskich i rosyjskich instytucji zajmujących się tym problemem.
Współpraca w powyższym zakresie dotyczy głównie eksploatacji i oczyszczania wód
przygranicznych, ochrony przed powodziami i podtopieniami oraz właściwego utrzymania
wód w celu prawidłowego wykorzystania rolniczego terenów przyległych. W ramach
współpracy międzynarodowej Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
przygotował mapy z wyrysowanymi rowami szczegółowymi i rzekami o oddziaływaniu
transgranicznym oraz informację opisującą konieczne do wykonania prace po stronie
Obwodu Kaliningradzkiego FR.
W dniach 26-27 maja 2015 r. w Swietłogorsku odbyło się XV posiedzenie PolskoRosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W posiedzeniu Rady uczestniczyła Pani Sylwia
Jaskulska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na posiedzeniu Rady
omówiono między innymi prace Komisji ds. rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego
oraz określono przyszłe kierunki współpracy.

Współpraca w zakresie sportu
Samorząd Województwa dofinansował „Letnią szkołę Judo” organizowaną przez
Towarzystwo Sportowe „Gwardia” z Olsztyna. Przedsięwzięcie odbyło się w terminie
2-9.08.2015r. w Bęsi. W międzynarodowym stażu judo udział wzięły ekipy z Rosji,
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Białorusi i Czech. Z dotacji został pokryty koszt udziału 27-osobowej drużyny z Obwodu
Kaliningradzkiego.

6.

Słowacja
Współpraca w zakresie turystyki

Współpraca między Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Samorządem
Województwa Bańsko-Bystrzyckiego realizowana jest na podstawie Porozumienia o Współpracy
podpisanego w dniu 8 lipca 2003 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 18 maja 2005 r. Działając w oparciu
o podpisany list intencyjny, przedstawiciele Województwa Bańsko-Bystrzyckiego potwierdzili
zainteresowanie dalszą współpracą w zakresie promocji regionów na stoiskach partnerskich
podczas międzynarodowych targów turystycznych.
W ramach zawartego porozumienia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zaprosił przedstawicieli regionu ze Słowacji do uczestnictwa na stoisku Warmii i Mazur
podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda“ w Warszawie (12-15
lutego 2015 r.). Udział regionu Bańskiej Bystrzycy w gronie wystawców był doskonałym
sposobem propagowania wśród potencjalnych zainteresowanych informacji na temat jego
atrakcji turystycznych, w tym przedstawienia dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz
szczególnych walorów przyrodniczych, oferty zimowej, a także źródeł termalnych
w środkowej Słowacji.
Samorząd Województwa Bańsko-Bystrzyckiego otrzymał zaproszenie na wystawę
turystyczną „Region Tour Expo 2015“ w Trenczynie, podczas których region Warmii
i Mazur promował się na bańsko-bystrzyckim stoisku regionalnym (15-16 maja 2015 r.).
Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki między regionami
partnerskimi oraz promocja turystyczna regionu mająca na celu zachęcenie turystów
ze Słowacji do skorzystania z oferty wypoczynkowej na Warmii i Mazurach.

7.

Ukraina
Wspólne projekty na 25-lecie polskich samorządów
Departament Współpracy Międzynarodowej wspólnie z partnerami z Obwodu
Rówieńskiego zrealizował projekt pn. „Samorząd terytorialny – hit eksportowy Polski!”
współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu
„Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej
2015.” Celem projektu było promowanie 25 lat doświadczeń samorządów lokalnych oraz
prowadzenie debaty nt. sposobów aktywizacji społeczności lokalnych i wykorzystania
potencjału związanego z realizowaniem inicjatyw międzynarodowych.
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W ramach ww. projektu zorganizowano trzy wizyty studyjne, w których udział wzięli
samorządowcy, eksperci z zakresu ochrony środowiska oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Obwodu Rówieńskiego.
Spotkania odbyły się: w dniach 11-15 maja – wizyta studyjna „Warmia i Mazury
ekologicznie” poświęcona ochronie środowiska i odnawialnym źródłom energii; w dniach
28-31 maja – wizyta studyjna „Warmia i Mazury samorządnie” poświęcona aktywności
lokalnych samorządów na Warmii i Mazurach; w dniach 28 września – 2 października –
wizyta studyjna „Warmia i Mazury społecznie” poświęcona polityce społecznej
i działalności organizacji pozarządowych.
Łącznie Warmię i Mazury odwiedziło blisko 80 przedstawicieli Obwodu Rówieńskiego.
Zaprezentowanie polskich doświadczeń w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego stanowi cenne wsparcie dla partnerów z Ukrainy, gdzie obecnie
wprowadzana jest reforma samorządowa.
9 listopada 2015 r. odbyła się konferencja międzynarodowa „Samorząd terytorialny
we współczesnej Europie. Teoria i praktyka funkcjonowania”. Konferencja była
zwieńczeniem działań związanych z 25-leciem Samorządności na Warmii i Mazurach.
Naukowcy, m.in. z Ukrainy, ale również z Rosji, Litwy i Gruzji spotkali się w Olsztynie by
debatować o formach i wyzwaniach samorządu terytorialnego we współczesnej Europie.
Organizatorami konferencji, obok Samorządu Województwa, był Instytut Nauk
Politycznych UWM oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Olsztynie.
Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa.

Współpraca w zakresie kultury i edukacji
XVII Dni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie (25-26 września 2015 r.)
W wydarzeniu na Ukrainie udział wzięła delegacja Samorządu Województwa zaproszona
przez organizatora przedsięwzięcia – Towarzystwo Kultury Polskiej im. W.S Reymonta
na Rówieńszczyźnie.
Uroczyste otwarcie Dni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie odbyło się 25 września
w Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równem. Wzięło w nim udział ponad 500 osób. Zebrani
goście, wśród których obecna była m.in. Konsul Generalna RP w Łucku oraz władze
lokalne Obwodu Rówieńskiego mogli obejrzeć występy młodzieżowych oraz dziecięcych
grup tanecznych i wokalnych skupionych w Towarzystwie Kultury Polskiej. Gwiazdą
wieczoru była kapela z Warmii i Mazur – Zespół „Śparogi” z Olsztynka.
Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyżnie powstało w 1993 roku. Od tego czasu
organizuje życie tamtejszych Polaków poprzez imprezy kulturalne z okazji polskich
i ukraińskich świąt narodowych. Samorząd Województwa od lat włącza się w organizację
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Dni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie. W ubiegłym roku, z powodu działań wojennych
na Ukrainie, przedsięwzięcie odwołano.
IV Międzynarodowy Festiwal Radiowo-Telewizyjny „Kalinowe Mosty”, organizowany
przez Olsztyński Oddział Związku Ukraińców w Polsce oraz Rówieńską Obwodową
Państwową Kompanię Radiowo-Telewizyjną. Przedsięwzięcie odbyło się w dniach 22-29
maja br. W ramach festiwalu odbyło się szereg spotkań, podczas których omówiono
zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem
mniejszości polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce. Festiwal popularyzował oraz
rozwijał współpracę międzyregionalną Warmii i Mazur z Obwodem Rówieńskim
integrując wielonarodowe środowiska współpracujących regionów. Uczestnikami festiwalu
byli dziennikarze radiowi i telewizyjni z Polski i Ukrainy, którzy podróżowali po regionie
odbywając wiele różnorodnych spotkań.

Współpraca w zakresie zdrowia
W dniach 5-8 października 2015 r. w Olsztynie przebywał Pan Oleksij Klonow, Dyrektor
Szpitala Wojskowego w Równem. W dniu 6 października 2015 roku odbyło się spotkanie
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, gdzie zaprezentowano strukturę szpitala, jego rolę
oraz zrealizowane projekty unijne. Odbyła się również wizytacja nowoczesnego bloku
operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, szpitalnego klinicznego oddziału ratunkowego,
a także oddziału gastrologicznego.
Kolejnym punktem była wizyta w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym.
Zaprezentowano nowe inwestycje – skrzydło szpitala, zmodernizowany oddział chirurgii głowy
i szyi, oddział intensywnej terapii i anestezjologii, szpitalny oddział ratunkowy, pracownię
rezonansu magnetycznego, pracownię tomografii komputerowej.
Natomiast w dniu 7 października 2015 r. odbyło się spotkanie w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego opowiedział o kontaktach
łączących WSPR z Ukrainą (Kołomyja, Obwód Iwanofrankowski). Rozmowy dotyczyły historii
funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, jego funkcjonowania obecnie i działania
WSPR.
Pan Oleksjij Klonow zwiedził również Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie
zaprezentowano wyposażenie dyspozytorni, jak działa system powiadamiania ratunkowego –
obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, który
umożliwia zaangażowanie właściwych służb ratowniczych.

8.

Włochy

Samorząd Warmińsko-Mazurski współpracuje z dwoma partnerskimi regionami we Włoszech:
z Autonomicznym Regionem Dolina Aosty (porozumienie o współpracy podpisano 11 kwietnia
1999 r.) oraz z Prowincją Perugia, z którą umowę o współpracy międzyregionalnej podpisano
27 marca 2009 r. W ostatnich latach szczególnie aktywna jest współpraca z Prowincją Perugia.
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Aktualnie we Włoszech trwa reforma administracyjna samorządów lokalnych, co utrudnia
wspólne działania z włoskimi partnerami.

Udział w turnieju piłkarskim drużyny klubu sportowego NAKI z Olsztyna
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Departamentu Współpracy
Międzynarodowej wsparł finansowo wyjazd młodych piłkarzy z Olsztyna do Włoch. Piętnastu
zawodników (roczniki 2003 i 2004) z Uczniowskiego Klubu Sportowego „NAKI” z Olsztyna
wzięło udział w turnieju piłki nożnej organizowanym w stolicy prowincji Perugia. Wspólne
sparingi i rywalizacja turniejowa trwały od 22 do 25 kwietnia 2015 r. i zaowocowały
nawiązaniem współpracy z włoskim klubem „AC Perugia”.
Uczniowskie kluby sportowe nawiązały kontakt już w 2014 roku podczas udziału włoskiej
drużyny młodzików w Międzynarodowym Turnieju NAKI CUP organizowanym w stolicy
Warmii i Mazur. Pobyt włoskich piłkarzy był częścią obchodów piątej rocznicy podpisania
umowy o współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim i prowincją Perugia.
Polsko-włoskie młodzieżowe wymiany piłkarskie to nie tylko rywalizacja, to także wymiana
doświadczeń pomiędzy trenerami i zawodnikami z zakresu szkolenia oraz nowych technik
sportowych. Olsztyńscy sportowcy, jako jedyna drużyna turnieju reprezentowali klub
z zagranicy.

Udział rycerzy-rekonstruktorów z Warmii i Mazur w historycznej inscenizacji
w Montone
W dniach 21-23 sierpnia 2015 r., przy zabytkowych ruinach zamku Rocca di Braccio
di Montone, odbyła się historyczna inscenizacja „Podarowanie świętego ciernia” – „Donazione
della Santa Spina”. W tegorocznej uroczystości udział wziął Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego wraz z delegacją polskich rycerzy w strojach z epoki (współpraca
z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem). Wizyta Marszałka Województwa i rycerzy z Warmii
i Mazur miała na celu zainicjowanie współpracy w dziedzinie promocji lokalnych inscenizacji
historycznych na poziomie europejskim. W planach na przyszłe lata są także wspólne seminaria,
warsztaty, kursy mistrzowskie. W trakcie wizyty omawiane były również wspólne plany działań
z dziedziny polityki społecznej, kształcenia zawodowego, kultury oraz współpracy lotnisk
regionalnych. Partnerzy (Prowincja Perugia – Gmina Montone, Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem) przygotowują się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji
międzynarodowego projektu w ramach programu „Kreatywna Europa-Kultura”. Zainteresowanie
udziałem w projekcie wyrazili również partnerzy z Francji (Côtes d’Armor), Litwy (miasto
Kowno), Finlandii (Pónocna Sawonia) i Chorwacji (Żupania Splicko-Dalmatyńska).
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II. Niesformalizowana współpraca międzynarodowa Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
1.

Austria
Wyjazd studyjny do Austrii pod nazwą: „INSPIRACJA – u źródeł procesów odnowy
wsi”

W dniach 25-30 maja 2015 roku odbył się wyjazd studyjny do Austrii, w którym uczestniczyły
władze gmin, koordynatorzy gminni, liderzy i członkowie grup odnowy miejscowości z gmin
zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś
Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Celem wyjazdu studyjnego było
poznanie jak największej ilości dobrych praktyk, ciekawych przykładów i innowacyjnych
rozwiązań na przykładzie Austrii oraz Kamienia Śląskiego. Odbyła się również wizyta
w siedzibie Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE,
gdzie zaprezentowano działalność Stowarzyszenia, historię i teraźniejszość odnowy wsi w Austrii
oraz dobre praktyki. Poza tym uczestnicy wyjazdu zapoznali się z ofertami miejscowości
tematycznych np. wioską makową, wioską kowalstwa czy wioską bajek.
Współpraca gospodarcza
W sierpniu 2015 r. odbyła się misja przyjazdowa przedstawicieli ambasad wybranych krajów.
Misja obejmowała między innymi wizyty w mrągowskich i ostródzkich firmach z kapitałem
niemieckim. W czasie misji przedstawiciele Samorządu Województwo prowadzili intensywne
rozmowy głównie z przedstawicielami Ambasady Austrii. Po zakończeniu projektu Departament
Koordynacji Promocji wystosował pisma do uczestników misji z propozycją nawiązania bliższej
współpracy. Odpowiedzi uzyskano od przedstawicieli ambasad Austrii, Niemiec, Szwajcarii
i Hiszpanii. Oprócz pozytywnego rozpatrzenia propozycji dalszej współpracy, Ambasada Austrii
przysłała zaproszenia na uroczyste przyjęcie z okazji obchodzonego 26 października Święta
Narodowego Republiki Austrii. W czasie tej uroczystości przedstawiciel Ambasady zadeklarował
chęć dalszej współpracy i obiecał konkretną pomoc w rekrutacji zainteresowanych inwestycjami
na Warmii i Mazurach przedsiębiorców austriackich. Ponadto, przedstawiciel Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 listopada wziął udział w Międzynarodowym
Forum Kooperacyjnym Budowy Maszyn i Urządzeń Technologicznych w Wiedniu.

