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Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Szanowni Państwo!
Kolejny Biuletyn Euroregionu Bałtyk poświę-

camy w dużej części dokumentowi Agenda Euro- 
region Bałtyk 2020. Zachęcamy do uważnej lek-
tury, jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy 
będziemy pracować nad ostatecznym kształtem 
Agendy.

Zasadniczy okres dyskusji mamy za sobą. Te-
raz przyszedł już czas na podejmowanie de-
cyzji, i tak na najbliższym posiedzeniu Prezy-
dium ERB, które odbędzie się w Kopenhadze 
23 września ustalona będzie wersja rekomen-
dowana na posiedzenie Rady ERB. Posiedzenie 
Rady odbędzie się na terenie Szwecji w Växjö  
28-29 października br.

Czeka nas sporo zmian organizacyjnych, wyty-
czamy nowe cele i sposoby ich realizacji. Wszyst-
kie one są ukierunkowane na poprawę spraw-
ności i funkcjonowania Euroregionu, aby efekty 
naszej pracy przynosiły lepsze rezultaty i zosta-
wiały trwały ślad w regionie Morza Bałtyckiego, 
a zwłaszcza w obszarze południowego Bałtyku.

Sekretariat Stowarzyszenia Gmin RP 
Euroregion Bałtyk
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Posiedzenie otworzyła Joanna Zie-
lińska, przewodnicząca Zarządu. 
Powitała prezydenta Olsztyna Pio-

tra Grzymowicza, który wyraził zadowo-
lenie z faktu wyboru Olsztyna na miejsce 
posiedzenia Zarządu i Strony Polskiej 
oraz życzył pomyślnych obrad. Porządek 
posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony 
Polskiej Euroregionu Bałtyk 
w Olsztynie
2 lipca br. odbyło się w Olsztynie posiedzenie Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony Polskiej 
Euroregionu Bałtyk. W posiedzeniu marszałka pomorskiego 
reprezentowała kora Stańczyk, marszałka warmińsko- 
-mazurskiego reprezentowali Aneta Brzyska, Piotr Zwolak  
i Piotr Burczyk, wojewodę warmińsko-mazurskiego 
reprezentowała Mirosława Wojtyńska.

Uczestnicy Konferencji Interesariuszy ERB
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ków naukowo-technologicznych w pro-
jekcie DISKE czy wreszcie prace nad 
konwersją oświetlenia ulicznego w mia-
stach w ramach projektu LED. W sumie 
oszacowano, że zrealizowano do tej pory 
około 40% zadań Wspólnego Programu 
Rozwoju.

Głównym instrumentem wdrażania 
Wspólnego Programu Rozwoju były 
grupy robocze. Choć ułatwiły budowę 
silniejszej tożsamości Euroregionu, to re-
giony członkowskie nie potrafiły zapew-
nić trwałego zaangażowania w ich pracę. 
Najsilniejszymi grupami były te, które 
z sukcesem aplikowały do Programu 
Południowego Bałtyku: ds. Wody, MŚP 

nie Prezydium Euroregionu Bałtyk. 
Głównym tematem posiedzenia było 
omówienie realizacji procesu przeglądu 
priorytetów współpracy Euroregionu. 
Omówiono stan realizacji Wspólnego 
Programu Rozwoju ERB, działalność 
grup roboczych oraz sytuację partnera 
litewskiego w Euroregionie.

Chociaż ERB jest dopiero w połowie 
procesu wdrażania Wspólnego Progra-
mu Rozwoju, pewne elementy Wspól-
nego Programu Rozwoju ERB okazały 
się sukcesem, jak na przykład kwestie 
ochrony środowiska, które są bardzo 
sprawnie realizowane w ramach projek-
tu MOMENT, wsparcie współpracy par-

J. Zielińska przedstawiła kondolencje, 
które wpłynęły na adres Sekretariatu Sto-
warzyszenia w okresie żałoby narodowej 
po tragedii pod Smoleńskiem. Kondo-
lencje przesłały wszystkie sekretaria-
ty ERB oraz Konsulat FR w Poznaniu. 
Dodatkowo kondolencje otrzymaliśmy 
od Zigo Rutkovskisa z Łotwy, z byłego 
sekretariatu ERB.

Informację z posiedzenia Prezydium 
ERB złożył Sławomir Demkowicz- 
-Dobrzański. 22 kwietnia 2010 r. w Ol-
sztynie, pod przewodnictwem prezy-
denta Euroregionu Bałtyk, marszałka 
województwa warmińsko-mazurskiego 
Jacka Protasa, odbyło się posiedze-

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony 
Polskiej Euroregionu Bałtyk 
w Olsztynie

»

Uczestnicy Konferencji Interesariuszy ERB
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pytań członkom Zarządu i w składzie 
J. Zielińska, M. Lisicki, Z. Olszewski, 
S. Demkowicz-Dobrzański, 10 czerw-
ca na spotkaniu w Gdańsku starali-
śmy się odpowiedzieć na wiele pytań 
i po konsultacji z członkami Zarządu 
przedstawić je jako stanowisko Stowa-
rzyszenia. Na spotkaniu w Gdańsku 
przygotowaliśmy zestaw odpowiedzi na 
podstawowe pytania:

PA N E L  PI E RWS Z Y

1.  Jakie największe sukcesy odnie-
siono do tej pory we współpracy 
w ramach Euroregionu Bałtyk?

1.1.  W zakresie spraw organizacyjnych:
Utworzenie Stałego Międzynarodo-•	
wego Sekretariatu
Utworzenie Rady Młodzieżowej •	
i włączenie jej do struktur eurore-
gionalnych
Włączenie przedstawiciela Stowa-•	
rzyszenia do Prezydium ERB.
Usankcjonowanie wyżej wymienio-
nych zmian w Statucie.

1.2.  Nawiązanie bezpośredniego kon-
taktu z instytucjami Unii Euro-
pejskiej w Brukseli, z komisarzem 
ds. Regionów, parlamentarzysta-
mi, organizowanie konferencji 
z udziałem ww. osób oraz wystaw 
prezentujących ERB.

1.3.  Udział ERB w skutecznym lobbo-
waniu i utworzeniu Programu dla 
Południowego Bałtyku.

1.4.  Aktywne uczestnictwo w pracach 
nad opracowaniem Strategii Re-
gionu Morza Bałtyckiego, współ-
udział i uczestnictwo w konfe-
rencjach bałtyckich np. na temat 
bezpieczeństwa żeglugi, miast 
partnerskich itp.

1.5.  Realizacja dwóch programów ogól-
noregionalnych Seagull I i Sea- 
gull II, których realizacja pozwoli-
ła na opracowanie i przyjęcie Stra-
tegii Rozwoju ERB oraz pozwoliła 
na skuteczne wzmocnienie sekre-
tariatów krajowych, głównie ro-
syjskiego i litewskiego.

1.6.  Realizacja 216 projektów w ra-
mach Programu PHARE – udzie-
lono ponad 5 mln euro wsparcia 
oraz w trakcie realizacji jest 80 pro-
jektów w ramach Funduszu Ma-
łych Grantów Transgranicznych 
i Międzyregionalnych (FMGTM). 
We wszystkich projektach finan-

urząd naczelnika Okręgu Kłajpedzkie-
go, który jest jednym z sygnatariuszy 
umowy o współpracy w ramach Eurore-
gionu. Minister Raimundas Palaitis po-
informował, że od 1 lipca br. za współ-
pracę międzynarodową będą na Litwie 
odpowiadały okręgowe rady rozwoju 
regionalnego. Rząd Republiki Litewskiej 
wyznaczy Arunasa Burksasa, dotych-
czasowego naczelnika Okręgu Kłaj-
pedzkiego, na swojego przedstawiciela 
w radzie rozwoju regionalnego w tym 
okręgu. Prace tej rady wspomagać będzie 
niewielkie biuro, jako wydzielona jed-
nostka litewskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. W lipcu br. rada rozwo-
ju regionalnego Okręgu Kłajpedzkiego, 
nieposiadająca osobowości prawnej, 
omówiła kwestię dalszego uczestnictwa 
Kłajpedy w Euroregionie. Jeśli opinia 
o dalszej współpracy będzie pozytywna, 
to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Republiki Litewskiej jako osoba prawna 
reprezentować będzie stronę litewską 
w Euroregionie Bałtyk.

Konferencja Interesariuszy ERB, 
Elbląg 17-18 czerwca 2010 r.

Tematyka konferencji wymagała do-
brego przygotowania Stowarzyszenia 
Gmin RP Euroregion Bałtyk, od nie-
dawna członka Prezydium ERB, i dlate-
go postanowiliśmy zainteresować zesta-
wem pytań, które pojawią się w trakcie 
panelu oraz warsztatów w trakcie trwa-
nia konferencji. Przesłaliśmy zestaw 

i Innowacji oraz Wymiaru Społecznego  
(z połowicznym sukcesem, jako że part-
ner wiodący wycofał się z realizacji pro-
jektu). Prezydium uważa, że bardziej 
efektywnym instrumentem wdrażania 
Wspólnego Programu Rozwoju mogą 
być zespoły zadaniowe powoływane do 
zrealizowania konkretnego celu, w wy-
znaczonym czasie.