2.

Belgia
Wizyta studyjna laureatek konkursu „Ja – obywatel Unii Europejskiej”

III edycja konkursu z wiedzy o Unii Europejskiej w tym roku zorganizowana została pt. „Ja –
obywatel Unii Europejskiej”. W tym roku laureatkami zmagań uczniów szkół średnich zostały
trzy uczennice z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Elblągu. Nagrodą ufundowaną
przez Samorząd Województwa była wizyta studyjna w Brukseli w dniach 9-12 września 2015 r.
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Dokument przygotowany przez uczennice elbląskiej szkoły, nie tylko promował wartości UE
i zachęcał do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, ale wyróżniał się ponadto
pomysłowością oraz uniwersalnością przekazu.
Laureatki miały okazję zwiedzić siedzibę Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej,
Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury i Komitetu Regionów. W programie były również
spotkania w Domu Polski Wschodniej oraz z przedstawicielami polskich placówek
dyplomatycznych w Brukseli.
Celem przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach unijnych,
uświadomienie znaczenia UE oraz kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego
uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy. Partnerem samorządu województwa
w tegorocznej edycji konkursu był Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Przygotowaniem wizyty studyjnej w Brukseli zajęło się Biuro
Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz Departament Współpracy
Międzynarodowej.
Współpraca w zakresie turystyki
Udział w 57. edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych „Salon des Vacances“
w Brukseli (5-9 lutego 2015 r.).
Tematem wiodącym była turystyka rowerowa i rodzinna. W tegorocznym wydarzeniu wzięło
udział ponad 700 wystawców z 57 krajów. W promocji regionów uczestniczył Zagraniczny
Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli oraz województwa: małopolskie,
zachodniopomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie oraz po raz pierwszy przedstawiciele pięciu
województw Szlaku Rowerowego Green Velo. Na stoisku Warmii i Mazur promowano usługi
SPA i Wellness w oparciu o nowo wydany katalog pn. „Warmia i Mazury SPA&Wellness“.
Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się turystyka rowerowa oraz Kraina Kanału
Elbląskiego. Wiele pytań dotyczyło również turystyki rodzinnej i atrakcji dedykowanych
dzieciom.

3.

Niemcy
Realizacja projektu „Zarządzanie ochroną przyrody na lotniskach oraz w strefie ich
oddziaływania” (współpraca z Bawarią)

W listopadzie 2014 r. firma doradcza The Blue z Monachium nawiązała kontakt
z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w celu realizacji wspólnego projektu
z dziedziny ochrony środowiska. W roku bieżącym lub na początku roku 2016 ma odbyć się
wizyta studyjna ekspertów z Warmii i Mazur w Monachium pt.: „Zarządzanie ochroną przyrody
na lotniskach oraz w strefie ich oddziaływania”. Program wizyty obejmuje warsztaty na temat
zarządzania przyrodą i środowiskiem na monachijskim lotnisku oraz zapoznanie się z istotnymi
działaniami z zakresu zarządzania obszarami Natura 2000 w terenie. Wniosek o dofinansowanie
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wizyty studyjnej firma The Blue złożyła do Federalnego Urzędu ds. Środowiska. W chwili
obecnej oczekujemy odpowiedzi z urzędu.
Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa - Grüne
Woche 2015
W dniach 16-25 stycznia 2015 r. w Berlinie odbyły się Międzynarodowe Targi Gospodarki
Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa – Grüne Woche 2015. Jest to najważniejsze
i największe branżowe spotkanie producentów i przetwórców żywności z całego świata.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynnie uczestniczył w imprezie targowej
prezentując szeroką ofertę regionalnych firm branży rolno-spożywczej, rodzimy folklor oraz
inicjatywy lokalnych społeczności. Przedstawienie atrakcji Warmii i Mazur miało miejsce na
stoisku wystawienniczym o powierzchni 60 m². W targach udział wziął między innymi
Pan Marcin Piwowarczyk – radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane było przez Spółdzielnię Producentów
Drobiu „Marpol” oraz Zakład Handlowo-Usługowy „Mark” z Giżycka. Na targi zakupione
zostały również produkty regionalne, które zostały dostarczone przez podmioty działające
w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury i Powiśle oraz wykonane
tradycyjnymi metodami produkcji. Odbyły się również występy artystyczne zespołu
folklorystycznego.
Targi SLOW FOOD w Stuttgarcie
Głównym założeniem Targów SLOW FOOD, które odbyły się w terminie 8-13 kwietnia 2015 r.
w Stuttgarcie było promowanie regionalnej naturalnej żywności, będącej przeciwieństwem
żywności typu fast food. Na targach nie zabrakło przedstawicieli z Warmii i Mazur. Tłumy
degustujących klientów po raz kolejny udowodniły, że nasze produkty nie ustępują smakiem
swym zagranicznym konkurentom. W pozostałych halach odbywały się również inne targi –
wszystkie pod wspólnym szyldem „Zrównoważonego rozwoju”.
Współpraca z organizacjami i samorządami lokalnymi
Samorząd Województwa udzielił Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów partnerskiej
wymiany młodzieży w dniach 3-9 maja 2015 r. (wyjazd uczniów z Gimnazjum nr 1
w Lidzbarku Warmińskim do Chrześcijańskiego Gimnazjum w Jenie) oraz w terminie
27 września – 3 października 2015 r. (przyjazd uczniów z Chrześcijańskiego Gimnazjum
w Jenie do Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim).
Departament Współpracy Międzynarodowej współorganizował wyjazd chóru
Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalno-Socjalnego w Giżycku do Lüneburga
na uroczystości 5-lecia istnienia Stowarzyszenia Freunde Masurens (Przyjaciele Mazur).
Trwająca od kilku lat ścisła współpraca obydwu stowarzyszeń realizowana jest poprzez
wszechstronną wymianę kulturalno-oświatową oraz organizację akcji społecznych.
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4.

Litwa
Wizyta Marszałka Województwa na Litwie

Z inicjatywy polskich służb dyplomatycznych na Litwie, J.E. Ambasadora Jarosława
Czubińskiego oraz Konsula Honorowego RP w Kłajpedzie Tadeusza Macioła, Pan Marszałek
Gustaw Marek Brzezin wraz z samorządowcami i przedsiębiorcami z Warmii i Mazur przebywał
z wizytą na Litwie w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2015 r. W tym czasie spotkał się z władzami
Miasta Šilutė, Rejonu Kłajpedzkiego, Rejonu Wileńskiego, przedstawicielami polskiej
mniejszości oraz Ambasadorem RP na Litwie i Wicemarszałkiem Litewskiego Sejmu. Wizyta
miała na celu podtrzymanie istniejących oraz nawiązanie nowych kontaktów między
samorządami lokalnymi, jak również prezentację potencjału warmińsko-mazurskich
przedsiębiorców litewskim biznesmenom. Rozmowy służyły również lepszemu poznaniu
problemów oraz dokonań społeczności polskiej na Litwie.

5.

Kraje skandynawskie
Współpraca w zakresie promocji gospodarczej
Współpraca z Północną Sawonią (Pohjois-Savo, Finlandia)
W marcu 2015 roku przedstawiciele Samorządu Województwa udział wzięli w wizycie
w Kuopio – mieście w środkowej Finlandii, w regionie Pohjois-Savo, na zaproszenie
przewodniczącego Regionu Pohjois-Savo oraz konsula honorowego RP w Kuopio, Pana
Jussi Huttunena, który we wrześniu 2015 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim
Orderu Zasługi RP. Celem wizyty w Kuopio było zacieśnienie dotychczasowej współpracy
pomiędzy regionami, analiza potencjału inwestycyjnego Warmii i Mazur z punktu widzenia
przedsiębiorców z Pohjois-Savo, omówienie perspektyw dalszej współpracy i budowania
stałych, wielopłaszczyznowych relacji opartych na partnerstwie w projektach
promocyjnych, czy naukowych.
Przedstawiciele Samorządu wzięli również udział w seminarium „One step closer –
Cooperation in the Baltic Sea Region”. Jego celem było zachęcenie uczestników
do pogłębienia współpracy biznesowej, badawczej i społecznej między Polską a Finlandią.
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele uniwersytetów i innych jednostek
edukacyjnych, przedsiębiorstw oraz administracji regionalnych i lokalnych regionu
Pohjois-Savo.
W dniach 13-16 października 2015 r. delegacja z Pohjois-Savo, której przewodniczył
Pan Jussi Huttunen, odwiedziła Olsztyn. W skład delegacji weszli specjaliści ds. rozwoju
regionalnego z administracji regionalnej oraz naukowcy z Uniwersytetu w Kuopio. Goście
z Finlandii spotkali się z Marszałkiem Województwa oraz odwiedzili Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski, Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie, Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie, oczyszczalnię ścieków w Jonkowie oraz firmę
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ELTEL Networks. Goście spotkali się również z przedstawicielami Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wizyty było określenie
możliwych obszarów współpracy między partnerami z obu regionów w sektorach
administracji, nauki i przedsiębiorstw, w tym realizacji wspólnych projektów.
„Otwarci na Skandynawię”
W kwietniu 2015 r. w Elblągu odbyła się konferencja „Otwarci na Skandynawię”
połączona z misją przyjazdową przedsiębiorców z Finlandii i Szwecji. Podczas konferencji
miały miejsce prezentacje na temat przewag konkurencyjnych i inteligentnych specjalizacji
Warmii i Mazur, zachęt dla inwestorów, takich jak specjalne strefy ekonomiczne oraz
możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych, czy uwarunkowań prawnych
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ze względu na uczestnictwo
w konferencji przedsiębiorców regionalnych oraz możliwość wizyt uczestników misji
w firmach z regionu, wydarzenie było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów między
biznesem skandynawskim a warmińsko-mazurskim.
W kwietniu 2015 r. miała miejsce wizyta pracowników i studentów Oslo National
Academy of the Arts. Głównym celem wizyty było zbadanie potencjału produkcyjnego
sektora meblarskiego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zbadanie
możliwości kooperacji w zakresie produkcji mebli. Województwo Warmińsko-Mazurskie
jest jedynym regionem objętym tym badaniem na terenie Polski. Naukowcy zaproszeni byli
do firm meblarskich z Olsztyna, Ostródy i Elbląga.
W maju 2015 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego udział
wzięli w konferencji pn. „Business in Poland” współorganizowanej przez szwedzkie
miasto Karlskrona, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Sztokholmie oraz operatora
promów Stena Line. Głównym celem konferencji była prezentacja potencjału
inwestycyjnego i eksportowego Województwa. W konferencji uczestniczył ambasador RP
w Szwecji, a Województwo Warmińsko-Mazurskie było jedynym z całej Polski, które
miało możliwość przedstawienia swojej oferty gospodarczej w czasie wydarzenia.
Warmia Mazury Cup na polu golfowym Sand Valley w Pasłęku – promocja
gospodarcza skierowana do Skandynawów. Laureaci turnieju otrzymali ufundowane przez
Marszałka Województwa puchary, uczestnicy z krajów skandynawskich mieli okazję do
zapoznania się z materiałami promocyjnymi Województwa dostępnymi w klubie golfowym
oraz do nawiązania kontaktów z polskimi uczestnikami turnieju, głównie regionalnymi
przedsiębiorcami.

Współpraca w zakresie zdrowia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
W dniach 13-15 września 2015 r. odbyła się międzynarodowa wymiana doświadczeń
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz szpitali fińskich. Miejscem wizyty był
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Centralny Szpital w Pori oraz Szpital Uniwersytecki w Turku. Uczestnicy mieli możliwość
zapoznania się z wieloma specjalistycznymi zagadnieniami oraz szeroko pojętym
systemem zarządzania jakością w szpitalach, tj. organizacją stanowisk pracy i bieżącym
funkcjonowaniem oddziałów szpitalnych.
Delegacja olsztyńskich lekarzy miała możliwość wzbogacenia wiedzy oraz dokonania
porównań wyposażenia, zabezpieczenia kadrowego, monitorowania efektów leczenia oraz
gromadzenia i analizowania danych wykorzystywanych do doskonalenia jakości opieki.
Rewizyta fińskich specjalistów przewidziana jest na 2016 r.
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III.

Współpraca w ramach instytucji międzynarodowych

1. Euroregion Bałtyk
Euroregion Bałtyk (ERB) jest trwałą politycznie i dobrze ugruntowaną instytucją współpracy
w południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, składającą się z ośmiu regionów
Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. Był on pierwszym Euroregionem, który formalnie
obejmował partnera z Federacji Rosyjskiej. Od swoich początków 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 roku.

Posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk w Elblągu
W dniach 12-13 lutego 2015 r. w Elblągu obradowało Prezydium Euroregionu Bałtyk. Podczas
posiedzenia nastąpiło przekazanie Prezydentury w Euroregionie z Litwy do Polski. Vytautasa
Grubliauskasa, przewodniczącego Stowarzyszenia Regionu Kłajpeda, zastąpił Wiesław
Byczkowski, wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Równocześnie przewodnictwo
w Radzie Młodzieżowej Euroregionu objął Pan Mateusz Kryżba, reprezentujący Województwo
Warmińsko-Mazurskie. Prezydium przyjęło plan pracy na lata 2015-2016 i wyznaczyło
przedstawiciela Euroregionu do Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej
Południowy Bałtyk. Wskazało również idee projektowe, które otrzymają specjalne wsparcie
ze strony Zespołu Zadaniowego ds. Wspierania Projektów Euroregionu na początku nowej
perspektywy finansowej UE 2014-2020. Prezydium zapoznało się również ze zmianami struktur
administracyjnych w szwedzkich regionach członkowskich ERB.

Posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk w Brukseli
W dniach 16-17 czerwca 2015 r. członkowie Prezydium Euroregionu Bałtyk spotkali się na
drugim posiedzeniu tego roku. Celem wizyty w Brukseli była intensyfikacja współpracy
z tamtejszymi biurami regionalnymi i sieciami współpracy oraz lobbing organizacji
w instytucjach unijnych. W związku z tym członkowie Prezydium uczestniczyli w seminarium
Nieformalnej Grupy Morza Bałtyckiego (iBSG) – „Bałtyckie rozwiązania dla energii
odnawialnej i zrównoważonego transportu – inicjatywy dla niebieskiego i zielonego wzrostu”.
Seminarium zgromadziło urzędników Komisji Europejskiej, specjalistów od transportu
morskiego i miejskiego oraz energii. W czasie obrad Prezydium odbyła się dyskusja
z przedstawicielami biur regionalnych i sieci współpracy poświęcona sposobom wzajemnej
komunikacji. Dyskusja objęła także sprawy wewnętrzne jak organizacja Dorocznego Forum
Interesariuszy, współpraca młodzieżowa, Program Współpracy Transgranicznej Południowy
Bałtyk i nadanie Euroregionowi osobowości prawnej. Członkowie Prezydium zapoznali się także
z sytuacją Stałego Międzynarodowego Sekretariatu ERB, który stanął wobec konieczności
zmiany siedziby.
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Doroczne Forum Euroregionu Bałtyk
W dniach 2-3 listopada 2015 r. w Gdańsku odbyło się VI Doroczne Forum Euroregionu Bałtyk
oraz posiedzenie Prezydium Euroregionu. Tematem Forum były korzyści i wyzwania dla
współpracy transgranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego, a w szczególności takie zagadnienia
jak: polska prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, Strategia UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego, Europejska Współpraca Terytorialna i Program Współpracy Transgranicznej
Południowy Bałtyk. Forum zgromadziło gości z samorządów lokalnych, szkół wyższych,
organizacji pozarządowych i innych instytucji publicznych. Podczas obrad Prezydium
zdecydowano o przeniesieniu siedziby Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu
Bałtyk do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, co nastąpi 1 grudnia 2015 r.
Omawiano także sprawę osobowości prawnej Euroregionu.

2. Rada Państw Morza Bałtyckiego
„2nd Baltic Sea Youth Dialogue” to młodzieżowy projekt edukacyjny zrealizowany w dniach
2-9 września 2015 roku. Projekt zrealizowany został przez Fundację Borussia w partnerstwie
z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inicjatorami projektu były Fundacja
Koerbera z Niemiec i Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego. Projekt został włączony przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kalendarza polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza
Bałtyckiego. Uczestnikami projektu była młodzież w wieku 16-19 lat z Belgii, Bułgarii, Czech,
Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji,
Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, wybrana w drodze konkursów
historycznych koordynowanych przez Fundację Koerbera w ramach sieci EUSTORY oraz z sieci
członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.
Projekt zainicjowało uroczyste otwarcie w Domu Mendelsohna. 3 września 2015 roku w panelu
dyskusyjnym udział wzięli: Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego, Jan Lundin – dyrektor Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego, Iris Kempe –
doradca ds. kultury i edukacji w Sekretariacie Rady Państw Morza Bałtyckiego, Klaus Zillikens –
dyrektor wydziału ds. Europy Północnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki
Federalnej Niemiec, Grzegorz Poznański – zastępca dyrektora Departamentu Polityki
Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Thomas Paulsen – członek zarządu
Fundacji Koerbera, Gabriele Woidelko, dyrektor ds. programów edukacyjnych w Fundacji
Koerber.
Przez tydzień spędzony w Olsztynie i okolicach, podczas wykładów, dyskusji, spotkań i wizyt
studyjnych uczestnicy projektu badali historię II Wojny Światowej i jej skutki dla regionu
Warmii i Mazur. Celem projektu było zwrócenie uwagi młodzieży na zagadnienie tożsamości
regionalnej i jej wpływ na kształt współczesnej Europy. Uczestnicy wspólnie poszukiwali
odpowiedzi na pytania jak doświadczenia przesiedleń wpłynęły na narodową, regionalną
i osobistą tożsamość dawnych i obecnych mieszkańców regionu, w jaki sposób dziedzictwo
historyczne oddziaływało na mieszkańców, jakie wyzwania niosła za sobą integracja w nowym
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miejscu osób o różnym pochodzeniu i tradycjach. Młodzi ludzie w grupie swoich rówieśników
poprzez różnorodny program, udział w wykładach, warsztatach, wizytach studyjnych,
spotkaniach z przedstawicielami władz, mogli doświadczyć współczesnej Europy, a także poznać
Warmię i Mazury jako jeden z subregionów Morza Bałtyckiego.
Równolegle do programu merytorycznego trwała praca w trzech grupach warsztatowych:
filmowej, fotograficznej i w grupie wywiadu. Każda z grup skonfrontowała się z historiami
mieszkańców Olsztyna i regionu, opowieściami świadków historii i lokalnym krajobrazem.
Zwieńczeniem tygodniowej pracy w grupach stała się wystawa „Regional Eye” – której otwarcie
odbyło się 8 września 2015 r. w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum
Nowoczesności” (Tartak Raphaelsonów). Wystawa stała się artystycznym komentarzem do
treści, jakie uczestnicy przyswoili w trakcie tygodniowego programu. Badając wpływ przeszłości
na współczesne problemy identyfikacyjne dowiedzieli się jak lokalne doświadczenia
mieszkańców wpływają na ich odbiór wspólnych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą.

3.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
W dniach 12-13 maja 2015 r. delegacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego wzięła
udział w Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. W bieżącym
roku przypadał Jubileusz 20-lecia funkcjonowania Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego oraz 10-lecia istnienia tej sieci na Warmii i Mazurach. Regiony
członkowskie Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego spotykają się rokrocznie
podczas Forum, celem omówienia zagadnień dotyczących funkcjonowania Sieci oraz
nakreślenia kierunków jej rozwoju. Tegoroczne Forum odbyło się w regionie Skanii
w Szwecji oraz na Bornholmie, aby uczcić miejsce, w którym narodziła się ta idea.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 regionów członkowskich, w tym 7 z Polski
(Kujawsko-Pomorskie, Małopolskie, Opolskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie,
Wielkopolskie, Zachodniopomorskie), regionalni koordynatorzy sieci, menadżerowie sieci
oraz przedsiębiorcy, którym licencja jest udzielana na poziomie regionalnym.
29 maja 2015 r. w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła się Konferencja
prasowa „Kalendarz kulinarnych imprez regionalnych”, podczas której kolejnych
13 przedsiębiorców odebrało z rąk Anny Wasilewskiej, ówczesnego Członka Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pana Niclasa Fjellströma, Europejskiego
Koordynatora Sieci certyfikaty potwierdzające ich pełnoprawne członkostwo w sieci
„Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. 166 – tylu członków liczy Regionalna
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego na Warmii i Mazurach.
30 maja 2015 r. na dziedzińcu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie odbył się Festiwal
Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle. Miał on za zadanie promować idee
kulinarnego i kulturowego dziedzictwa wśród mieszkańców regionu oraz odwiedzających
region turystów. Celem festiwalu było również wskazanie powiązania pomiędzy
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producentami surowców z branży rolno-spożywczej a regionalną gastronomią. W sobotę
30 maja odbyła się degustacja potraw (5000 porcji). Na zaproszenie Samorządu
Województwa w Festiwalu wzięły udział delegacje partnerskich regionów: Pan Niklas
Fjellström – Europejski Koordynator Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
delegacje Departamentu Côtes d’Armor i Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej. Odbył się także
pokaz robienia naleśników bretońskich (tzw. krepy i galety) przez Panią Jeanne Renault,
naleśnikarkę z Departamentu Côtes d’Armor.
W dniach 9-12 kwietnia 2015 r. członkowie sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmii Mazur
i Powiśla wzięli udział w targach żywności naturalnej, lokalnej i regionalnej Slow Food
Messe 2015 w Stuttgarcie. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego reprezentowali: „Pasieka Pucer”
z Barcian, „Mazurska Pasieka” Szymon Kalejta, „Qraś” Wędliny Catering z Orzysza,
Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka Jurewicz” z Jedranek k. Olecka, Masarnia Warmińska
z Marcinkowa k. Purdy, firma „Mark” – producent sękacza z Giżycka.

4.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest organem opiniodawczym reprezentującym samorządy lokalne
i regionalne w Unii Europejskiej. Pan Jacek Protas, ówczesny Wicemarszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, w styczniu 2015 roku po raz trzeci wszedł w skład polskiej delegacji
do Komitetu Regionów UE. W bieżącej kadencji Komitetu, podobnie jak w poprzedniej (20102014), Jacek Protas uczestniczył w pracach dwóch komisji:
CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Konstytucyjnych
i Zewnętrznych),
NAT (Komisja Zasobów Naturalnych).
Samorząd Województwa był jednym z organizatorów seminarium wyjazdowego Komisji CIVEX
pt. „Regionalny wymiar współpracy Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami”, które
odbyło się w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Elblągu. Dyskusje prowadzone były w dwóch sesjach
tematycznych: „Stosunki między Unią Europejską a Rosją. Rola samorządów lokalnych
i regionalnych” oraz „Przyszłość Partnerstwa Wschodniego. Gdzie jesteśmy? Dokąd
zmierzamy?”. Podczas pierwszego panelu omówiona została współpraca z Rosją i rola, jaką
w tym kontekście odgrywają władze lokalne i regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem
mechanizmu małego ruchu granicznego. Druga sesja była natomiast okazją do dyskusji na temat
dotychczasowego dorobku i przyszłości programu Partnerstwo Wschodnie. W seminarium wzięli
udział przedstawiciele władz samorządowych z kilkunastu krajów Unii Europejskiej, dyplomaci
oraz eksperci z zakresu stosunków międzynarodowych. Gośćmi seminarium byli również
przedstawiciele partnerskiego Obwodu Rówieńskiego na Ukrainie, na czele z przewodniczącym
Witalijem Czugunnikowem.
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5.

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, promocje
lokalnych produktów oraz miejscowej wytwórczości. Ruch Cittaslow narodził się w 1999 r.
we Włoszech w celu rozszerzenia filozofii Slow Food na społeczności lokalne, przybliżenia ich
do 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. Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow
obejmuje obecnie (stan na 30 października) 199 miast z 30 państw i wciąż zdobywa nowych
członków. W Polsce zrzesza 20 miejscowości, w tym 15 z Województwa WarmińskoMazurskiego.
Działalność w 2015 roku:
11 kwietnia burmistrz Olsztynka, pełniący funkcję Koordynatora Polskiej Krajowej Sieci
Miast Cittaslow oraz Wiceprzewodniczącego Cittaslow International, wziął udział
w posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Stowarzyszenia w Castel
San Pietro Terme we Włoszech. Decyzją Komitetu status członka Cittaslow otrzymało
miasto Bartoszyce.
9 maja 2015 r. odbył się Festiwal Miast Cittaslow w Gołdapi. Organizacja tego wydarzenia
dofinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
w ramach projektu „Cittaslow – sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą
jakość życia”. Festiwal miał za zadanie prezentację rosnącego potencjału Polskiej Krajowej
Sieci Miast Cittaslow, ich rzemiosła, dziedzictwa kulturowego oraz artystycznego dorobku.
W ramach Festiwalu odbyła się konferencja pt. „Cittaslow szansą dla przyszłych pokoleń”.
Wśród gości zaproszonych na konferencję byli m.in. Pan Arnoud Rodenburg,
Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, Burmistrz MiddenDelfland (Holandia).
W dniach 7-10 maja 2015 r. odbyła się wizyta Ambasadorów Cittaslow na Warmii
i Mazurach. Decyzją Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow powołano do życia
funkcję Ambasadora Cittaslow. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, sposób na uhonorowanie
osób zaangażowanych w szerzenie idei Cittaslow na całym świecie. W wizycie udział
wzięli: Pan Gian Luca Marconi, Przewodniczący Stowarzyszenia poprzedniej kadencji,
obecnie Ambasador Cittaslow (Włochy), Pani Sabine Storme, Ambasadorka Cittaslow,
odpowiedzialna za Convivium Slow Food i sieć Cittaslow w Belgii, Pani Andrea Mearns,
Ambasadorka Cittaslow z miasteczka Mold (Walia, Anglia). Bogaty program ich wizyty
obejmował spotkanie z Marszałkiem Województwa, udział w Festiwalu Miast Cittaslow
oraz krótką wycieczkę objazdową okolic Gołdapi.
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W dniach 19-21 czerwca 2015 r. delegacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego udział
wzięła w Zgromadzeniu Ogólnym Cittaslow we włoskim Abbiategrasso. Łącznie
w Zgromadzeniu udział wzięło 205 delegatów z 20 krajów. Polska delegacja, na czele
z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem, liczyła 22 osoby. W jej
skład weszli przedstawiciele miast członkowskich oraz przedstawiciele Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, pełniącego funkcję członka wspierającego. W programie
uwzględniono: wizytę na Światowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie, udział
w konferencji pt. „Cittaslow, energia dla wszystkich!” w Pawilonie ONZ KIP SCHOOL
oraz rozstrzygnięcie dorocznego konkursu „Na najlepsze praktyki Cittaslow”. Nagrodę
otrzymało miasto Reszel za projekt „Plenerowy plac spotkań mieszkańców w Reszlu”.
Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow zarekomendowała kandydatury na członków władz
Międzynarodowego Stowarzyszenia z ramienia Polskiej Sieci: na Wiceprzewodniczącego
Międzynarodowego Stowarzyszenia – Pana Artura Wrochnę, burmistrza Olsztynka
(Krajowego Koordynatora Polskiej Sieci Cittaslow) na członka Międzynarodowego
Komitetu Koordynującego – Pana Jacka Wiśniowskiego, burmistrza Lidzbarka
Warmińskiego, na członka Rady Gwarantów (Komisji Rewizyjnej) – Pana Klaudiusza
Kandzię, burmistrza Kalet. W wyniku głosowania kandydatury jednogłośnie przyjęto.
W dniach 6-7 listopada 2015 r. podczas posiedzenia Międzynarodowego Komitetu
Koordynującego w szwedzkim Falköping do Stowarzyszenia przyjęto trzy polskie miasta:
Działdowo, Lidzbark oraz Ornetę.