Prezydium Euroregionu Bałtyk omó-
wiło również sytuację związaną z toczącą 
się na Litwie reformą administracyjną. 
Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że 
udział Okręgu Kłajpedzkiego we współ-
pracy ma zasadnicze znaczenie dla 
przyszłości ERB. Dlatego ERB powi-
nien zrobić wszystko co możliwe w celu 
zapewnienia przyszłego członkostwa 
litewskich partnerów. Prezydent Jacek 
Protas wyraził gotowość zorganizowania 
drugiego spotkania z ministrem spraw 
wewnętrznych Republiki Litwy oraz na-
czelnikiem Okręgu Kłajpedzkiego Aru-
nasem Burksasem.

Spotkanie takie miało miejsce w Wil- 
nie 21 czerwca, gdzie spotkały się dele-
gacje Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Republiki Litewskiej oraz Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Delegacji li-
tewskiej przewodniczył minister spraw 
wewnętrznych, Raimundas Palaitis, 
a delegacji polskiej marszałek Jacek Pro-
tas. Rozmawiano o przyszłym udziale 
Okręgu Kłajpedzkiego w Euroregionie. 
Rozpoczęta 30 czerwca 2010 r. na Li-
twie reforma administracyjna likwiduje 

»

K. H. Ferning – dyr. generalny administracji gminy Bornholm,  
Z. Olszewski – dyr. Sekr. Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk,  
K. Wróblewska – dyr. Dep. Współpracy Miedzynar. Urzędu Marszałkowskiego  
Woj. Pomorskiego, V. Koshelev – Sekretariat strony rosyjskiej ERB,  
J. Protas – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
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WA R S Z TAT Y

1.  Czy Euroregion Bałtyk może odgry-
wać jakąś rolę w ramach współpra-
cy w regionie Morza Bałtyckiego? 
Jeśli tak, jakie byłyby to zadania?
TAK.
Poprzez np. wspieranie inicjatyw 

w obszarze transeuropejskich korytarzy 
transportowych.

2.  W jaki sposób Euroregion Bałtyk 
może stać się integralnym elemen-
tem działalności regionów człon-
kowskich?
Proponujemy odwrócenie pytania. 

Tzn. czy regiony członkowskie mogą 
stać się integralnym elementem Euro-
regionu? Naszym zdaniem tak. Dobrym 
tego przykładem jest realizacja obu pro-
jektów Seagull.

3.  Jaka może być rola Euroregionu 
Bałtyk we wdrażaniu Strategii 
Unii Europejskiej dla Regionu Mo-
rza Bałtyckiego?
Udział w dorocznym Forum Interesa-

riuszy Strategii.

4.  Jakie wspólne inicjatywy strate-
giczne należałoby podjąć w ra-
mach Euroregionu Bałtyk?

sowanych z PHARE partnerami 
byli beneficjenci z terenu ERB, 
a w FMGTM w 37 projektach są 
partnerzy z ERB.

1.7.  Udział w komisach rządowych  
ds. współpracy transgranicz-
nej Polska-Litwa i Polska-Rosja. 
Udział w trzech grupach robo-
czych Komisji ds. Współpracy 
Północnych Województw RP 
z Obwodem Kaliningradzkim.

1.8.  Propagowanie idei Unii Europej-
skiej przed akcesją i udział w suk-
cesie referendów nt. wstąpienia do 
UE (Polska, Litwa).

2.  Jakie słabości współpracy w ra-
mach ERB zidentyfikowano do tej 
pory?

2.1.  Niewystarczająca polityka infor-
macyjna ERB:

strony internetowe działają z opóź-•	
nieniem,
strony internetowe powinny być •	
bardziej atrakcyjne,
newsletter ERB nie spełniał zadania •	
informacyjnego,
nieatrakcyjna szata graficzna i opóź-•	
nione wydanie w stosunku do zaist-
niałych wydarzeń.

Więcej robimy, mało o tym piszemy 
i informujemy!

2.2.  ERB zmniejszył się z powodu wy-
stąpienia partnera łotewskiego, 
który był aktywnym uczestnikiem 
formowania ERB.

2.3.  Słaba i nieefektywna praca grup 
roboczych ERB.

3.  Co stanowi wartość dodaną do-
tychczasowej współpracy w ra-
mach ERB?
Wartością dodaną jest łączenie part-

nerów z różnych regionów, stymulowa-
nie kontaktów różnych grup społecz-
nych, a wynikiem tego działania jest 
wzrost aktywności społecznej i gospo-
darczej. Ma to bezpośredni wpływ na 
rozwój lokalny.

Wymiana wiedzy, uczenie się od 
sprawniejszych i bardziej doświadczo-
nych pozwala na osiągnięcie końcowego 
efektu szybciej i sprawniej przy mniej-
szym nakładzie środków. Przykładem 
wartości dodanej, której regiony czy 
gminy nigdy nie byłyby w stanie zreali-
zować bez struktury ERB są programy 
PHARE, Południowego Bałtyku oraz 
FMGTM. Realizacja dużych projektów 
wymaga wielostronnego partnerstwa 
i jest to rola i wartość Euroregionu. »

Wiceprezydent Elbląga – W. Wróblewski wita gości na Konferencji Interesariuszy
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2.  W jaki sposób należy usprawnić 
pracę i koordynację pomiędzy 
Radą, Prezydium, Radą Młodzie-
żową, grupami roboczymi i sekre-
tariatami?
Sekretariat międzynarodowy: posze-

rzyć instytucjonalne możliwości poprzez 
zwiększenie zatrudnienia i poszerzenie 
zadań (np. zwiększając zakres zadań in-
formacyjnych).

3.  Czy Euroregion Bałtyk powinien 
uzyskać osobowość prawną?
Tak. By mógł wykonywać samodziel-

nie działania prawne, być beneficjen-
tem programów unijnych jako wiodący 
partner bez konieczności zlecania tego 
zadania instytucjom w regionach człon-
kowskich, mieć możliwość zarządzania 
programami i projektami.

4.  Jakie znaczenie może mieć utwo-
rzenie Europejskiego Ugrupo-
wania Współpracy Terytorialnej 
(EUWT)?
Zasadnicze. Choć trzeba pamiętać 

o trudności tego zadania ze względu na 
status partnerów zewnętrznych w tym 
instrumencie, w naszym przypadku 
partnerów z Kaliningradu.

5.  Czy istniejący system składek 
członkowskich jest efektywny 
i wystarczający?
Nigdy nie jest wystarczający. Mógłby 

być oczywiście wyższy, umożliwiając re-
alizację dodatkowych zadań, na przykład 
zamawiania zewnętrznych ekspertyz, co 
w znaczny sposób wzmocniłoby Euro-
region. Obecny budżet jest efektywnie 
realizowany.

6.  Czy możliwy i praktyczny jest 
Program Interreg A obejmujący 
wszystkich członków ERB?
Program taki byłby bardzo korzystny 

dla Euroregionu. Czy możliwy, to oczy-
wiście zależy od państw członkowskich 
i UE. Powinniśmy się o to starać.

7.  Jaką przyszłość widzimy dla Pro-
gramu Współpracy Transgranicz-
nej Południowy Bałtyk?
Przekształcić / włączyć do programu 

obejmującego cały obszar Euroregionu 
Bałtyk. Wtedy byłby to program sąsiedz-
ki, znacznie łatwiejszy do realizację (po-
przez system zaliczek na przykład).

8.  Jaki pożytek dla współpracy mają 
inne instrumenty współpracy te-
rytorialnej, np. Program Współ-
pracy Sąsiedzkiej Litwa-Polska- 

Podjąć działania zmierzające do uzy-
skania osobowości prawnej dla Euro-
regionu poprzez ubieganie się o status 
Europejskich Ugrupowań Współpracy 
Terytorialnej.

PA N E L  D RU G I

1.  W jaki sposób należy zwiększyć 
efektywność struktur Euroregio-
nu Bałtyk?

1.1.  Sekretariaty: sekretariat między-
narodowy wypełnia swoją funk-
cję w stopniu bardzo dobrym. 
Nie wszystkie jednak sekretariaty 
w regionach członkowskich funk-
cjonują jednakowo efektywnie. 
Często ich praca zależy od osobi-
stego zaangażowania osób zatrud-
nionych w sekretariatach.

1.2.  Statut dobrze określa zadania 
poszczególnych organów (prezy-
denta, Prezydium i Rady), zapew-
niając odpowiednią reprezentację 
regionów członkowskich.

1.3.  Grupy robocze: mogą pracować 
dobrze tylko kiedy będą miały 
zapewnione finansowanie, kiedy 
będą oparte o struktury organiza-
cyjne w instytucjach regionów, kie-
dy będą miały jasno określone cele.

»

M. Pluhin – Wiceprezydent Euroregionu Bałtyk



S T O W A R Z Y S Z E N I E  G M I N  R P  E U R O R E G I O N  B A ŁT Y K 9

go wynikiem jest skuteczny lobbing 
na szczeblu unijnym i narodowym, 
wspólne projekty strategiczne (oparte 
na Wspólnym Programie Rozwoju), 
korzystny dla integracji europejskiej 
dialog międzykulturowy, współpraca 
młodzieży (w tym jej formalne włącze-
nie w struktury ERB), a także przycią-
ganie i wykorzystywanie instrumen-
tów finansowych (w szczególności 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Południowy Bałtyk).
Osiem regionów członkowskich 2. 
w pięciu krajach uczestniczących we 
współpracy ustanowiło Sekretariat 
Międzynarodowy, zapewniając w ten 
sposób ciągłość działania i koordy-
nację wspólnych wysiłków w ramach 
Euroregionu Bałtyk.
Euroregion Bałtyk stał się rozpozna-3. 
walną marką i dziś uznawany jest  
za ważnego i wiarygodnego partnera 
w dyskusjach i konsultacjach prowa-
dzonych w ramach Unii Europejskiej.