6.

Forum Parlamentów Południowego Bałtyku

W dniach 19-21 kwietnia 2015 w Hamburgu odbyło się XIII Forum Parlamentów Południowego
Bałtyku. Głównym tematem spotkania była współpraca świata nauki i szkolnictwa wyższego
w regionie Morza Bałtyckiego. Podstawowym celem Forum Parlamentów jest znalezienie
wspólnych interesów i priorytetów dla rozwoju obszaru południowego Bałtyku. Znaczącą
wartością obrad Forum jest rezolucja, w której zawarte są cele, kierunki działań, apele oraz
wytyczne dla organów wykonawczych parlamentów i sejmików oraz instytucji państwowych
i organów UE. Uczestnikami Forum są władze uchwałodawcze 8 regionów państw położonych
wokół Morza Bałtyckiego. Ze strony Polski są to 3 województwa: Zachodniopomorskie,
Pomorskie oraz Warmińsko-Mazurskie. Ze strony Niemiec uczestnikami Forum są 3 kraje
związkowe: Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg, Meklemburgia – Pomorze Przednie oraz
Szlezwik – Holsztyn. Rosja reprezentowana jest przez Dumę Obwodu Kaliningradzkiego. W roli
obserwatora uczestnikiem Forum jest szwedzki Region Skania.
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IV. Inne wydarzenia realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1.

Przedstawiciele innych krajów oraz korpusu dyplomatycznego na Warmii i Mazurach
16 kwietnia br. z wizytą w Olsztynie przebywała delegacja z Mali, w skład której wszedł
Abdramane Sylla, minister w rządzie Mali. Dyplomata spotkał się z Marszałkiem
Województwa Gustawem Markiem Brzezinem. Podczas wizyty w Olsztynie Spółka Arbet
podpisała z przedstawicielami rządu Mali protokół uzgodnień w sprawie podjęcia dużego
przedsięwzięcia budowlanego na terytorium tego państwa.
2 czerwca br. doszło do spotkania Liu Yuanyuan, Konsul Generalnej Chińskiej
Republiki Ludowej z Gdańska z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wizyta miała na celu zapoznanie się z nowym szefem regionu. Ponadto tematami rozmów
były kontakty gospodarcze (np. branża meblarska, która może stać się kolejnym sektorem
interesującym dla chińskiego biznesu), współpraca naukowa, kulturalna i turystyczna.
4 sierpnia odbyło się spotkanie Pani Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa
z Panem Jakubem Karfikiem, Ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce. Tematem
rozmowy była współpraca samorządów oraz potencjał inwestycyjny regionu
ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.
12 października br. z wizytą na Warmii i Mazurach była Sphresa Kureta, Ambasador
Republiki Albanii w Polsce. Spotkanie z Marszałkiem Województwa miało charakter
kurtuazyjny. Była to pierwsza wizyta Jej Ekscelencji na Warmii i Mazurach.

2.

Inne zadania prowadzone przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i jego jednostki w zakresie współpracy międzynarodowej

a)

Współpraca w zakresie ogólnej promocji Województwa
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego współorganizował udział drużyny
„Magnus” z Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku
w Światowej Olimpiadzie Kreatywności w Stanach Zjednoczonych. Przedsięwzięcie
zrealizowane we współpracy z Fundacją Wspierania i Rozwoju Kreatywności odbyło się
w dniach 18-24 maja br. Drużyna „Magnus” składająca się z 5 uczniów z Centrum
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zdobyła I miejsce w grupie
wiekowej szkół gimnazjalnych i licealnych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności,
która odbyła się we Wrocławiu. Następnie drużyna zaprezentowała swój potencjał twórczy
oraz możliwości kreacji podczas finału Światowej Olimpiady Kreatywności „Destination
Imagination”, które odbyły się w Knoxville w Stanach Zjednoczonych.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego współorganizował Międzynarodowy
Festiwal Tańca Tropicana Cup 2015 w Mikołajkach. Festiwal to największe
i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcia w tańcu towarzyskim w Polsce i jedno
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z największych w Europie. Głównym organizatorem tego zrealizowanego w dniach 18-19
kwietnia 2015 roku wydarzenia było Centrum Tańca Crea Dance S.C.
W dniach 11-14 czerwca 2015 r. miały miejsce Europejskie Spotkania Banków
Żywności zorganizowane przez Bank Żywności w Olsztynie, w które włączył się
Samorząd Województwa. W ramach przedsięwzięcia odbyła się konferencja pt. „Żywność,
dobro, które angażuje”, uroczystość 15-lecia Banku Żywności w Olsztynie oraz debata na
temat włączania społecznego i roli banków żywności przy tworzeniu partnerstw wokół
działań pomocowych. Europejskie Spotkania Banków Żywności pozwoliły uczestnikom,
tj. przedstawicielom instytucji, szkół, ośrodków pomocy społecznej i organizacji
pozarządowych, na zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez banki żywności
w różnych krajach.
b)

Współpraca w zakresie ochrony środowiska

1.

Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska w ramach
międzynarodowych współfinansowanych z funduszy europejskich

projektów

Projekt MANEV (Evaluation of manure management and treatment technology for
environmental protection and sustainable livestock farming in Europe – Ocena gospodarki
odpadami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska
i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie), realizowany w ramach instrumentu
finansowego LIFE+. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie jest polskim partnerem projektu, który koordynowany jest przez hiszpańską
spółkę publiczną SARGA z Aragonii. Pozostali partnerzy projektu to: Uniwersytet Aarhus
(Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy), Research Centre on Animal Production
(Włochy), GIRO Technological Centre (Hiszpania), Instituto Tecnolόgico Agrario
de Castilla y Leόn (Hiszpania), Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(Hiszpania). Podstawowymi celami projektu są m.in.: wykazanie, że zarówno
wykorzystanie technologii przetwarzania, jak i właściwy dla środowiska system gospodarki
odchodami z produkcji zwierzęcej może przyczynić się do redukcji emisji gazów
cieplarnianych i jednocześnie poprawić zrównoważony rozwój; poprawa ochrony i jakości
środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania technologii przetwarzania odchodów
z produkcji zwierzęcej w różnych strefach Europy, charakteryzujących się silnym
nasyceniem lub nadwyżką hodowli zwierzęcej; poprawa zrównoważonego rozwoju sektora
hodowli trzody chlewnej poprzez wykorzystanie technologii przetwarzania odchodów
z produkcji zwierzęcej w różnych strefach Europy, które są nasycone lub charakteryzują się
nadwyżką produkcji odchodów; ujednolicenie kryteriów oceny różnych systemów
technologii przetwarzania odchodów z produkcji zwierzęcej i schematów gospodarowania
(głównie dla sektora trzody chlewnej); opracowanie wspólnego protokołu dla różnych stref
europejskich, który określi ocenę technologii przetwarzania odchodów z produkcji
zwierzęcej i schematy gospodarowania, przy uwzględnieniu czynników środowiskowych,
technologicznych, energetycznych, ekonomicznych, prawnych i zdrowotnych. W ramach
współpracy wewnątrz projektu w 2015 r. odbyła się wizyta partnerów zagranicznych na
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Warmii i Mazurach, podczas której zaprezentowane zostały prace badawcze prowadzone
przez naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także zabudowania
gospodarskie i instalacje służące do wytwarzania biogazu z wykorzystaniem odpadów
z produkcji rolniczej należące do producentów rolnych zaangażowanych w realizację
projektu. W listopadzie br. planowany był udział przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego w konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w Saragossie
(Hiszpania).
Projekt „Budowa potencjału gospodarstw rolnych Rejonu Ungheni poprzez
wprowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania i zrzeszanie się mieszkańców wsi”
(współpraca z Mołdawią). Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Puszczy
Rominckiej przy wsparciu finansowym MSZ i WFOŚiGW w Olsztynie. Partnerzy prjektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej Ungheni – ADRIEU (NGO),
Administracja Rejonu Ungheni (samorząd), Dyrekcja Parku Narodowego „Bukowy Kraj”
(jednostka rządowa). W ramach projektu zorganizowano: dwie wizyty studyjne w Polsce,
w których wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele NGO i biznesu, pracownicy
parków narodowych i Ministerstwa Leśnictwa; szkolenia w Mołdawii (polscy eksperci
uczyli naszych partnerów, jak można rozwijać obszary wiejskie); budowa infrastruktury
turystyczno-edukacyjnej na terenie Parku Narodowego „Bukowy Kraj“.
Projekt „Rejon wyżnicki: społeczeństwo obywatelskie nie przymyka oczu“
(współpraca z Ukrainą) – kolejny projekt realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy
Rominckiej oraz Fundację Puszczy Rominckiej finansowany z Programu RITA „Przemiany
w Regionie“. Partnerzy projektu to Wyżnicki Blok Młodzieżowy oraz Wyżnicki Park
Narodowy. W ramach projektu zorganizowano: wizytę studyjną w Polsce, konferencję na
Ukrainie, wydano folder o prawach obywatelskich, zorganizowano obywatelskie patrole
ochrony przyrody.
Opracowanie koncepcji utworzenia trzech „centrów zasobów“ na terenie wokół
„trójstyku granic“ – Polska, Litwa, Rosja – finansowanie: „Europejska Strategia dla
Regionu Morza Bałtyckiego“, Województwo Warmińsko-Mazurskie; partnerzy:
Wisztynieckie Ekologiczno-Historyczne Muzeum (Rosja), Wisztyniecki Park Regionalny
(Litwa). W ramach projektu zorganizowano: szereg wyjazdów studyjnych, spotkań, badań
socjologicznych, wywiadów z mieszkańcami przedmiotowych terenów, opracowanie
koncepcji utworzenia trzech „centrów zasobów“ na terenie wokół „trójstyku granic“ –
Polska, Litwa, Rosja.
c)

Współpraca w zakresie zdrowia
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
Od 2014 roku kontynuowana jest trójstronna współpraca pomiędzy Samodzielnym
Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc i Wojewódzką Stacją Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie a Międzyrejonowym Zespołem Ftyzjatropulmonologicznym
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z Kołomyi na Ukrainie. Zakres współpracy dotyczy: stosowania standardów diagnostyki
i leczenia chorych na gruźlicę, zwłaszcza wielolekooporną (MDR-TB), konsultacji
specjalistycznych w oparciu o przedstawione zanonimizowane dane dotyczące
szczególonych przypadków klinicznych, wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu
bezpieczeństwa pacjenta oraz poprawy środowiska opieki w trakcie procesu diagnostycznoterapeutycznego, wymiany doświadczeń i stosowania standardów w zakresie ratownictwa
medycznego i pomocy doraźnej, przekazywanie sprzętu i urządzeń medycznych w formie
darowizny. W ramach tej umowy przekazano w sierpniu 2015 r. darowiznę na rzecz
partnera z Ukrainy w postaci bronchoskopu.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Projekt pn.: „Rozwój nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego w oparciu
o modernizację infrastruktury i rozbudowę systemów jednostek świadczących usługi
medyczne oraz podniesienie jakości świadczeń medycznych w tym zakresie w regionie
transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-PolskaRosja 2007-2013 uzyskał akceptację od Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu
realizacji rzeczowej i finansowej do dnia 28.03.2015 roku. Obecnie trwa ocena końcowego
raportu finansowego.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
Przeprowadzenie nowatorskiej operacji skoliozy we współpracy ze specjalistą ze Szpitala
Klinicznego w Brnie (Czechy) – 24 września 2015 r.
Udział pracowników Szpitala (między innymi ordynatora Oddziału Chirurgii SzczękowoTwarzowej) w międzynarodowych szkoleniach i konferencjach poza granicami kraju–
Seattle/USA (sierpień 2015 r.).
d)

Współpraca w zakresie turystyki
Współpraca z Instytutem Polskim w Pradze w zakresie opracowania materiału do
przewodnika turystycznego o Polsce. W dniu 2 lipca 2015 r. w księgarniach w Republice
Czeskiej ukazał się nowy przewodnik po Polsce „POLSKO. Pruvodce na cesty”.
Przewodnik wydany przez prestiżowe Wydawnictwo Freytag-Berndt został przygotowany
dla czeskiego turysty i zawiera informacje dot. turystyki kulturalnej, aktywnej, rodzinnej
i kulinariów. Publikacja jest częścią działań Instytutu Polskiego w Pradze mających na celu
pokazanie południowym sąsiadom współczesnej Polski.
Warsztaty z uczestnikami flisu śródlądowego „Między Bugiem i prawdą”,
zorganizowane w dniu 27 czerwca 2015 r. w Elblągu. Organizatorem był Polski Klub
Ekspedycyjny przy Lidze Morskiej i Rzecznej. Uczestnikami flisu byli Polacy i Białorusini,
płynący śródlądziem z Białorusi do Gdańska. Celem warsztatów w Elblągu było
przedstawienie możliwości uprawiania turystyki wodnej na Zalewie Wiślanym, m.in.
w oparciu o infrastrukturę Pętli Żuławskiej oraz omówienie stanu rozwoju dróg wodnych
w Polsce, w tym odcinków dróg międzynarodowych, a także aktualnego stanu
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zaangażowania w realizację projektu budowy kanału przez Mierzeję oraz przedstawienie
stanowiska władz centralnych w tej sprawie.
Warsztaty dotyczące przyszłego projektu „Bitwy morskie Południowego Bałtyku”,
zorganizowane w dniu 10 października 2015 roku w Elblągu. Celem przedsięwzięcia jest
wykreowanie międzynarodowych produktów turystycznych w oparciu o dawne bitwy
morskie. W Województwie Warmińsko-Mazurskim bitwa taka miała miejsce w Suchaczu
na Zalewie Wiślanym (rok 1463). W oparciu o to wydarzenie ma zostać wykreowany
produkt turystyczny dla obszaru Zalewu Wiślanego i Województwa WarmińskoMazurskiego na miarę Grunwaldu. Uczestnicy warsztatów pracowali nad koncepcją
realizacji przyszłych inscenizacji bitew morskich. Koncepcja projektu została
przedstawiona w Schwerinie (Niemcy) na XI Forum Parlamentu Bałtyku Południowego
w czerwcu 2013 roku oraz w Kalmar (Szwecja) na IV Forum Interesariuszy Euroregionu
Bałtyk we wrześniu 2013 r. Chęć współpracy wyrazili już przedstawiciele Kaliningradu
(Rosja) oraz Meklemburgii Pomorze Przednie (Niemcy). W roku 2015 odbyło się spotkanie
w Elblągu. Województwo Warmińsko-Mazurskie może być liderem tego projektu.
Warsztaty z partnerami z Litwy – Okręg Kłajpeda i miasto Kowno, zorganizowane
w Elblągu. Warsztaty były efektem wyjazdu studyjnego, zorganizowanego przez Samorząd
Województwa Pomorskiego w ramach współpracy międzywojewódzkiej grupy roboczej
ds. rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E 70. W trakcie dwudniowych
warsztatów przeanalizowano możliwość realizacji wspólnych projektów związanych
z rozwojem turystyki wodnej i z infrastrukturą na wschodnim odcinku MDW E 70 oraz na
rzece Niemen, a także podzielono się doświadczeniami. Goście z Litwy mieli okazję
obejrzeć infrastrukturę na potrzeby turystyki wodnej wybudowanej w ramach projektu
Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Obie strony zapowiedziały dalszą współpracę
na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych na potrzeby turystyki i transportu.
e)