Jakie słabości współpracy w Eurore-
gionie Bałtyk zidentyfikowano do tej 
pory?

Stwierdzono pewien brak równowagi 1. 
pomiędzy ambicjami deklarowanymi 
przez interesariuszy współpracy a po-
tencjałem i zasobami możliwymi do 
wykorzystania w ramach Euroregio-
nu Bałtyk.
Istnieje ogólne przekonanie, że działa-2. 
nia Euroregionu nie są w wystarczają-
cym stopniu umocowane w regionach 
członkowskich, co powoduje ograni-
czoną rozpoznawalność Euroregionu 
Bałtyk w tych regionach (Euroregion 
Bałtyk wydaję się być bardziej rozpo-
znawalny na szczeblu Unii Europej-
skiej), a także wśród ich mieszkańców 
i społeczności.
Stwierdzono przeszkody dla w peł-3. 
ni dostępnych i równych możliwo-
ści współpracy pomiędzy regionami 
członkowskimi. Po pierwsze, Program 
Współpracy Transgranicznej Połu-
dniowy Bałtyk nie pokrywa w pełni 
obszaru Euroregionu Bałtyk. Po dru-
gie, istniejący reżim wizowy utrudnia 
swobodną współpracę z partnerami 
rosyjskimi.
Wyrażono ogólne przekonanie co 4. 
do faktu, iż grupy robocze działają-
ce w ramach Euroregionu Bałtyk nie 
były dostatecznie skuteczne. Istnienie 

zbyt wielu grup roboczych doprowa-
dziło do fragmentacji współpracy, 
częstych zmian w składach tych grup 
i nieregularności ich pracy.

Co stanowi wartość dodaną współ-
pracy w ramach Euroregionu Bałtyk?

Wartość dodana współpracy w ra-
mach Euroregionu Bałtyk powinna być 
podstawowym wymogiem jakichkol-
wiek wspólnych inicjatyw w Eurore-
gionie. Jakiekolwiek działanie interesa-
riuszy ERB musi zawsze uwzględniać 
kontekst wartości dodanej, którą takie 
działanie ma przynieść. Wartość dodana 
jest rozumiana przez interesariuszy ERB 
jako jakiekolwiek działanie, które może 
być przeprowadzone tylko poprzez part-
nerstwo w ramach ERB lub takie, które-
go rezultaty będą znacząco lepsze niż 
w przypadku indywidualnych działań 
regionów. Zdaniem interesariuszy ERB 
największy potencjał dla wartości doda-
nej istnieje w następujących funkcjach:

ERB powinien działać jako narzędzie 1. 
lobbowania wobec Unii Europejskiej 
i rządów narodowych.
ERB powinien działać jako struktura 2. 
wdrażająca wspólne strategiczne pro-
jekty rozwoju.
ERB powinien działać jako platforma 3. 
wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy politykami i urzędnikami.
ERB powinien działać jako struktura 4. 
wspomagająca inne formy współpra-
cy lub aktorów na terytorium ERB.

Nasze wspólne interesy

Czy Euroregion Bałtyk może odgry-
wać jakąś rolę w ramach współpracy 
w Regionie Morza Bałtyckiego? Jeśli 
tak, jakie byłyby to zadania?

Oczywiste jest, że Euroregion Bał-
tyk ma do odegrania istotną rolę w ra-
mach współpracy w regionie Morza 
Bałtyckiego. Jej realizacja powinna być 
głównie możliwa w ramach działań 
lobbingowych ERB mających na celu 
wzmocnienie roli współpracy teryto-
rialnej w kontekście kolejnego okresu 
programowania (w szczególności doty-
czy to kontynuacji i/lub przekształcenia 
Programu Południowy Bałtyk) i unijnej 
polityki spójności, ale także takich kon-
kretnych spraw jak:

Ochrona środowiska, włączając w to •	
bezpieczeństwo żeglugi,

-Rosja lub Program dla Regionu 
Morza Bałtyckiego?
Korzyścią byłoby takie określenie 

priorytetów tych programów, aby od-
zwierciedlały cele współpracy w Eurore-
gionie.

Uczestników konferencji powitał 
Witold Wróblewski, wiceprezydent 
Elbląga, a otwarcia konferencji dokonał 
M. Pluhin, wiceprezydent ERB. Obrady 
zainaugurował Roger Kaliff, członek 
Rady ERB. Obrady robocze odbyły się 
w formie panelu, w którym w imieniu 
Stowarzyszenia wystąpiła Joanna Zie-
lińska. Po panelu odbyły się warsztaty 
A i B gromadzące po 50% uczestników, 
na których w dalszym ciągu starano się 
znaleźć odpowiedzi na istotne pytania 
ws. funkcjonowania ERB. Po przerwie 
delegacje narodowe, tj. polska, rosyjska, 
szwedzka i duńska, odbyły spotkania we 
własnym gronie, ustalając listę spraw, 
które według nich są najważniejsze dla 
dalszego funkcjonowania ERB.

J. Zielińska przedstawiła na posiedze-
niu Zarządu zestaw odpowiedzi, których 
udzieliła w czasie panelu i warsztatów, 
przedstawiła również głosy innych de-
legacji, które współbrzmiały ze stanowi-
skiem Strony Polskiej.

Drugiego dnia konferencji obrady 
otworzył Jacek Protas, prezydent ERB, 
obejrzeliśmy film wykonany przez Radę 
Młodzieżową ERB „Małe kroki – wielki 
postęp” oraz wysłuchaliśmy raportów 
przewodniczących delegacji narodo-
wych, które ustalone zostały po pierw-
szym dniu konferencji. Do dalszej części 
obrad wprowadzenia dokonał J. Protas. 
Dalszy ciąg dyskusji odbył się panelu ro-
boczym, na którym dokonano przeglądu 
potencjału instytucjonalnego ERB oraz 
potencjału finansowego ERB. W imie-
niu Stowarzyszenia występował Zdzi-
sław Olszewski. Na zakończenie obrad 
Sławomir Demkowicz-Dobrzański 
przedstawił podsumowanie i wnioski, 
które zostały wypracowane przez uczest-
ników Konferencji.

Doświadczenia współpracy

Jakie największe sukcesy odnieśliśmy 
we współpracy w ramach Euroregio-
nu Bałtyk?

Euroregion Bałtyk odniósł sukces jako 1. 
efektywna platforma współpracy, cze- »
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Lobbing na rzecz nowej perspektywy 2. 
finansowej.
Realizacja flagowego projektu Strate-3. 
gii Bałtyckiej.
Stymulowanie kontaktów gospodar-4. 
czych w ERB.
Realizacja wspólnych inicjatyw stra-5. 
tegicznych z potencjałem wartości 
dodanej.
Bliższa współpraca z organizacjami 6. 
bałtyckimi, Komitetem Regionów, 
Parlamentem Europejskim.
Przeprowadzenie/zlecenie anali-7. 
za SWOT dotyczącej utworzenia 
EUWT.

Przegląd potencjału instytucjonalne-
go Euroregionu Bałtyk

Mniej sformalizowane struktury, za-1. 
miast grup roboczych grupy zadanio-
we do realizacji konkretnych zadań.
Połączenie Prezydium i Rady w jedną 2. 
strukturę, w której będzie po dwóch 
członków, dwóch zastępców oraz 
przedstawiciele Rady Młodzieżowej.
Mniejsza ilość spotkań w roku.3. 
Organizacja dorocznych spotkań in-4. 
teresariuszy.
Zmniejszenie liczby grup roboczych.5. 
Roczne plany realizacji wybranych 6. 
części JDP.
Lepsza współpraca sekretariatów re-7. 
gionalnych z Sekretariatem Między-
narodowym.
Utrzymanie formuły spotkań sekreta-8. 
riatów on-line.
Zaangażowanie głównych urzędni-9. 
ków z regionów w prace ERB.

Przegląd możliwości finansowych Eu-
roregionu Bałtyk

Wyrównanie wysokości składek 1. 
członkowskich wszystkich partnerów 
w przyszłości.
Dodatkowe środki na wybrane inicja-2. 
tyw ERB powinny pochodzić z Pro-
gramów UE.
Najbardziej optymalnym dla ERB 3. 
rozwiązaniem byłby program współ-
pracy transgranicznej obejmujący 
cały obszar ERB.
W oparciu o wnioski z dyskusji prze-

prowadzonych w trakcie konferencji 
oraz ewentualne dalsze wnioski stron 
ERB, powstanie wstępna wersja doku-
mentu „Euroregion Bałtyk 2020”, któ-
ry przedstawiony zostanie do dyskusji 
partnerom.

Do posiedzenia Prezydium ERB, 
które planowane jest we wrześniu br. 
regiony członkowskie przeprowadzą 
wewnętrzną dyskusję nt. przedstawione-
go dokumentu, a 28 października Rada 
ERB ma podjąć ostateczne decyzje nada-
jące nowy kształt współpracy w ERB.