Współpraca w zakresie kultury i edukacji
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku
II Międzynarodowy Turniej Informatyków (maj 2015 w Pskowie) – pomoc w procedurze
wydania bezpłatnych wiz dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. K. Baczyńskiego w Ełku,
którzy zostali zaproszeni do udziału w turnieju. Turniej po raz pierwszy zorganizowano
w 2014 roku. Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów i studentów kierunków
informatycznych i ma na celu porównanie umiejętności z zakresu obsługi
i administrowania komputerów z angielskojęzycznym systemem operacyjnym Windows 7.
Międzynarodowy program staży parlamentarnych, w ramach którego uczestnicy XV edycji
programu odbyli staż w Ełku. Program skierowany jest do absolwentów szkół wyższych
z Niemiec, Gruzji, Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz
Ukrainy i ma na celu zachęcanie do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym
i publicznym kraju.
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Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
Prezentacja wystawy czasowej „Zamki Wielkiego Księstwa Litewskiego”
(27.04.-30.08.2015). Realizacja (przy współpracy z Muzeum Historycznym w Trokach)
wystawy czasowej ukazującej obrazy średniowiecznych zamków wzniesionych na terenie
ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
„Majówka z łukiem i koniem” (01-03.05.2015) – IV Międzynarodowe zawody
historycznego łucznictwa konnego, I runda Pucharu Europy w łucznictwie konnym
(European Grand Prix Series 2015). W 3-dniowych zawodach uczestniczyli zawodnicy
z 10 krajów świata (m.in. Polska, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja,
Iran).
„Mistrzostwa świata sportowych walk rycerskich federacji IMCF na zamku
w Malborku” (30.04.-03.05.2015). W mistrzostwach (współorganizowanych wraz
z Polskim Stowarzyszeniem Walk Rycerskich, Miastem i Muzeum Zamkowym
w Malborku oraz International Medieval Combat Federation) uczestniczyli zawodnicy
z 17 krajów świata (m.in. Polska, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Argentyna, RPA,
Japonia).
Międzynarodowe, interdyscyplinarne badania archeologiczne Pól Grunwaldu
„W poszukiwaniu krzyżackiego obozu” (15-23-.08.2015). Drugi etap prac
archeologicznych prowadzonych przez Muzeum. W badaniach uczestniczyło
50 detektorystów, w tym osoby z Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Litwy.
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Projekt „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku
Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap”. Całkowity koszt
projektu opiewa na kwotę 19 368 870 złotych, a dofinansowanie wynosi 13 390 700 zł.
Środki na realizację projektu pochodzą z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny zapewnił Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. W ramach projektu zaplanowano szereg prac konserwatorskich
i budowlanych. Ponadto przewidziano kontynuację restauracji krużganków lidzbarskiego
zamku, wystawę w piwnicach zamkowych oraz promocję i wydarzenia towarzyszące.
„Zamek ożywa” (18 lipca 2015 r.) – dzień otwarty na lidzbarskim zamku był częścią
działań informacyjnych i promocyjnych projektu „Konserwacja i restauracja XIVwiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim perły architektury gotyckiej w Polsce –
II etap”. W programie: spotkania z postaciami historycznymi, questing, warsztaty
rzemieślnicze, pokaz pieczenia chleba, potrawy z drobiu i jajek, które mogły być podawane
na zamkowych stołach, stół z owocami, tzw. lidzbarskie „wety” (podwieczorki owocowe)
z czasów biskupa Ignacego Krasickiego, koncert w Wielkim Refektarzu.
„Pogłębienie współpracy dwustronnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
i Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wizyty studyjne,
konferencję i wydanie publikacji” – działania partnerskie w okresie 24.06.2015 r. –
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30.04.2016 r. dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach części „b” Funduszu Współpracy
Dwustronnej (FWD „b”). W dniach 23-25.09.2015 r. odbyła się wizyta studyjna delegacji
norweskiej z NIKU w Polsce, podczas której odwiedzono Zamek Kapituły Warmińskiej
w Olsztynie, Zamki Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim i w Reszlu, gotycki
kościół św. Jana Chrzciciela w Ornecie, Pałac Dohnów w Morągu oraz Sanktuarium
Maryjne w Świętej Lipce. W trakcie wizyty studyjnej przedstawicielki partnera
norweskiego miały okazję spotkać się z wykonawcami prac konserwatorskich
i budowlanych realizowanego projektu inwestycyjnego w Lidzbarku Warmińskim.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Muzeum. Wizyta studyjna umożliwiła
obu stronom wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie konserwacji zabytków.
W dniach od 29.09.2015 r. – 1.10.2015 r. odbyła się wizyta studyjna w Norwegii, w trakcie
której delegacja Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie spotkała się z pracownikami
Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z punktów programu
było zwiedzanie historycznego nadbrzeża Bryggen, zwanego także Tyskebryggen – szeregu
hanzeatyckich, drewnianych budynków handlowych z XIV wieku wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas oprowadzania po obiekcie dyrektor fundacji
Stiftelsen Bryggen wygłosił wykład o trwających pracach konserwatorskich i wyzwaniach
z nimi związanych. Delegacja odwiedziła również zabytkowy kościół pw. Świętej Marii
w Bergen oraz wysłuchała wystąpienia na temat konserwacji murali i drewnianych rzeźb
znajdujących się w najstarszej budowli sakralnej w Bergen. Następnie udała się na wyspę
Bømlo, gdzie zwiedziła jeden z najstarszych kamiennych kościołów w Norwegii – Moster
Gamle Kyrkje z XII wieku, muzeum kamieni naturalnych i wystawę „Kamienne królestwo
Bømlo”. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie drewnianego kościoła Fantoft
Stavkirke w Bergen. Wizyta studyjna umożliwiła pracownikom Muzeum zapoznanie
ze średniowieczną, różnorodną architekturą norweską.
W
ramach
Polsko-Norweskiej
Inicjatywy
Nowoczesnego
Konserwatorstwa
Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży” (projekt realizowany z programu
„Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa
kulturowego” i współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 r.),
na okres do kwietnia 2016 r. Muzeum Warmii i Mazur wypożyczyło 4 zabytki na wystawę
„Jaćwingowie, zapomniani wojownicy”. Ekspozycja prezentowana jest od października br.
w Jeleniewie, a w grudniu br. zostanie przewieziona do Centrum Historycznego Mitgard
w Borre, w Norwegii.
Współpraca w zakresie wymiany międzybibliotecznej: Oslo Fortidsminneforeningen
(Norwegia), Praga Knihovna Narodniho Muzea (Czechy), Lublawa Narodni Muziej
Slovenije (Słowenia), Iasi Institutul de Arheologie (Rumunia).
Udział pracowników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w konferencji „3. Kamień
milowy” w Marburgu (Niemcy) w dniach 17-19 marca 2015 r. Podczas pobytu omówiono
także wstępnie wkład partnerów w organizację wystawy wieńczącej projekt w 2017 r.
Drugi sezon badań wykopaliskowych w ramach międzynarodowego projektu
pt. „Barczewko – Alt Wartenburg”, finansowanego przez niemieckie Ministerstwo
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Kultury. Badania dotyczą średniowiecznego miasta, lokowanego w 1325 roku przez
biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy, które w wyniku najazdu litewskiego z 1354 roku
zostało kompletnie zniszczone i porzucone. Badania grodziska z 1. poł. XIV wieku
prowadzone są pod kierunkiem prof. Felixa Biermanna z Uniwersytetu Jerzego Augusta
w Getyndze i dr Arkadiusza Koperkiewicza z Uniwersytetu Gdańskiego. Wspiera
je lokalny samorząd oraz Muzeum Warmii i Mazur. Dotychczasowe odkrycia skutkują
olbrzymim przyrostem wiedzy na temat zniszczonego miasta Alt Wartenburg oraz
początków miast warmińskich.
Współpraca z Institut Prähistorische Archäologie Freie Universität w Berlinie w zakresie
kwerend i wymiany literatury (21-22 maja br.).
Współpraca z Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und
Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU). Pracownicy Działu Archeologii
Muzeum Warmii i Mazur są członkami tej komisji (Muzeum jest jedyną instytucją z Polski,
która w szeregach KAFU ma przedstawicieli).
Współpraca z Museum für Vor- und Frühgeschichte Staatliche Museen zu Berlin
Preussischer Kulturbesitz w związku z przygotowaniami związanymi z wyceną i złożeniem
do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wniosku dotyczącego projektu „Depot
Heydeck”.
Wystawa „Św. Jan Nepomucen – patron miasta Troki”. Wypożyczenie obiektów
ze zbiorów własnych na wystawę zagraniczną obcą (rzeźby oraz grafika ze zbiorów
etnograficznych oraz sztuki dawnej). Miejsce ekspozycji: Muzeum Historyczne w Trokach
(Republika Litewska). Czas wypożyczenia: 26.02.-01.09.2015 r.
Wystawa „Skarbonki z XVI-XX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Historycznego
w Trokach”. Wypożyczenie obcej wystawy zagranicznej (212 skarbonek i portmonetek).
Miejsce ekspozycji: Muzeum w Mrągowie, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Czas wypożyczenia: 01.10.2015 r. – 30.09.2016 r.
Współpraca w zakresie wymiany międzybibliotecznej: Traku Istorijos Muziejus (Litwa).
Wizyta studyjna muzealników z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w Muzeum
Historycznym w Trokach (6-8 sierpnia 2015 r.). Celem wizyty była wymiana
doświadczeń, zapoznanie się z metodami pracy, zwiedzanie wystawy „Św. Jan
Nepomucen – patron miasta Troki”.
„Mazurski Jazz-Jarmark. XVII Jarmark Mazurski w Szczytnie” (7.08.2015 r.) Udział
zespołu wokalno-instrumentalnego „Barwy podwileńskie” z Ławaryszek w Gminie
Niemenczyn z Rejonu Wileńskiego na Litwie. W oficjalnej delegacji, oprócz członków
zespołu, wzięli udział: Starosta Niemenczyński oraz Dyrektor Muzeum Etnograficznego
Wileńszczyzny w Niemenczynie. Celem dorocznie organizowanych występów zespołów
z Wileńszczyzny jest prezentacja tradycji i kultury Polaków z Wileńszczyzny.
Wizyta studyjna muzealników z Łotwy (16 września 2015 r.). Celem wizyty była
wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z metodami pracy.
Współpraca z Uniwersytetem w Tartu (Estonia) w zakresie kwerend i wymiany literatury.
W dniach 18-20 marca br. w Dziale Archeologii studia prowadziła mgr Maarja Olli
ze wspomnianego uniwersytetu.
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Współpraca z University of Copenhahagen (Dania) w zakresie kwerend i wymiany
literatury. W dniu 13. lipca br. w Dziale Archeologii studia i kwerendy prowadzili
prof. Klavs Randsborg i dr Inga Merkyté ze wspomnianego uniwersytetu.
Wystawa fotogramów Ryszarda Sobolewskiego „Peru” (22.05-30.06.2015 r.). Honorowy
Patronat Ambasadora Republiki Peru.
Wystawa z okazji 70-lecia Muzeum Warmii i Mazur, które zainaugurowało działalność
25 listopada 1945 r. jako pierwsze na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Wystawa
ukazuje osiągnięcia w dziedzinie współpracy z instytucjami muzealnymi i naukowymi
w kraju i za granicą. Pokazano na niej 144 muzealia ze wszystkich kategorii
reprezentowanych w zbiorach: sztuki dawnej, sztuki nowoczesnej, rzemiosła artystycznego,
etnografii, archeologii, historii, piśmiennictwa. Prezentacji muzealiów towarzyszy przegląd
publikacji związanych z wystawami, jak również prac naukowych na temat olsztyńskich
muzealiów.
Wystawa „Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie” jest częścią obchodów jubileuszu
70-lecia Muzeum. Stanowi ona podsumowanie dorobku wystawienniczego oraz
badawczego Muzeum Warmii i Mazur. Do udziału w otwarciu wystawy zaprosimy
dyrektorów muzeów i galerii partnerskich, z którymi współpraca jest ideą powstania
wystawy (Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, MN Kraków, MN Warszawa, Zamek
Królewski w Warszawie, Muzeum Historii Polski Warszawa, MN Poznań, MN Gdańsk,
Centralne Muzeum Morskie Gdańsk, Muzeum Historii m. Gdańska, Muzeum Okręgowe
Bydgoszcz, Muzeum Zamkowe Malbork, Instytut Herdera w Marburgu, Ostpreußisches
Landesmuseum Lüneburg, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin,
Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf, Pałac Wielkich Książąt Litewskich Wilno, Muzeum
Historyczne Troki, Galeria Sztuki Kaliningrad, Muzeum Historyczno-Artystyczne
Kaliningrad, Muzeum Grama Frydlądzka) oraz konserwatorów, konsultantów i badaczy.
Międzynarodowa konferencja Viking Globalization – Truso from the Perspective
of Baltic Commercial Centres (18-19.05.2015 r. w Elblągu). Udział pracownika Muzeum
Warmii i Mazur z prezentacją. W konferencji udział wzięli muzealnicy z Niemiec, Szwecji,
Danii i Rosji.
Współorganizacja międzynarodowej konferencji na olsztyńskim zamku pt. „Dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze – między teorią a praktyką. Wymiar materialny” (Cultural
and Natural Heritage – Between Theory and Practice. Material Dimension,
21-22.09.2015 r.). Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń świata nauki,
organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców, umożliwiająca wypracowanie
racjonalnych
koncepcji
wykorzystania
potencjału
dziedzictwa
kulturowego
i przyrodniczego regionu w rozwoju gospodarczym oraz ochronie przyrody.
Współorganizatorzy konferencji: Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym
i Przyrodniczym UWM, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie,
The Association France-Pologne de l’Indre, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Wydział
Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, Instytut Filozofii UWM, Towarzystwo
Naukowe Pruthenia.
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Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Współorganizacja z Węgorzewskim Centrum Kultury „Spotkania z tradycją wileńską –
Kaziuki nad Węgorapą” (4.03.2015 r.), w którym wzięli udział twórcy ludowi i Zespół
„Mejszagolanka” z Mejszagoły, „Kapela Wileńska”.
Wystawa biograficzna Arno Surmiński „Przeżywane… Wspomniane” z Muzeum Prus
Wschodnich w Luneburgu (3.06-15.09.2015 r.). Podczas otwarcia wystawy odbyła się
prezentacja książek przetłumaczonych na język polski oraz spotkanie z pisarzem.
XXXVIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru (1-2.08.2015 r.). Podczas dwóch dni
Jarmarku swój dorobek kulturalny zaprezentowali twórcy ludowi z Białorusi, Litwy
i Ukrainy.
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Let's dance together! (Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup). Projekt miał
na celu wypromowanie sportu tanecznego jako dziedziny sportowej, którą mogą uprawiać
wszyscy niezależnie od wieku i stopnia sprawności. Był to projekt angażujący partnerów
z 12 krajów europejskich (Włochy, Hiszpania, Francja, Węgry, Niemcy, Słowacja,
Rumunia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Dania) oraz z Polski. Głównym działaniem
projektu była organizacja międzynarodowej imprezy sportowej – Międzynarodowego
Festiwalu Tańca Baltic Cup (16-18.10.2015), w którym udział wzięli tancerze uprawiający
sport taneczny, pochodzący z klubów tańca z 12 krajów europejskich. Podczas Gali
finałowej zagrała 30-osobowa Orkiestra Filharmonii z Grodna. Uzupełnieniem programu
były akcje animujące i włączające w działania sportowe i kulturalne społeczności
12 krajów uczestniczących w projekcie – konkursy, przegląd filmowy połączony z nauką
podstawowych kroków tanecznych, targi taneczne promujące różne formy tańca,
konferencje „Taniec jako dyscyplina sportowa – perspektywy rozwoju sportu tanecznego”.
Motywem przewodnim projektu i wszystkich działań była międzynarodowa akcja
flashmobowa „Let’s dance with us!”.
Wystawa prac czeskich artystów „Terytoria” (maj 2015 r., Galeria Nobilis, CSE
„Światowid” w Elblągu). Wernisaż prac wykładowców sztuki na uniwersytecie w Ostrawie
odbył się 6 maja 2015 r. František Kowolowski i Jiří Kuděla osobiście otworzyli wystawę
pt. „Terytoria”.
Mistrzostwa Europy Formacji Standardowych (3.10.2015 r., Elbląg). Podczas
Mistrzostw wyłoniono najlepsze w Europie zespoły taneczne w tańcach standardowych.
Zawody te były jednymi z najwyższych rangą w dziedzinie tańca sportowego, jakie
w 2015 r. zorganizowane zostały w Polsce. Mistrzostwa zgromadziły najlepsze zespoły
taneczne, tańczące układy zbiorowe, do których zalicza się również polska drużyna –
Elbląska Formacja Standardowa „LOTOS - Jantar”, która w 1999 r. i 2010 r. zdobyła złoty
medal Mistrzostw Świata. W zawodach wzięło udział 12 zespołów z całej Europy,
będących mistrzami lub wicemistrzami formacji standardowych w swoich krajach – byli
to tancerze z Białorusi, Niemiec, Rosji, Czech, Węgier, Holandii oraz Polski. Mistrzami
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Europy została Formacja Vera z Rosji, Wicemistrzami Formacja Standardowa LOTOS –
Jantar z Elbląga.
9. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne (19-21.11.2015 r., Elbląg). Spotkania
Artystyczne to szeroki projekt obejmujący różnorodne działania ukierunkowane przede
wszystkim na osoby niepełnosprawne, przy aktywnym udziale osób sprawnych,
szczególnie wolontariuszy. Różnorodność form (m.in. koncerty, prezentacje artystyczne,
wystawy, konkursy, konferencja, spotkania integracyjne) umożliwi osobom
niepełnosprawnym realizację własnych pasji i zainteresowań artystycznych w szerokim
kontekście społecznym. Celem projektu jest promocja twórczości artystycznej
(bez rozgraniczania na artystów sprawnych oraz niepełnosprawnych). Cel ten realizowany
jest również poprzez promowanie artystycznych osiągnięć osób niepełnosprawnych
w otwartym społeczeństwie oraz włączenie osób niepełnosprawnych w aktywne
współuczestnictwo w tych działaniach. W Spotkaniach wzięli udział goście z Czech,
Islandii, Szwecji, Ukrainy i Polski. Spotkania realizowane są w ramach projektu „Twórcza
Terapia” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Miasto Elbląg. Patronat
honorowy objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wystawa fotografii „Václav Havel. Na Wyciągnięcie ręki” (19.11-13.12.2015 r.), która
opowiada historię polityka, artysty, męża, przyjaciela, ale przede wszystkim jednostkę
uwikłaną w dzieje historii. Wystawa realizowana we współpracy z Czeskim Centrum.
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Wystawa artysty litewskiego Raimondasa Paknysa – „Drewniane kościoły na Litwie”
w Galerii Parkowa (styczeń 2015 r.). Autor wykonał zdjęcia drewnianych kościółków
w Berżerach, Deguciach, Lalach, Pikielach, Płotelach, Siadach, Tryszkach, Gruszławkach,
Łaukszodziach i Olsiadach. Wystawa prezentowała nie tylko typowe ujęcia brył czy wnętrz
kościołów, ale też wiele często niedostrzeganych szczegółów: unikatowe ornamenty
zdobiące ołtarze, ambony i organy lub fragmenty kolumn, ścian i sklepień, na których
widoczne są ślady ciosania siekierą. Wystawa powstała w oparciu o książkę Lietuvos
medinės bažnyčios („Drewniane kościoły na Litwie“).
Realizacja wystawy „Zamki Wielkiego Księstwa Litewskiego” w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej (wernisaż – 06.03.2015 r.). Pomysłodawcą wystawy był plastyk
Antanas Vaičekauskas. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano litewską ekspozycję.
19 obrazów przedstawia zamki z czasów ich świetności.
Projekt „Powstanie Wiosna Ludów w literaturze europejskiej” (15.05-31.12.2015 r.)
zakłada wydanie książki (w 3 językach) na temat polskich i węgierskich pieśni Ferdynada
Gregoroviusa, napisanych w hołdzie polskim i węgierskim uczestnikom Wiosny Ludów.
Współpartnerzy projektu ze strony węgierskiej: Irott Szó Alapítvány, István Kovács
(węgierski dyplomata, historyk, pisarz, poeta i tłumacz literatury polskiej) oraz dr Etelka
Kamocki.
Wystawa poplenerowa „Grunwald Art” w Narodowym Rezerwacie „Sofija Kijowska”
w Kijowie (wernisaż 27.04.2015). Współorganizatorami przedsięwzięcia był Samorząd
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Województwa, Ambasada Republiki Litewskiej na Ukrainie, Ambasada RP na Ukrainie,
Instytut Polski w Kijowie, Narodowy Rezerwat „Sofija Kijowska” w Kijowie. Wystawę
ze strony Samorządu Województwa otworzył Sekretarz Województwa WarmińskoMazurskiego, Pan Janusz Smoliński. Kolejny wernisaż wystawy odbył się we Lwowie
(w ramach Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Partnerstwa, 28.08.2015). Gościem uroczystości
był m.in. Marszałek Województwa.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
Biblioteka Niemiecka i Medioteka Języka Niemieckiego – przedsięwzięcie realizowane
we współpracy partnerskiej z Goethe-Institut w Warszawie i WBP w Olsztynie od 2009 r.
na mocy podpisanej umowy. 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 z kolei 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 poziomów znajomości języka niemieckiego.
W roku 2015 zrealizowano:
- 8 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej;
- wystawę nowych komiksów niemieckojęzycznych pt. „Heute ist der erste Tag vom
Rest deines Lebens” – „Dziś jest pierwszy dzień reszty Twojego życia”, którą
prezentowano w dniach 3-22.02.2015 r.;
- konkurs pt. „Leichte Lektuere i Kamishibai” dla uczniów gimnazjum z terenu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie
przedstawienia teatralnego w oparciu o uproszczone teksty fabularne typu Leichte
Lektuere. 27 kwietnia br. w Starym Ratuszu WBP odbył się finał konkursu. Konkurs
współorganizowali: Goethe-Institut oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Niemieckiego, Oddział w Olsztynie;
- wystawę „Children's Books on Tour” (1-30.04.2015 r.) – najnowsze
niemieckojęzyczne książki dla dzieci i młodzieży, które wystawiane były podczas
Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie;
- przeprowadzono lekcję dla uczniów III LO w Olsztynie przygotowujących się do
egzaminu językowego z języka niemieckiego DSD. Podczas lekcji uczniowie uczyli
się korzystać ze zbiorów Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego oraz
poznawali zasady korzystania z WBP i jej ofertę;
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przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego pt. „Kształtowanie
przestrzeni edukacyjnej i wykorzystanie jej potencjału w nauczaniu i uczeniu się
języka niemieckiego”;
prowadzono regularne, cotygodniowe zajęcia języka niemieckiego dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (16 spotkań od stycznia do września 2015 r.) oraz uruchomiono
nowy cykl zajęć niemieckiego dla początkujących „Deutsch macht Spass” (25 spotkań
od stycznia do września 2015 r.);
prowadzono blog Biblioteki i Medioteki (niemiecka.blogspot.com);
w dniach 28-30.05.2015 r. koordynatorka projektu w WBP uczestniczyła w spotkaniu
polskich partnerów Goethe-Institut w Szczecinie.