Z. Olszewski przedstawił krótką in-
formację o posiedzeniu Komisji ds. Sa-
morządu Terytorialnego Polsko-Rosyj-
skiej Rady ds. Współpracy Regionów 
RP z Obwodem Kaliningradzkim FR, 
które odbyło się 22 czerwca br. w Gdań-
sku. Komisja przyjęła stanowisko ws. 
prowadzonych prac nad utworzeniem 
EUWT. Stanowisko to wymaga podpisu 
i akceptacji współprzewodniczących, ale 
jest istotne już w tej chwili ze względu na 
to, że nawiązuje do wniosków Konferen-
cji Interesariuszy ERB w punkcie: Jakie 
wspólne inicjatywy strategiczne należy 
podjąć? Pkt 7 – Przeprowadzenie i zle-
cenie opracowania analizy SWOT dot. 
utworzenia EUWT.

Z Olszewski przedstawił pismo mar-
szałka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka skierowane do 
Sekretariatu Stowarzyszenia ws. I Po-
morskiego Zlotu Miłośników Turystyki 
Wodnej, który planowany był na 19-20 
czerwca 2010 w Rybinie. Sekretariat 
Stowarzyszenia zadeklarował udział 
w Zlocie, nawiązaliśmy kontakt ze Zbi-
gniewem Ptakiem, kierownikiem Biu-
ra Rozwoju Dróg Wodnych w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomor-
skiego, lecz 10 czerwca Zlot został odwo-
łany z powodu trudności nawigacyjnych 
na drogach wodnych spowodowanych 
dotarciem kolejnej fali powodziowej. 
Zlot został przełożony na przełom sierp-
nia i września br.

Sprawozdanie z XIII Gdańskich Tar-
gów Turystycznych przedstawił Z. Ol-
szewski.

Informacja o stanie realizacji 
FMTGM

26 kwietnia 2010 w siedzibie Urzę-
du Gminy w Gietrzwałdzie odbyło się 
9. robocze spotkanie Komitetu Sterują-
cego projektu Fundusz Małych Grantów 
Transgranicznych i Międzyregional-
nych. Omówiono stan realizacji projektu 
– rozliczenia beneficjentów, monitoring 
podprojektów, problemy związane z re-
alizacją oraz finansowaniem. Do dnia 

Dostępność transportowa, włącza-•	
jąc w to kwestię przejść granicznych 
z Obwodem Kaliningradzkim,
Współpraca ekonomiczna i jednoli-•	
ty rynek,
Współpraca między uniwersytetami •	
i szkołami wyższymi, między ośrod-
kami innowacji i klastrami oraz mię-
dzy małymi portami bałtyckimi,
Współpraca „ludzie dla ludzi” •	
w dziedzinie sportu, edukacji i kul-
tury.

Jak możemy włączyć ERB w pracę 
w regionach członkowskich, aby był 
on jej integralną częścią?

Większe zaangażowanie przywódców 1. 
politycznych w regionach we współ-
pracę w ramach ERB (także polity-
ków z takich organów politycznych, 
jak parlamenty regionalne).
Bardziej elastyczna organizacja ERB, 2. 
np. jedna decyzyjna struktura, za-
angażowana w debaty strategiczne, 
w skład której wchodzą czołowi poli-
tycy z regionów.
Większy nacisk na wspólne działania, 3. 
zoptymalizowanie roli ERB
jako narzędzia lobbingu, realizacji 4. 
strategicznych projektów oraz plat-
formy wymiany informacji.
Doroczne Forum Interesariuszy.5. 
Współpraca z biurami regionalnymi 6. 
w Brukseli.
Bardziej efektywne wykorzystanie 7. 
mediów w promocji prac ERB.
ERB jako bałtycki think-tank.8. 

Jaką rolę ERB może odegrać w reali-
zacji strategii UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego?

ERB powinien przede wszystkim 1. 
informować o inicjatywach doty-
czących Strategii, podejmowanych 
w regionach i krajach basenu Morza 
Bałtyckiego.
ERB powinien włączyć się w realiza-2. 
cję Strategii i proces jej monitorowa-
nia oraz uczestniczyć w dorocznych 
forach.
ERB powinien rozważyć zaangażo-3. 
wanie się w realizację projektu flago-
wego (np. dotyczącego współpracy 
młodzieży).

Jakie wspólne inicjatywy strategiczne 
należy podjąć?

Wzmacnianie roboczych powiązań 1. 
ERB i regionów członkowskich.

»
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1. Sprawy organizacyjne:
-  Sprawozdanie za wykonanie planu 

dochodów i wydatków za okres od 
1.01.2010 do 31.05.2010 zostało 
przyjęte przez Zarząd bez uwag, stan 
opłacenia składek członkowskich 
uznano za bardzo dobry;

-  Zarząd zapoznany został z listem, 
jaki skierowany został do prezyden-
ta Henryka Słoniny 14 maja 2010 r. 
ws. zarezerwowania i w stosownym 
terminie, tj. z chwilą ukończenia 
budowy wynajęcia pomieszczeń dla 

Sekretariatu Stowarzyszenia w Ratu-
szu Staromiejskim przy ul. Stary Ry-
nek. Zgłosiliśmy zapotrzebowanie 
na siedem pomieszczeń biurowych 
oraz pomieszczenia mieszczące sa-
nitariaty, korytarz łączący w sumie 
227,39 m2 oraz prawo do korzysta-
nia z sal konferencyjnych w mia-
rę potrzeb. Otrzymaliśmy pismo 
prezydenta Elbląga  z 1 lipca 2010 
roku potwierdzające udostępnienie 
w formie najmu pomieszczeń o łącz-
nej powierzchni 227,39 m2 tak jak 

posiedzenia Komitetu Sterującego 
26.04.2010 ogółem rozliczono 20 pod-
projektów (17 z pierwszego konkursu i 3 
z drugiego) na kwotę 405 110,17 euro. 
Zgodnie z zatwierdzoną na posiedzeniu 
KS 05.02.2010 procedurą uruchomiono 
pierwszy projekt z listy rezerwowej (pro-
jekt nr 131 beneficjent: Urząd Miasta 
Ełk). Członkowie KS zapoznali się rów-
nież z propozycją ankiet oceniających 
realizację FMGTM. Nie wniesiono uwag 
do treści. Opracowane ankiety opubli-
kowano w Biuletynie Informacyjnym. 
Kolejne posiedzenie KS odbędzie się 
w pierwszej połowie września br.

W ramach Funduszu Małych Gran-
tów Transgranicznych i Międzyregional-
nych odbył się monitoring przeprowa-
dzony na zlecenie Biura Mechanizmów 
Finansowych z Brukseli. Przez dwa dni 
(24-25.03.2010) przyjmowaliśmy trzy-
osobową delegację ekspertów, którzy 
przeprowadzili merytoryczny monito-
ring projektu Fundusz Małych Grantów 
Transgranicznych i Międzyregional-
nych. Wskazanym powodem wizyty była 
konieczność wyjaśnienia problemów 
związanych z trzecim konkursem pod-
projektów oraz m.in. sprawdzenie czy 
istnieją zagrożenia, które mogą zakłó-
cić terminowe zakończenie FMGTM. 
W trakcie wizyty w Biurze były obecne 
A. Gniado-Turkowska oraz R. Na-
ruszewicz. Pytania kierowane do pra-
cownic Biura dotyczyły zebrania szcze-
gółowych informacji z trzech edycji 
konkursowych jakie zrealizowaliśmy. 
Przeanalizowano także uzyskane efek-
ty projektu w stosunku do zamierzeń 
zawartych we wniosku a także wypeł-
nianie postanowień umowy. Kontroli 
podlegały także podprojekty, zarówno 
zrealizowane jak i będące w realizacji. 
Ostateczny protokół z wizyty otrzymano 
dopiero 15 czerwca br., wraz z informa-
cją z Krajowego Punktu Kontaktowego, 
że „Darczyńcy zdecydowali się na kon-
trolę przedsięwzięcia mając na wzglę-
dzie uzyskanie wyjaśnień nt. ew. proble-
mów dot. organizacji i przeprowadzenia 
naborów wniosków. W wyniku wizyty 
stwierdzono, iż program jest wdrażany 
prawidłowo i zostaną osiągnięte rezulta-
ty wynikające z celu ogólnego oraz bez-
pośredniego przedsięwzięcia.”

W części dotyczącej Stowarzyszenia 
omówione zostały następujące tematy:

J. Zielińska – przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
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» również harmonogram pracy (m.in. 
szkolenia, ocenę formalną, problemy 
dotyczące oceny merytorycznej). Za-
twierdzenie wniosków o dofinansowa-
nie projektów przez KM prawdopo-
dobnie będzie miało miejsce dopiero 
w styczniu 2011 roku. Najważniejsza 
część spotkania dotyczyła omówienia 
procedur związanych z zatwierdzeniem 
przez KM projektów dużej skali, które 
już zostały złożone do WST (w formie 
streszczeń). 

-  Z. Olszewski przedstawił wyniki 
XXIV Międzynarodowego Kon-

Partnerem będzie Agencja Rozwo-
ju Regionalnego w Kaliningradzie. 
Drugi projekt powinien dotyczyć 
kontynuacji działań realizowanych 
w ramach projektu „Kultura i sztu-
ka” – wsparcie instytucji i organiza-
cji działających w obszarze kultury. 
Partner – Fundusz Kaliningrad (na 
mocy zawartego w 2007 roku po-
rozumienia o współpracy). War-
tość projektu – ok. 300-350 tysięcy 
euro, czas trwania – ok. 2 lat. Zarząd 
w głosowaniu wyraził zgodę na oba 
wnioski.

we wniosku. Szczegółowe warunki 
korzystania z pomieszczeń zostaną 
ustalone w umowie o najem lokalu. 
Przewidywane oddanie budynku do 
użytkowania jest na pierwszy kwar-
tał 2011 r. Zarząd przyjął do akcep-
tującej wiadomości list prezydenta 
H. Słoniny;

-  W związku z ogłoszeniem pierw-
szego konkursu projektów w ra-
mach Programu Współpracy Przy-
granicznej Litwa – Polska – Rosja 
2007-2013 M. Samusjew zwróciła 
się do Zarządu o wyrażanie zgody 

na złożenie przez Stowarzyszenie 
Gmin RP Euroregion Bałtyk dwóch 
wniosków o dofinansowanie pro-
jektów. Oba projekty będą polsko-
rosyjskie, pierwszy dotyczyć będzie 
wsparcia współpracy transgranicz-
nej realizowanej przez nasze gminy 
i samorządy partnera rosyjskiego 
(zawierać powinien blok szkolenio-
wy, informacyjny, badawczo-nauko-
wy) i w rezultacie wesprzeć również 
instytucjonalnie subiekty współ-
pracy. Wartość projektu – ok. 550 
tysięcy euro, czas trwania dwa lata. 

M.Samusjew przedstawiła także 
informacje ze spotkania polskiej części 
Komitetu Monitorującego Programu 
Współpracy Przygranicznej Litwa- 
-Polska-Rosja 2007-2013. Posiedzenie 
odbyło się 1 lipca 2010 w Warszawie. 
Członków KM poinformowano o pro-
cedurze ratyfikacji przez Dumę FR po-
rozumienia finansowego między KE 
a rządem FR. Dokumenty zostały złożo-
ne i istnieje duże prawdopodobieństwo, 
iż porozumienie będzie ratyfikowane 
we wrześniu br. W związku z rozpoczę-
ciem pierwszego konkursu omówiono 

kursu Twórczości Plastycznej Mło-
dziezy Szkolenj Euroregionu Bałtyk 
„Od Morza jesteśmy”. Jury oceniło 
2236 prac, do nagrody głównej wy-
typowano 61 autorów, 135 autorom 
przyznano równorzędne nagrody 
pierwszego stopnia, na wystawę 
główną zakwalifikowano 196 prac. 
Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje 
i akceptuje proponowany termin 
zakończenia konkursu na dzień 
25 września br. w Elblagu.

AutoRZy Zdjęć: SEbAStIAN MAgIER 
i SŁAWoMIR dEMkoWIcZ-dobRZAŃSkI

Uczestnicy Warsztatów na Konferencji Interesariuszy ERB
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Posiedzenie Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin RP 
Euroregion Bałtyk i Strony 
Polskiej Euroregionu Bałtyk 
w Górowie Iławeckim

Posiedzenie otworzyła Joanna Zie-
lińska, przewodnicząca Zarządu, 
powitała zebranych i przekazała 

głos pani wójt Górowa Iławeckiego Bo-
żenie Olszewskiej-Świtaj. Wójt powi-
tała i zaprosiła zebranych do obejrzenia 
krótkiego filmu nt. Górowa Iławeckie-
go. Po projekcji filmu głos zabrał poseł 
Miron Sycz. Powitał zgromadzonych,  

10 września br. w Górowie Iławeckim odbyło się posiedzenie 
Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony 
Polskiej Euroregionu Bałtyk. W posiedzeniu marszałka 
pomorskiego reprezentowała kora Stańczyk, marszałka 
warmińsko-mazurskiego reprezentował Piotr Zwolak, wojewodę 
warmińsko-mazurskiego reprezentowała Mirosława Wojtyńska, 
wojewodę pomorskiego reprezentowała Anna Mayer. Gościem 
posiedzenia był poseł na Sejm RP Miron Sycz. »

J. Zielińska, Z. Olszewski, S. Demkowicz-Dobrzański, W. Siudek, J. Maziarz
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ruchem. Decydujący w tej sprawie głos 
ma Unia Europejska, ale poseł M. Sycz 
zwrócił się do Stowarzyszenia, by na 
najbliższym forum międzynarodowym 
ERB, tj. na posiedzeniu Prezydium ERB 
w Kopenhadze mogło być wyrażone sta-
nowisko w tej sprawie przez ERB.

Sławomir Demkowicz-Dobrzań-
ski przedstawił w skróconej wersji pro-
jekt dokumentu Agenda Euroregion 
Bałtyk 2020, który uwzględnia uwagi 
Strony Szwedzkiej i Duńskiej oraz urzę-

dów marszałkowskich w Gdańsku i Ol-
sztynie. Strona Rosyjska i Litewska nie 
przekazały uwag w ww. sprawie.

J. Zielińska, rozpoczynając dyskusję 
nt. stworzenia stanowiska w sprawie 
ww. dokumentu, poinformowała, że 
30 sierpnia w Gdańsku odbyło się spot-
kanie w następującym składzie: J. Zieliń-
ska, M. Lisicki, H. Słonina, Z. Olszewski, 
S. Demkowicz-Dobrzański, na którym 
Stowarzyszenie wniosło następujące 
uwagi do Agendy:

a następnie przedstawił starania, które 
jako poseł czyni w zakresie utworzenia 
małego ruchu granicznego z Obwodem 
Kaliningradzkim FR. Mały ruch granicz-
ny ma bardzo duże znaczenie dla szero-
kiego kontaktu i wymiany ludzi po obu 
stronach granicy. Toczą się w tej chwili 
rozmowy i ustalenia miedzy rządem RP 
i rządem FR na temat treści porozumie-
nia oraz załączników, które są najtrud-
niejszą częścią w tym porozumieniu ws. 
terenów jakie mają być objęte małym 

»
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elastycznego stanowiska na posiedze-
niu Prezydium ERB w Kopenhadze 
ws. wysokości składki członkowskiej 
dla partnerów z Rosji i Litwy w nastę-
pującym zakresie: ze Stroną Rosyjską 
(z M. Pluhinem odbędą się rozmowy 
w Elblągu w przeddzień wyjazdu do 
Kopenhagi. W trakcie tych rozmów 
będzie przedstawione stanowisko, 
by Strona Rosyjska płaciła taką samą 
składkę jak pozostali partnerzy). Jeśli 
wynik rozmów nie będzie umożliwiał 
podjęcia konsensusu w ww. sprawie to 
jest zgoda na obniżenie partnerom ro-
syjskim składki pod warunkiem okre-
ślenia horyzontu czasowego najwyżej 
na 2 lata i po tym okresie składka musi 
być równa, tak jak innych partnerów. 
Szczególna sytuacja jest u naszych li-
tewskich partnerów, gdyż jest w trak-
cie realizacji reforma administracji 
i nie ma jeszcze w tej chwili ustalonego 
i sprecyzowanego zakresu uprawnień 
dla nowych podmiotów administra-
cyjnych, które będą obejmowały daw-
ny Okręg Kłajpedzki. W konkluzji tej 
sprawy Strona Litewska może mieć ob-
niżoną składkę na okres 3 lat.

Strona Polska akceptuje Agendę Eu-
roregion Bałtyk 2020 do przedstawienia 
w Kopenhadze na posiedzeniu Prezy-
dium ERB jako dokument uzgodniony 
wspólnie.

składa się z politycznych przedsta-
wicieli organizacji członkowskich. 
Każdy członek Prezydium ma prawo 
do wyznaczenia stałego zastępcy” 
proponujemy: „Każda organizacja 
członkowska ma prawo do wyzna-
czenia jednego przedstawiciela do 
Prezydium ERB oraz jednego stałego 
zastępcy”

c. Zgadzamy się, aby:
- zlikwidować Radę ERB
-  Prezydium było najwyższym orga-

nem w ERB
-  przewodniczący Rady Młodzieżowej 

był członkiem Prezydium z prawem 
głosu

-  spotkania Prezydium odbywały się 
trzy razy w roku, w tym raz tuż przed 
lub po Dorocznym Forum Interesa-
riuszy

-  Doroczne Forum Interesariuszy było 
organem doradczym

-  zastąpić grupy robocze zespołami za-
daniowymi

d.  Ponadto, proponujemy, aby skład-
kę członkowską w równej wysokości 
płacili partnerzy z Danii, Polski, Rosji 
i Szwecji. Strona Litewska przedsta-
wi plan wyrównania swojej składki 
w perspektywie najbliższych 2-3 lat
Wywiązała się w tej sprawie dys-

kusja i w jej wyniku Stowarzyszenie 
Gmin zaakceptowało propozycję ww. 
zmian. Zarząd Stowarzyszenia upo-
ważnia przewodniczącą do zajęcia 

a. do części pierwszej Strategii:
-  na str. 3 w rozdziale „Lobbing”: za-

miast: „Zakres ten obejmuje, jednak 
nie ogranicza się wyłącznie do nastę-
pujących zagadnień” proponujemy: 
„Zakres ten obejmuje przede wszyst-
kim”

-  na str. 5: w rozdziale: „Działania 
strategiczne”, w części „Inne formy 
współpracy”: zamiast: „wspólne ini-
cjatywy na rzecz oczyszczenia wód 
Bałtyku” proponujemy: „wspólne 
inicjatywy na rzecz poprawy czysto-
ści wód Bałtyku”

-  na str. 5: w rozdziale: „Działania 
strategiczne”, w części „Inne formy 
współpracy”: proponujemy połączyć 
w jeden punkt: „zapobieganie skut-
kom zmian klimatycznych poprzez 
przedsięwzięcia rozwojowe w za-
kresie źródeł energii odnawialnej 
i oszczędności energii”

b. do części drugiej Strategii:
-  na str. 6: w rozdziale „Strategia UE 

dla Regionu Morza Bałtyckiego”: za-
miast: „Jako broker informacji, ERB 
przyczyni się do… „ proponujemy: 
„ERB przyczyni się również do…”

-  na str. 6: w rozdziale „Silne przy-
wództwo”: zamiast: „wystarczający-
mi zasobami finansowymi” propo-
nujemy: „niezbędnymi zasobami 
finansowymi”

-  na str. 7 w paragrafie dotyczącym 
Prezydium zamiast: „Prezydium c i ą g  d a l s z y  n a  s t r o n i e  1 8 »
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„Obra”, m. in. z marszałkiem wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysławem Stru-
kiem na pokładzie. Gości przywitał 
zastępca wójta gminy Stegna Roman 
Pawłowski, obwieszczając udostępnie-
nie wodniakom nowo wyremontowane-
go obiektu w Rybinie.