Realizacja imprez towarzyszących podczas Tygodnia Kina Niemieckiego organizowanego
przez Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur: spotkań Dyskusyjnego Klubu
Książki Niemieckiej (12.11, 14.11) – omówienie książki „Rachuba świata” Daniela
Kehlmanna (w związku z pokazem ekranizacji książki podczas Tygodnia Kina
Niemieckiego) oraz „Eichmann w Jerozolimie” Hannah Arendt (w związku z pokazem
filmu „Hannah Arendt” Margarethe von Trotta), promocja zbiorów Biblioteki Niemieckiej
oraz idei bookcrossingu. WBP w Olsztynie jest partnerem Tygodnia Kina Niemieckiego.
Organizacja wystawy „Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich”
(30.10-12.11.2015 r.).
Współorganizacja Wojewódzkiego Konkursu na Kalendarz Adwentowy „Poznajemy
niemieckie tradycje adwentowe” (partnerzy: Gimnazjum Nr 2 w Elblągu, Filologia
Germańska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, olsztyński oddział Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego).
Organizacja wystawy multimedialnej „Inne światy Wernera Herzoga” (9.12.2015 r.22.01.2016 r.).
Współorganizacja z Fundacją Borussia minifestiwalu „Tematy wspólne” (spotkania,
dyskusje, warsztaty, pokazy filmów, 3-6.12.2015 r.).
Ameryka w Twojej Bibliotece („america@your library®”). Program Ambasady Stanów
Zjednoczonych Ameryki 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 prowadzenia związanej z tym działalności,
by zainteresować odbiorców w miastach, w których nie ma amerykańskiej Ambasady ani
żadnej innej sponsorowanej przez USA działalności. We współpracy z Ambasadą Stanów
Zjednoczonych Ameryki w Warszawie oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w 2015 r. zrealizowano następujące działania:
- VII Wojewódzki Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla szkół podstawowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (24 kwietnia 2015 r.). Współorganizatorem
konkursu była Szkoła Podstawowa nr 25 w Olsztynie. Opieką merytoryczną
i patronatem konkurs objęła Katedra Filologii Angielskiej UWM, Warmińsko-
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Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydawnictwo Express Publishing
& Egis;
Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Olsztynie (29.04.2015 r.). W konkursie wzięli udział uczniowie z olsztyńskich
gimnazjów;
V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Obszaru Anglojęzycznego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie (29.04.2015 r.). Konkurs przeznaczony
był dla uczniów olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych, wykazujących się ogólną
znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
„Let's talk about...” – 6 spotkań konwersacyjnych z języka angielskiego w ramach
English Conversation Club, które prowadziła Monica Cason, stypendystka Fulbrighta
(28.04-2.06.2015 r.). Łącznie wzięły w nich udział 42 osoby. Zakres tematyczny
obejmował: ćwiczenia pozwalające na przełamanie ograniczeń językowych i integrację
grupy, zajęcia z zakresu kultury amerykańskiej, rozwijanie kompetencji
komunikacyjnych z wykorzystaniem quizów i gier językowych (np. gra tabu),
ćwiczenia umożliwiające swobodną konwersację w języku angielskim oraz płynność
użycia struktur gramatycznych;
zorganizowano 9 spotkań z cyklu „All About USA” z Monicą Cason, stypendystką
Fulbrighta (11.05.2015 r.). W spotkaniach uczestniczyli gimnazjaliści i licealiści klas
dwujęzycznych ZSO Nr 1 w Olsztynie. Na zajęciach poznawali kulturę i historię
krajów anglojęzycznych, w tym głównie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Łącznie
w spotkaniach wzięło udział 297 osób;
popularyzowano wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej konkurs „Know
America 2016” (zorganizowany przez Fundację Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą
Amerykańską); Program FLEX – Future Leaders Exchange umożliwiający naukę
w amerykańskiej szkole średniej polskim uczniom w roku szkolnym 2016/17.

Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur – projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, który miał na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną,
różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne
przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem
z przedstawicielami mniejszości. W projekcie brały udział 3 biblioteki wojewódzkie, w tym
WBP w Olsztynie, 9 bibliotek powiatowych oraz 36 bibliotek gminnych z trzech
zróżnicowanych kulturowo województw, w tym warmińsko-mazurskiego. Polskie
biblioteki swoim doświadczeniem w pracy z imigrantami oraz mniejszościami kulturowymi
wspierało 6 bibliotek norweskich.
Od 2013 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie współpracuje z Biblioteką
Publiczną Rejonu Kowieńskiego. Jednym z działań realizowanych w ramach współpracy
jest podjęcie badań, przygotowanie i opracowanie artykułu naukowego do publikacji
na temat zabytkowych zbiorów książkowych pochodzących z biblioteki rodowej Benedykta
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pałacowego w Czerwonym Dworze w XIX wieku. W dniu 12 lutego 2015 r. pracownik
WBP w Olsztynie odbył wizytę służbową w Bibliotece Narodowej w celu zbadania
kartotek w dziale zbiorów specjalnych, z założeniem stworzenia katalogu kolekcji starych
druków z Biblioteki Tyszkiewiczów w Czerwonym Dworze. Zebrano informacje o zbiorze
XVI-wiecznym.
W dniu 21.05.2015 r. w WBP gościła 39-osobowa grupa bibliotekarzy z litewskich
bibliotek publicznych, którzy zwiedzili Stary Ratusz i budynek przy ul. 1 Maja 5 oraz
zapoznali się z działalnością biblioteki.
W dniu 21.01.2015 r. w WBP w Olsztynie odbyło się spotkanie z Marco Bulgarellim,
włoskim fotografikiem promującym swoją działalność artystyczną oraz nową książkę
„Danubius”. Wydarzenie współorganizowane było przez Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Fotograficzne Blur.
W dniu 5.06.2015 r. w Domu Mendelsohna odbyło się spotkanie z Arno Surminskim,
pisarzem niemieckim związanym z regionem Warmii i Mazur. Spotkanie zorganizowała
Fundacja Borussia i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia przy współudziale
WBP w Olsztynie.
Współpracujące z WBP w Olsztynie – Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży „Piątka” –
Przedszkole nr 13 w Olsztynie, od 2011 r. bierze udział w międzynarodowym projekcie
w ramach inicjatywy eTwinning, polegającym na współpracy bliźniaczych przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem
mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. W ramach eTwinning
Przedszkole nr 13 współpracuje z przedszkolem Agar Children's Centre w Londynie,
a Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży WBP w Olsztynie „Piątka” włączana jest do ich
wspólnych działań. W 2015 r. WBP w Olsztynie realizowała projekt „Na tropie
Eurobohatera”, w ramach którego zorganizowano zajęcia pt. „Z bajką po mapie –
kreatywne europejskie przedszkolaki”. Przeprowadzono 5 spotkań literacko-artystycznych
we współpracy z Przedszkolem Miejskim Nr 13 w Olsztynie. Wybrane elementy działań
zostały przedstawione zaprzyjaźnionej placówce z Londynu.
15.10.2015 r. w ramach IX Dni Kultury Żydowskiej w Galerii Stary Ratusz WBP odbył się
wernisaż wystawy Ewy Pohlke „NIE-PAMIĘĆ”. Kuratorem ekspozycji był Gintautas
Vaicys. Na wystawie zaprezentowane zostały wybrane prace z cyklów: Listy znad Niemna,
Ziemia Obiecana i Litewski tałes. Wszystkie obrazy powstały na Litwie. Wydarzenie było
współorganizowane przez Fundację Borussia i Stowarzyszenie na Rzecz Kultury
Żydowskiej B'jachad.
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
IX edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DEMOLUDY – Nowa Europa
(20-24.10.2015 r.). Głównym celem Festiwalu jest tworzenie przestrzeni wielokulturowego
dialogu krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz prezentacja współczesnego teatru
i dramaturgii krajów tzw. „demokracji ludowej”. 9 edycja Festiwalu Demoludy skupiła się
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na spektaklach w ostatnich sezonach najlepiej przyjętych zarówno przez krytykę jak
i publiczność. Zaprezentowane zostały trzy przedstawienia z kanonu literatury teatralnej.
Współpraca z Węgierskim Instytutem Kultury, który został jednym z partnerów 9. edycji
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DEMOLUDY – Nowa Europa.
Współpraca z niemieckimi twórcami podczas produkcji spektaklu „W stanie zagrożenia”.
Ogólnopolskie Dni Teatru Ukraińskiego, które odbyły się w Teatrze im S. Jaracza
w Olsztynie w dniach 14-15 listopada 2015 roku. Była to X edycja imprezy organizowanej
w Teatrze co dwa lata. Celem przedsięwzięcia jest przybliżanie mieszkańcom Olsztyna
oraz Warmii i Mazur współczesnej dramaturgii ukraińskiej i współczesnej sceny
ukraińskiej. Służy ono także rozwijaniu współpracy z ukraińskimi ośrodkami teatralnymi
i artystycznymi. Dni Teatru Ukraińskiego dają mniejszości ukraińskiej zamieszkującej
Warmię i Mazury możliwość kontaktu z rdzennym językiem i kulturą. Jest to także
okazja do konsekwentnego budowania wizerunku Olsztyna i olsztyńskiego Teatru jako
przestrzeni dialogu różnych propozycji artystycznych. W roku 2015 do Olsztyna
przyjechał Narodowy Akademicki Ukraiński Teatr Dramatyczny im. Marii
Zańkowieckiej ze Lwowa. Pokazane zostaną trzy spektakle: „Nazar Stodola”, „Kateryna”
i „Swatanie Na Honczarówce”.
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
Organizacja koncertów z udziałem gości z zagranicy: „Karnawał w muzyce” (Cesario
Costa – dyrygent, Portugalia), „Koncert symfoniczny – Karnawałowy weekend
z Chopinem” (Kevin Kenner – fortepian, USA), „Fletnia Pana” (Dima Chaaback – fletnia
Pana, Ukraina), „Koncert Rodzinny” (Dima Chaaback – fletnia Pana, Ukraina), „Orkiestra
Kameralna Filharmonii w Kaliningradzie” (Aleksander Andreyev – dyrygent), Zakończenie
cyklu Mistrzowskich Recitale Fortepianowych (Darius Mažintas – fortepian, Litwa),
Koncert kameralny Davida Geringasa (wiolonczela, Litwa), Koncert symfoniczny Davida
Geringasa (wiolonczela, Litwa), „Ten szczególny czar bandoneonu...” (Andrey Kruzhkov –
dyrygent, Maxim Salnikov – akordeon, bandoneon, Rosja), Zakończenie sezonu
artystycznego 2014/2015 (Qi Xu – fortepian, Chiny), „Muzyka z wielkich Baletów
Rosyjskich” (Juozas Domarkas – dyrygent, Litwa), „Przeboje muzyki operetkowej – goście
z Kijowa” (Igor Iaroshenko, dyrygent, Orkiestra Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej,
Ukraina), „Mistrzowskie Recitale Fortepianowe” (Jian Liu – fortepian, Nowa Zelandia),
„Muzyczne arcydzieła – Ravel, Beethoven” (Pablo Sabat – dyrygent, fortepian, Peru),
„Piotr Czajkowski – Balet „Jezioro łabędzie” (Royal Russian Ballet – Charków, Ukraina).
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Współpraca W-MODN w Elblągu z miastem partnerskim Elbląga Compiegne (Francja)
w roku 2015:
- spotkanie przedstawicieli rady miasta Compiegne odpowiedzialnych za edukację
z dyrektorem W-MODN i konsultantem języków romańskich celem ustalenia tematyki
przyszłej współpracy (nauczanie wczesnoszkolne, integracja dzieci imigrantów
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we francuskim systemie oświatowym, kształcenie i rozwijanie umiejętności czytania
u dzieci, czerwiec 2015 r.);
- pomoc w organizacji koncertu chóru francuskiego „L'Oiseau Lyre” i chóru Zespołu
Szkół Muzycznych w Elblągu (pomoc językowa i organizacyjna, czerwiec 2015 r.).
Współpraca W-MODN w Elblągu z partnerami z Wielkiej Brytanii. Stała współpraca
z hrabstwem Lincolnshire w zakresie wspomagania placówek dydaktycznych i nauczycieli,
po obu stronach, przy pozyskiwaniu funduszy unijnych, na realizację edukacyjnych
projektów współpracy międzynarodowej między naszymi regionami. W ramach programu
Edukacja Europejska, Ośrodek aktywnie wspiera realizację programu Erasmus+ poprzez
szkolenia, w tym wspólne z Wielka Brytanią w lutym 2016 r., związane z pisaniem
projektów, pozyskiwaniem partnerów do współpracy międzynarodowej oraz
możliwościami doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej.
f)

Współpraca w zakresie sportu
Dofinansowanie Międzynarodowego Grand Prix Warmii i Mazur w podnoszeniu ciężarów,
który odbył się w dniach 9-10 maja 2015 r.
Dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej służb porządku publicznego
„Copa del Mar”, w dniach 19-22 maja 2015 r.
Dofinansowanie Międzynarodowych Biegów Grunwaldzkich dzieci i młodzieży szkolnej,
które odbyły się 29 maja 2015 r.
Dofinansowanie XXIX Międzynarodowych Mistrzostw polski w Maratonie Kajakowym,
w dniach 10-12 lipca 2015 r.
Dofinansowanie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego w Biskupcu „Memoriał Jerzego
Kowalskiego”, który odbył się 5 lipca 2015 r.
Dofinansowanie Pucharu Świata w Siatkówce Plażowej FIVB BEACH VOLLEYBALL
WORLD TOUR 2015, który odbył się w dniach 25-30 sierpnia 2015 r.
Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas przedsięwzięcia pn. „Fiordy
kajakiem?!”, które odbyło się w dniach 13-20 sierpnia 2015 r.

g)

Współpraca w zakresie programów międzynarodowych i międzyregionalnych

1.