Znaczne grono zainteresowanych 
zebrało seminarium, podczas którego 

Już 20 sierpnia po południu do Ry-
biny zaczęli docierać pierwsi uczest-
nicy zlotu, który przyjął charakter 

zlotu gwiaździstego. Następnego dnia 
bosman zlotu zarejestrował ponad pięć-
dziesiąt różnych jednostek cumujących 
przy urokliwym półwyspie w widłach 
Szkarpawy i Wisły Królewieckiej.

Oficjalne otwarcie zlotu nastąpiło 
po przybyciu statku flagowego RZGW 

Pomorski Zlot Miłośników Turystyki Wodnej
W dniach 20-22 sierpnia 
w malowniczej Rybinie 
odbyło się ważne wydarzenie 
promujące potencjał 
i doskonałe warunki do 
uprawiania turystyki wodnej na 
terenie Żuław – Pomorski Zlot 
Miłośników Turystyki Wodnej.
Organizatorami tegorocznego 
zlotu byli: marszałek 
województwa pomorskiego 
oraz wójt gminy Stegna. Swój 
wkład w organizację mieli 
również: Starostwo Powiatowe 
w nowym dworze Gdańskim, 
Związek Miast i Gmin Morskich, 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, Liga 
Morska i Rzeczna, Pomorski 
Okręgowy Związek 
Motorowodny oraz Pomorski 
Okręgowy Związek Żeglarski.

dyskutowano na temat rozwoju dróg 
wodnych w naszym regionie. Zbigniew 
Ptak, kierownik Biura Rozwoju Dróg 
Wodnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, zaprezen-
tował między innymi aktualny stan pro-
jektu o nazwie „Pętla Żuławska – rozwój 

Zbigniew Ptak
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Pomorski Zlot Miłośników Turystyki Wodnej
turystyki wodnej”, obejmującego budo-
wę licznych pomostów cumowniczych 
i przystani żeglarskich. Jedna z inwe-
stycji w ramach projektu powstanie 
również w Rybinie. Z kolei marszałek 
przypomniał wszystkim o wciąż niewy-
korzystywanej drodze wodnej MDW 
E 70, która zaczyna swój bieg w Polsce na 
Odrze, ale jej końcowy odcinek znajduje 
się na terenie województwa pomorskie-
go i obejmuje między innymi Martwą 
Wisłę, Śmiałą Wisłę, Motławę, Nogat, 
Szkarpawę, Wisłę Królewiecką i Tugę – 
Wielką Świętą.

Późniejsze godziny zlotu w Rybinie 
wypełniło żeglarskie świętowanie. Były 
koncerty i konkursy, zarówno dla dzie-
ci, jak i dla starszych uczestników zlotu, 
pokazy ratownictwa wodnego podczas 
których ratownicy z Fundacji Ratowni-
ctwa „Bezpieczni nad wodą” oraz Woje- wódzkiego Wodnego Ochotniczego Po-

gotowia Ratunkowego zaprezentowali 
techniki wyciągania tonącego z wody.

Pomorski Zlot Miłośników Turystyki 
Wodnej był imprezą organizowaną dla 
licznych miłośników obcowania z wodą. 
Jej celem było propagowanie idei krajo-
znawstwa oraz kwalifikowanej turystyki 
wodnej, w tym kajakowej oraz regional-
nego produktu turystycznego, a także 
integracja całego środowiska wodnia-
ckiego. Najważniejszy podczas zlotu był 
jednak wypoczynek na świeżym powie-
trzu w malowniczo położonych żuław-
skich terenach północnej Polski.

fot. M. kRAuSE

Mieczysław Struk
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M. Samusjew przedstawiła informa-
cje nt. posiedzenia Komitetu Monitoru-
jącego Program Partnerstwa i Sąsiedz-
twa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

12-13 lipca br. w Warszawie odbyło 
się III posiedzenie Komitetu Monitoru-
jącego Program LT-PL-RUS 2007-2013. 
Tematem spotkania było m.in. zatwier-
dzenie dokumentów związanych z pra-
cą przyszłego Komitetu Oceniającego 
oraz zatwierdzenie wstępnej listy tzw. 

projektów dużej skali. Po prezentacji 
poszczególnych dokumentów zatwier-
dzono regulamin pracy KO, jednak 
wywiązała się długa dyskusja na temat 
złożonych koncepcji projektów dużej 
skali. Ostatecznie osiągnięto konsensus 
i w celu umożliwienia beneficjentom 
dopracowania propozycji projekto-
wych przedłużono termin składania 
wniosków dla dużych projektów do 15 
września br. Lista projektów zostanie 
zatwierdzona na następnym posiedze-
niu KM. Kolejne posiedzenie Komi-

tetu Monitorującego jest planowane 
w grudniu 2010 r.

M. Samusjew poinformowała o stanie 
wdrażania projektu FMGTM. Do koń-
ca września 2010 r. zamknięto pierwszy 
konkurs, tzn. wszystkie projekty zostały 
zrealizowane i beneficjenci otrzymali 
płatności końcowe. Uruchomiono rów-
nież kolejny projekt z listy rezerwowej, 
ogółem w programie zakontraktowano 
do realizacji 82 podprojekty. Otrzymano 
również propozycję przedłużenia czasu 
trwania projektu o około sześć miesięcy. 
W tej sprawie Krajowy Punkt Kontakto-
wy zwrócił się do Biura Mechanizmów 
Finansowych w Brukseli. Decyzja po-
winna zostać podjęta do końca września 
br. Na koniec września – początek paź-
dziernika planowane jest kolejne posie-
dzenie Komitetu Sterującego FMGTM.

Tzw. Program Szwajcarski, w którym 
Stowarzyszenie występuje jako part-
ner, nadal nie został uruchomiony. Po 
wspólnej decyzji strony szwajcarskiej 
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
postanowiono przygotować i podpisać 
dwie umowy rozpoczynające działa-
nia projektowe. Pierwsza z umów ma 
określać współpracę darczyńcy i MRR, 
a w szczególności sposób przekazywa-
nia środków, podział odpowiedzialno-
ści i zakres raportowana. Druga umowa 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP...

»
c i ą g  d a l s z y  z e  s t r o n y  1 5

Poseł na Sejm RP – M. Sycz, przewodnicząca Zarządu – J. Zielińska

Pomorski Urząd Wojewódzki – A. Mayer, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – M. Wojtyńska,  
wójt gminy Górowo Iławeckie – B. Olszewska-Świtaj
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- Stowarzyszenie zwróci się z pytaniem, 
czy jest potrzebne oficjalne stanowisko 
ERB wspierające starania Rządów Polski 
i Rosji.

Następnie J. Zielińska przedstawiła 
list głowy odeskiej obwodowej admini-
stracji państwowej, Edvarda Matviej-
chuka ws. oferty nawiązania współ-
pracy miedzy Regionem Odeskim oraz 
Euroregionem Dolnego Dunaju ze Sto-
warzyszeniem Gmin. Stowarzyszenie 
Gmin poważnie traktuje ofertę i przeka-
zuje list do Międzynarodowego Sekre-
tariatu ERB z prośbą o rozpatrzenie tej 
sprawy na posiedzeniu Prezydium ERB, 
jeśli byłoby to możliwe w Kopenhadze 
23 września br. Stosownie do podjętych 
decyzji przez Prezydium odpowiedź do 
Odessy zostanie wysłana w wypadku 
pozytywnej odpowiedzi ERB przez Se-
kretariat Międzynarodowy, a jeśli ERB 
nie będzie chciało pojąć tej współpracy, 
to Stowarzyszenie zredaguje odpowied-
ni list. Decyzja powyższa została podjęta 
przez Zarząd jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad sprawo-
zdanie za wykonanie planu dochodów 
i wydatków za okres od 1.01.2010 do 
31.07.2010 zostało przyjęte przez Zarząd 
bez uwag, stan opłacenia składek człon-
kowskich uznano za bardzo dobry.

Zarząd uzgodnił również, że następ-
ne posiedzenie Zarządu oraz Strony 
Polskiej odbędzie się w 10 grudnia w El-
blągu, także w tym terminie jest możliwe 
Walne Zebranie Delegatów Stowarzy-
szenia, ale jest to jeszcze uzależnione od 
terminu wyborów samorządowych.

S. Demkowicz-Dobrzański przed-
stawił Zarządowi Stowarzyszenia 
wniosek o zgodę na złożenie wspól-
nego projektu ERB do Programu Po-
łudnoiwy Bałtyk do 16 grudnia 2010. 
Realizacja projektu rozpoczęłaby się 
w czerwcu 2011 roku. Projekt miałby 
wspierać ERB w uczestnictwie w reali-
zacji Strategii UE dla Regionu Morza 
Bałtyckiego i zapewnić dodatkowe 
środki finansowe na współpracę, zgod-
nie ze statutowym obowiązkiem Mię-
dzynarodowego Sekretariatu. S. Dem-
kowicz-Dobrzański poinformował 
również, iż Rada Młodzieżowa będzie 
przygotowywać swój kolejny wniosek, 
który wymagać będzie współuczestni-
ctwa Stowarzyszenia, także finansowe-
go. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na złożenie obu projektów.

ws. rozwoju współpracy transgranicznej 
ze szczególnym uwzględnieniem małe-
go ruchu granicznego miedzy RP a FR. 
Spotkanie odbędzie się 13 września br. 
w Olsztynie. W spotkaniu weźmie udział 
sekretarz stanu z MSZ Jan Borkowski. 
Z. Olszewski przedstawił propozycje 
jakie Stowarzyszenie przedstawi na tej 
konferencji:
-  Stowarzyszenie wspiera starania o usta-

nowienie małego ruchu granicznego 
na granicy z FR. Przedstawione zostaną 
jako uzasadnienie korzyści dla wzmo-
żenia ruchu miedzy mieszkańcami 
uprawnionych terenów do przekracza-
nia granicy bez konieczności posiada-
nia wizy.

-  Stowarzyszenie wniesie prośbę, aby 
MSZ miało na uwadze konieczność 
zwrócenia się do rządu FR o zrewido-
wanie ograniczeń wynikających z prze-
pisów o strefie nadgranicznej po Stro-
nie Rosyjskiej.

pomiędzy MRR i operatorem precyzu-
je zakres działań operatora. W chwili 
obecnej obie umowy, przygotowywane 
równolegle, zostały co do zasady uzgod-
nione pomiędzy stronami. Dyskusyj-
ne pozostały dwie kwestie (dotyczące 
sposobu aneksowania i raportowania) 
w przypadku których MRR chce jeszcze 
raz spotkać się z darczyńcą, aby przeko-
nać go do własnego wizji zapisu. Gdyby 
próby te spełzły na niczym, MRR goto-
we jest podpisać umowy w kształcie już 
uzgodnionym. Zarówno obecny kształt 
zapisów umowy, jak i wersja propo-
nowana przez MRR nie wpłynie nega-
tywnie na zarządzane projektem, może 
jedynie wpłynąć na zwiększoną obsługę 
administracyjną w wypadku potrzeby 
aneksowania projektu.

W punkcie obejmującym wolne wnio-
ski Z. Olszewski przedstawił zaprosze-
nie, jakie przekazał wojewoda warmiń-
sko-mazurski do udziału w konferencji 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – K. Stańczyk
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EUROREGION 
BAŁTYK 2020

niniejsza Agenda jest wynikiem konstruktywnego dialogu pomiędzy 
interesariuszami Euroregionu Bałtyk. dokument ten określa priorytety 
współpracy do roku 2020.
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OBSZARY
TEMAT YCZNE

Niniejsza Agenda wymaga zinte-
growanego podejścia do współpracy 
w ramach ERB i dlatego dla szerokiego 
spektrum wspólnych działań wyzna-
cza trzy obszary strategiczne:

lobbing,•	

działania strategiczne,•	

wymiana wiedzy.•	

Obszary te, zidentyfikowane przez 
regiony członkowskie w wyniku szcze-
gółowej analizy mocnych i słabych 
stron współpracy ERB, będą uzasad-
nieniem dalszego zaangażowania part-
nerów w podejmowane w przyszłości 
wspólne działania.

Lobbing
Zakładamy, że w wyniku realizacji 

niniejszej Agendy wzrośnie znacze-
nie ERB jako platformy lobbingowej 
w Unii Europejskiej. Będziemy brali 
czynny udział w kształtowaniu unijnej 
polityki, która znajduje się w zakresie 
naszych wspólnych zainteresowań. 
Zakres ten obejmuje przede wszyst-
kim następujące zagadnienia: politykę 
spójności UE, Strategię UE dla Regionu 
Morza Bałtyckiego, Europejską Strate-
gię 2020, politykę TEN-T, politykę roz-
woju obszarów wiejskich, współpracę 
i partnerstwo między Unią Europejską 
i Federacją Rosyjską oraz Partnerstwo 
Wschodnie UE. Inicjatorem działań 
lobbingowych będzie Prezydium ERB, 
które w celu realizacji konkretnych za-
leceń może powoływać zespoły zada-
niowe. Ważnym elementem lobbingu 
będzie współpraca z Komisją Euro-
pejską, Parlamentem Europejskim, 
Komitetem Regionów, organizacjami 
bałtyckimi oraz biurami regionalnymi 
w Brukseli.

Polityka spójności UE

ERB winien monitorować proces 
przygotowawczy przyszłej polityki 
spójności Unii Europejskiej, aktyw-
nie promując znaczniejszą rolę celu 3 
(współpracy terytorialnej). Niemniej 
ważnym elementem powinno być 

zapewnienie równoważnego znacze-
nia współpracy transgranicznej na 
granicach morskich ze współpracą 
na graniach lądowych, a szczególną 
uwagę należy poświęcić przyszłości 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Południowy Bałtyk. Aby zapew-
nić sprzyjające i długofalowe warunki 
finansowe dla współpracy transgra-
nicznej na obszarze ERB, powinniśmy 
podjąć działania lobbingowe na rzecz 
kontynuacji Programu Współpracy 
Transgranicznej Południowy Bałtyk 
na obszarze całego Euroregionu. Inte-
resariusze współpracy ERB uważają, 
że najlepszym rozwiązaniem będzie 
przyszły Program współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z komponen-
tem Europejskiego Instrumentu Są-
siedztwa i Partnerstwa, który umożliwi 
udział partnerów rosyjskich.

działania Strategiczne
Inicjatywy strategiczne ERB speł-

niają wiele funkcji. Poprzez ułatwianie 
sieciowej współpracy różnych partne-
rów oraz zapewnianie komplemen-
tarności z regionalnymi strategiami 
rozwoju, zwiększają wartość dodaną 
współpracy. Dzięki odwołaniu się do 
najważniejszych polityków z regionów 
oraz angażowaniu innych istotnych in-
teresariuszy wzmacniają jej znaczenie. 
Potrzebujemy dzisiaj lepszej koordy-
nacji wspólnych celów strategicznych, 
w obszarach takich jak:

wdrażanie wspólnego programu •	
rozwoju (WPR),

realizacja priorytetowych działań •	
instytucjonalnych, a także

rozwój platform współpracy wspie-•	
rających inne podmioty i formy 
współpracy na terenie ERB.

Wspólny program rozwoju

Partnerzy kontynuować będą pro-
ces wdrażania WPR, co roku decydu-
jąc, które z działań wybrać i przygoto-
wać do realizacji, a także w jaki sposób 
przeprowadzić ich realizację. Zaleca 
się, aby do wdrażania poszczególnych 

CEL 
NADRZĘDNY

Interesariusze Euroregionu Bałtyk 
(ERB) uważają go za ważną platformę 
współpracy, która angażuje regiony 
członkowskie z Danii, Litwy, Polski 
Rosji i Szwecji w działania mające 
znaczenie dla rozwoju całego regionu 
Morza Bałtyckiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru południo-
wego Bałtyku. Pozytywna wartość tej 
współpracy znalazła odzwierciedlenie 
w zorganizowanych inicjatywach po-
litycznych, które zaowocowały m.in. 
pozyskaniem środków na wsparcie ob-
szaru południowego Bałtyku, realiza-
cją projektów opartych na Wspólnym 
Programie Rozwoju ERB oraz poprawą 
dialogu międzykulturowego z korzyś-
cią dla procesu integracji w Europie. 
Celem niniejszej Agendy jest wyko-
rzystanie dotychczasowych sukcesów 
i doświadczeń, tak aby w kolejnej fazie 
współpracy ERB stał się dynamiczniej-
szym narzędziem do podejmowania 
wspólnych wyzwań identyfikowanych 
przez regiony członkowskie oraz zna-
czącym partnerem współpracy trans-
granicznej w regionie Morza Bałty-
ckiego.

WARTOŚĆ
DODANA
WSPÓŁPRACY

Tworząc niniejszą Agendę i planując 
jej wdrażanie, regiony członkowskie 
ERB miały na względzie zasadnicze zna-
czenie wartości dodanej podejmowa-
nych wspólnie inicjatyw. Zdecydowały 
zatem, że warunkiem podstawowym 
różnorodnych działań i konkretnych 
projektów musi być wytworzenie war-
tości dodanej dla rozwoju poszcze-
gólnych regionów członkowskich, 
poprzez fakt ich współuczestnictwa 
w przedsięwzięciach podejmowanych 
na poziomie Euroregionu. Dodatkową 
przesłanką współpracy w ramach ERB 
powinno być to, iż rezultaty wspólnych 
przedsięwzięć będą zdecydowanie lep-
sze niż wynik indywidualnych działań 
poszczególnych regionów. »
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perckich możliwości Euroregionu po-
przez stworzenie tzw. think tanku.