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na obszarze
pogranicza litewsko-polsko-rosyjskiego. Zasięg terytorialny Programu obejmuje:
Litwę: okręgi Kłajpeda, Mariampol, Taurogi oraz jako przyległe: Kowno, Olita, Szawle
i Telsze,
Polskę: Województwa Pomorskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie
oraz część woj. Mazowieckiego,
Rosję: Obwód Kaliningradzki.
Warunkiem kwalifikowalności projektu jest udział partnerów z drugiej strony granicy, w tym
minimum jednego z terenu Federacji Rosyjskiej. Wszystkie działania muszą zakończyć się
do końca 2015 r. Instytucje z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczą
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w realizacji 30 projektów w tym w 21 przypadkach jako beneficjenci. Program ma charakter
horyzontalny, stąd w jego ramach realizowane są przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze.
Na Warmii i Mazurach najczęściej dotyczą one ochrony zdrowia (8), rozwoju turystyki (4),
infrastruktury sportowej (4), czy też infrastruktury drogowej i ochrony środowiska (po 3).
Przedstawiciele Województwa uczestniczą we wdrażaniu Programu Współpracy Transgranicznej
EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 poprzez udział w pracach Komitetu Monitorującego.
W 2015 r. odbyło się jego 10. posiedzenie, w którym uczestniczył przedstawiciel województwa.
2.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

Celem Programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru transgranicznego poprzez
wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Obszar Programu obejmuje:
Litwa – regiony: Alytus, Kowno, Mariampol, Taurogi oraz Wilno (bez miasta Wilno),
Polska – podregiony: białostocko-suwalski, ełcki, łomżyński oraz olsztyński.
Przedstawiciele województwa uczestniczą w pracach Wspólnego Komitetu MonitorującoSterującego Programu (WKMS), który jest najwyższym organem decyzyjnym Programu
i podejmuje decyzje m.in. dotyczące wyboru projektów rekomendowanych do dofinansowania ze
środków Programu. Ostatnie spotkanie WKMS odbyło się 26 listopada 2014 r. w Augustowie.
W 2015 roku, ze względu na końcowy etap realizacji Programu, nie zwoływano posiedzenia
Komitetu. Decyzje organizacyjne były podejmowane na bieżąco w trybie procedur obiegowych.
Samorząd Województwa zawarł również z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
RP „Porozumienie o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Litwa 2007-2013 w Województwie Warmińsko-Mazurskim”, które reguluje pełnienie
funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) tego Programu w województwie przez Urząd
Marszałkowski w Olsztynie. Porozumienie określało, że działalność RPK będzie
współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej Programu oraz ze środków rezerwy celowej
budżetu państwa. RPK pełnił rolę informacyjno-promocyjną. Do głównych zadań RPK należało
zapewnianie powszechnego dostępu do informacji o Programie, udostępnianie dokumentów
programowych oraz materiałów promocyjnych, a także wspieranie beneficjentów
w województwie. Okres kwalifikowalności projektu funkcjonowania RPK, zgodnie z decyzją
Instytucji Zarządzającej Programu (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej)
zakończył się 30 września 2015 r.
3.

Program Interreg V-A Litwa-Polska-2014-2020

Przedstawiciele województwa uczestniczą w pracach „Grupy roboczej ds. przygotowania
Programu Litwa-Polska na lata 2014-2020”, która została utworzona w drugiej połowie 2012 r.
Przedstawiciele województwa wzięli udział w dwunastu spotkaniach Grupy, podczas których
dyskutowano m.in. na temat szczegółowych zapisów dokumentu programowego, w tym
dotyczących opisu priorytetów inwestycyjnych, podziału budżetu oraz funkcjonowania instytucji
Programu. Projekt Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został złożony w Komisji
Europejskiej (KE) w listopadzie 2014 r. Obecnie, po wprowadzeniu modyfikacji zgodnie
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z zaleceniami KE, Program oczekuje na ostateczną akceptację. Po jego przyjęciu zostanie
ustanowiony Wspólny Komitet Monitorujący (WKM), czyli główny organ decyzyjny Programu
odpowiedzialny za zapewnienie jakości, efektywności oraz wiarygodności działań prowadzonych
przy wsparciu środków finansowych Programu. W skład WKM wejdą przedstawiciele
województwa warmińsko-mazurskiego.
4.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej program trójstronny zostanie zastąpiony dwoma programami
bilateralnymi w tym Programem Polska-Rosja. Przedstawiciele Województwa uczestniczą
w spotkaniach Wspólnego Komitetu Programującego Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Rosja 2014-2020 (WKP). Jego zadaniem jest przygotowanie na forum współpracy
interesariuszy, wersji Programu Operacyjnego, który będzie stanowił kompromis w stosunku do
oczekiwań każdej ze stron. W skład Komitetu wchodzą poza polskimi regionami obszaru
Programu (warmińsko-mazurskie, pomorskie, podlaskie), Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju RP, także partnerzy rosyjscy: ministerstwa Federacji Rosyjskiej (Spraw
Zagranicznych, Rozwoju Gospodarczego) oraz przedstawiciele władz obwodu kaliningradzkiego.
Do października 2015 r. łącznie odbyło się pięć spotkań, w trakcie których opracowano wstępną
wersję Programu, w tym obszary priorytetowe i wstępny podział alokacji, jednakże dokument
Programu wciąż nie ma statusu oficjalnego (uzgodnionego z partnerami rosyjskimi),
co uniemożliwia przedłożenie dokumentu do akceptacji Komisji Europejskiej.
5.

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

Celem Programu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku
poprzez wspólne, międzynarodowe działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające
integrację pomiędzy mieszkańcami i instytucjami. Obszar Programu obejmuje:
−

Dania: Gmina Regionalna Bornholm i subregion Zealand, jako obszar przyległy,

−

Litwa: okręgi Kłajpedy oraz Taurogi i Telesai, jako obszary przyległe,

−

Niemcy: podregiony landu Meklemburgii-Pomorze Przednie: Greifswald, Rostok,
Stralsund, Wismar, Bad Doberman, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg,
Ostvorpommern, Rügen, Ueckek-Randow,

−

Polska: podregiony: elbląski, jako obszar przyległy, szczeciński, koszaliński, słupski,
gdański, miasta Gdańsk-Gdynia-Sopot.

−

Szwecja: okręgi Kalmar, Blekinge, Skane i okręg Kronoberg, jako obszar przyległy.

Przedstawiciele województwa biorą udział we wdrażaniu Programu Współpracy Transgranicznej
Południowy Bałtyk poprzez udział w procesie decyzyjnym w pracach Komitetów:
Programującego, Sterującego i Monitorującego Programu. Obrady Komitetów (Programującego
oraz Monitorującego) w 2015 r. poświęcone były przede wszystkim przygotowaniu nowej edycji
Programu, w tym m.in. zatwierdzeniu Podręcznika Programu oraz kwestiom przygotowania
I naboru wniosków w ramach nowej edycji Programu.
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W Departamencie Polityki Regionalnej funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu
(RPK) w Województwie Warmińsko-Mazurskim, który udziela informacji na temat możliwości
aplikowania ze środków Programu, konsultuje pomysły projektowe oraz prowadzi poszukiwania
partnerów dla potencjalnych beneficjentów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pracownik RPK regularnie uczestniczy w spotkaniach Regionalnych Punktów Kontaktowych
ze Wspólnym Sekretariatem, które odbywają się co miesiąc on-line, a także w siedzibie
Sekretariatu. Działalność RPK w okresie 2014-2020 finansowana będzie ze środków budżetu
Pomocy Technicznej Programu.
W roku 2015, dzięki wygenerowaniu oszczędności, Program Południowy Bałtyk 2007-2013
przeprowadził ostatni otwarty nabór wniosków na małe projekty przygotowawcze „seed money”,
których celem było wsparcie opracowania koncepcji projektowych gotowych do złożenia
w ramach otwartych naborów wniosków w Programie Południowy Bałtyk w perspektywie
2014-2020. Po ostatecznym zatwierdzeniu przez Komisję Europejską we wrześniu, rozpoczęła
się realizacja Programu Interreg V-A Polska-Dania-Litwa-Niemcy-Szwecja (Południowy
Bałtyk) 2014-2020, który w nieco zmienionym zakresie tematycznym kontynuować będzie
wypracowany w okresie 2007-2013 transgraniczny model współpracy nadbałtyckich regionów
z państw obszaru Programu. Pierwszy nabór wniosków w nowej edycji Programu potrwa
od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r.
6.

Programy transnarodowe i międzyregionalne

Partnerzy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogą ubiegać się w perspektywie 20142020 o dofinansowanie różnorodnych projektów o charakterze międzynarodowym w ramach
programów współpracy transnarodowej: Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa
Środkowa, a także współpracy międzyregionalnej Interreg Europa. Pracownicy Biura
Współpracy Terytorialnej udzielali informacji na temat tych programów. W roku 2015
przeprowadzono pierwsze otwarte nabory wniosków we wszystkich trzech wyżej wymienionych
programach.
7.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

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 projekt pilotażowy w zakresie terytorialnego podejścia do planowania
i stymulowania rozwoju regionalnego. W roku 2015 przedstawiciele województwa uczestniczyli
w VI dorocznym Forum Strategii, które odbyło się w Jurmali (Łotwa) w dniach 15-16 czerwca.
W czasie konferencji przeprowadzono panele dyskusyjne na temat wspierania cyfrowej
łączności, cyfrowej równości oraz tego, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne
zmieniają region i wpływają na życie obywateli. Częścią spotkania były warsztaty tematyczne
w zakresie m.in. inteligentnych rozwiązań na rynku energetycznym, mobilności młodych osób
w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB), turystyki morskiej i przybrzeżnej w RMB, kultury
i przemysłów kreatywnych, podczas których zaprezentowano m.in. wybrane projekty flagowe
SUE RMB. Zaprezentowany został zrewidowany w tym roku Plan Działania Strategii Unii
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Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Podkreślono także konieczność zwiększenia
efektywności współpracy jej głównych interesariuszy.
8.

BSSSC – Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza
Bałtyckiego

Przedstawiciel Województwa uczestniczył w 23. Dorocznej Konferencji Baltic Sea States
Subregional Cooperation (BSSSC – Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Regionu
Morza Bałtyckiego), która odbyła się w Visby (Szwecja) w dniach 23-25 września 2015 r. pod
hasłem “Agenda cyfrowa – nowe szanse i wyzwania dla regionów Morza Bałtyckiego”.
Tegoroczna konferencja poświęcona była tematyce wspierania rozwoju gospodarczego oraz
dostępu do kultury poprzez technologie cyfrowe, transportu w kontekście Agendy Cyfrowej,
inteligentnych specjalizacji i polityki morskiej. Część wydarzenia dedykowana była także
tematyce wspierania współpracy terytorialnej w ramach 3 programów Interreg 2014-2020:
Region Morza Bałtyckiego, Południowy Bałtyk oraz Centralny Bałtyk. Ponadto podczas
spotkania podkreślono m.in. istotę współpracy regionów z przemysłami kreatywnymi, jako
katalizatorem wzrostu gospodarczego w Regionie Morza Bałtyckiego. BSSSC zachęca władze
regionalne do wspierania rozwoju instrumentów służących wzmacnianiu konkurencyjności
przemysłów kreatywnych oraz ich internacjonalizacji.
h)

Zadania, na realizację których zostały przekazane dotacje w ramach otwartego
konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2015.

24 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 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.
W wyniku podjętej uchwały dofinansowano trzynaście projektów:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aktywne społeczności Aniołowa i Saint
Wsi „Aniołowo”
Thelo we wspólnej Europie
II Europejskie Warsztaty SportowoUczniowski Klub Sportowy „Naki”
Integracyjne 2015
Budowa międzynarodowego partnerstwa
Fundacja Puszczy Rominckiej
wokół „trójstyku” Polski, Litwy i Rosji
Dobre Przykłady z Dinan, Lamballe i
Stowarzyszenie Przystań
Iławy
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Kwota
dotacji
9800 zł
9800 zł
9700 zł
7500 zł

Lp.

Nazwa organizacji

5.

Stowarzyszenie
Kulturowa „Borussia”

6.

Fundacja Wodne Krainy

Wspólnota

Nazwa zadania

Kwota
dotacji

Wyspa Dzieci

7500 zł

Expo Wodne Krainy

6000 zł

Stowarzyszenie Kulturalne „Viva
9 Międzynarodowe Spotkania Artystyczne
art.”
Polskiego
8. Związek Harcerstwa
Polonijne spotkanie pokoleń
Chorągiew Warmińsko-Mazurska
Let’s dance together! – Międzynarodowy
9. Stowarzyszenie Jantar
Festiwal Tańca „Baltic Cup”
Akademia Trzeciego Wieku przy IX Spotkanie Integracyjne Polskich
10. Miejskim Ośrodku Kultury w Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza
Olsztynie
Wschodniej Granicy
Spektakl Scholi Węgajty na festiwalu w
11. Stowarzyszenie „Węgajty”
Opactwie Pontigny 2015 – Francja
Warmińsko-Mazurski
Oddział
12. Okręgowy Polskiego Czerwonego Idee humanitarne w integracji młodzieży
Polski, Niemiec i Rosji – warsztaty
Krzyża w Olsztynie
13. Chór Tęcza im. Janiny Stankiewicz Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku
7.

62 Departament Współpracy Międzynarodowej

6000 zł
6000 zł
5000 zł
4000 zł
3300 zł
3000 zł
2400 zł