Inne formy współpracy

ERB będzie aktywnie uczestniczyć 
w rozwoju regionów członkowskich 
poprzez wsparcie dla tworzenia i roz-
budowy platform współdziałania in-
nych podmiotów i form współpracy. 
W tej roli ERB będzie działał głownie 
jako instytucja ułatwiająca nawiązy-
wanie współpracy, punkt kontaktowy 
oraz broker informacji. Dodatkowo, 
ERB będzie dążyć do stworzenia lep-
szych warunków ramowych do współ-
pracy i inwestycji, zwłaszcza tych do-
tyczących współpracy gospodarczej, 
zrównoważonego środowiska, atrak-
cyjności regionalnej i dostępności 
transportowej. Przykładowe działania 
mogą obejmować:

wzmacnianie współpracy pomiędzy •	
przedsiębiorcami, uniwersytetami, 
szkołami wyższymi, centrami inno-
wacyjnymi, klastrami i małymi por-
tami bałtyckimi,

zwiększanie mobilności geograficz-•	
nej pracowników,

wprowadzanie zasad wspólnego •	
rynku na obszarze ERB,

wspólne inicjatywy na rzecz popra-•	
wy czystości wód Bałtyku,

podnoszenie poziomu bezpieczeń-•	
stwa morskiego,

zapobieganie skutkom zmian klima-•	
tycznych poprzez przedsięwzięcia 
rozwojowe w zakresie źródeł energii 
odnawialnej i oszczędności energii,

zadania promujące współpracę „lu-•	
dzie dla ludzi”,

inicjatywy promujące inwestycje •	
w korytarze transportowe,

rozwój połączeń promowych i lot-•	
niczych pomiędzy portami w regio-
nach członkowskich ERB,

ułatwianie ruchu granicznego na •	
przejściach z Obwodem Kalinin-
gradzkim.

Wymiana wiedz y
Interesariusze współpracy ERB są 

głęboko przekonani, że poprzez wy-
mianę wiedzy można osiągnąć znacz-

zadań WPR Prezydium ERB powoły-
wało zespoły zadaniowe.

Priorytetowe działania 
instytucjonalne

W celu realizacji priorytetowych 
działań instytucjonalnych wdrażane 
będą inicjatywy i projekty przygoto-
wywane wspólnie przez wszystkich in-
teresariuszy współpracy ERB. Jednym 
z takich działań powinno być zbadanie 
możliwości utworzenia Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytorial-
nej (EUWT) na warunkach zapewnia-
jących udział wszystkich partnerów 
Euroregionu. Należy przeprowadzić 
analizę SWOT, która przedstawi ewen-
tualne korzyści takiego rozwiązania 
na tle zasobów administracyjnych 
i finansowych, które będą wymagane 
przy jego realizacji, jak również wska-
że możliwe i najbardziej odpowiednie 
funkcje dla EUWT ERB. Kolejnym 
priorytetowym działaniem instytucjo-
nalnym mogłaby być inicjatywa zmie-
rzająca do większego zaangażowania 
ekspertów w prace ERB, a w dłuższej 
perspektywie do rozbudowania eks-

»

Nabrzeże Karlskrony
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w której na realizację wspólnej pra-
cy przeznacza się niezbędne zasoby. 
W ERB winni być bardziej aktywni wy-
sokiej rangi przedstawiciele politycz-
ni, tak aby organizacja była bardziej 
skuteczna, szybsza w podejmowaniu 
decyzji i zdolna do działań strategicz-
nych przedsiębranych w celu realizacji 
wspólnych inicjatyw. Jako organizacja 
polityczna ERB musi być strukturą ela-

styczną, umiejącą przystosować się do 
zmieniających warunków działania. 
W zapewnieniu silnego politycznego 
przywództwa we współpracy w Eu-
roregionie będzie konieczny nie tylko 
aktywny udział wiodących polityków, 
lecz również urzędników wysokiego 
szczebla. Dzięki temu powstanie po-
most ułatwiający niezakłócony transfer 
najważniejszych aspektów współpracy 

ny postęp w dziedzinie innowacji i wy-
dajności operacyjnej.

Dlatego też deklarują pełne wspar-
cie dla działań związanych z wymianą 
informacji, doświadczeń, najlepszych 
praktyk, itp. świadomi tego, że podej-
mowane wspólnie wysiłki polityków 
lokalnych i regionalnych, decydentów, 
ekspertów i praktyków przyczynią się 
do pogłębienia wzajemnych relacji 
i wzmocnienia współpracy pomiędzy 
regionami członkowskimi ERB.

Wymiana wiedzy wpłynie również 
na rozwój i poprawę kompetencji 
i kwalifikacji wszystkich partnerów 
oraz przyczyni się do głębszej integra-
cji wewnątrz organizacji.

STRATEGIA UE 
DLA REGIONU
MORZA
BAŁT YCKIEGO

ERB będzie dalej włączał się w re-
alizację Strategii UE dla Regionu 
Morza Bałtyckiego. Nasze zaangażo-
wanie obejmie wszystkie trzy obsza-
ry tematyczne współpracy. Jako plat-
forma współdziałania politycznego 
ERB będzie interesariuszem Strategii 
monitorującym proces jej wdrażania 
i uczestniczącym w dorocznych forach. 
Realizując swoje zadania strategiczne, 
ERB jako aktywny uczestnik przygotu-
je propozycję projektu w ramach Roz-
działu 12 Strategii zatytułowanego „Sieć 
lokalnych struktur polityki młodzieżo-
wej”, która zostanie następnie przedsta-
wiona do zatwierdzenia Komisji Euro-
pejskiej jako projekt flagowy Strategii. 
ERB przyczyni się również do wymiany 
informacji pomiędzy regionami człon-
kowskimi i Unią Europejską, pomiędzy 
Euroregionem i innymi organizacjami 
bałtyckimi, a także pomiędzy samymi 
regionami członkowskimi ERB.

SILNE
PRZY WÓDZT WO

Agenda ta wdrażana będzie w opar-
ciu o skuteczne przywództwo, aktywne 
uczestnictwo i sprawną organizację, »

Wiatrak w Olandii
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w ERB, z i do regionów członkowskich. 
Silne przywództwo należy wesprzeć 
stosowną strukturą organizacyjną, 
sprawnym zarządzaniem na co dzień 
oraz niezbędnymi zasobami finanso-
wymi.

Struktura 
organizacyjna

Prezydium

Prezydium ERB jest najwyższym 
organem Euroregionu z uprawnienia-
mi decyzyjnymi w zakresie wszystkich 
działań Euroregionu. Postanowienia 
Prezydium wymagać będą konsen-
susu. Każda organizacja członkowska 
wyznaczy po jednym przedstawicielu 
na członka Prezydium ERB, a także 
po jednym zastępcy. Członkiem Pre-
zydium będzie także przewodniczący 
Rady Młodzieżowej. W ciągu roku 
obywać się będą przynajmniej trzy 
posiedzenia Prezydium, w tym jedno 
wraz z Dorocznym Forum Interesa-
riuszy Euroregionu Bałtyk. Prezy-
dium może obradować także w trybie 
on-line. Posiedzenia Prezydium przy-
gotowuje Stały Międzynarodowy Se-
kretariat (SMS) w ścisłej współpracy 
z koordynatorami ERB w regionach.

Prezydent ERB

Prezydent przewodzi Prezydium 
i jest najwyższym przedstawicielem 
ERB. Kadencja prezydenta trwa rok 
i przechodzi kolejno w ręce wyznaczo-
nej delegacji krajowej. Delegacje krajo-
we rekomendują swojego przedstawi-
ciela na stanowisko prezydenta ERB, 
który jest ostatecznie zatwierdzany 
przez Prezydium. Prezydent ma upo-
ważnienie Prezydium do reprezenta-
cji ERB na zewnątrz oraz do działania 
w jego imieniu. Pełniąc obowiązki 
przewodniczącego Prezydium prezy-
dent ma wsparcie SMS współdziała-
jącego ściśle z koordynatorami ERB 
w regionach.

Rada Młodzieżowa

Rada Młodzieżowa ERB stanowi 
integralną część współpracy, pono-
sząc odpowiedzialność za promocję 
aspektów młodzieżowych i wnosze-

»

Prezentacja dziedzictwa kulinarnego województwa pomorskiego  
w czasie Festiwalu Bałtyckiego w Karlshamn
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ku tych dyskusji uzgadniane wspólne 
stanowiska i pozycje. Przedstawiane 
będą również pomysły dalszego roz-
woju ERB i formułowane wobec Pre-
zydium konkretne propozycje. Forum 
da możliwość skutecznego promowa-
nia kultury otwartego dialogu między 
interesariuszami współpracy, uwzględ-
niającego interesy regionów członkow-
skich, społeczności lokalnych, władz 
i innych istotnych partnerów. W ten 
sposób Forum stanie się ważnym in-
strumentem wzmocnienia współpracy 
politycznej w ERB. Wzmocni też jego 

Dwuletni plan pracy

Co roku Prezydium ERB zatwier-
dzać będzie dwuletni plan pracy, ściśle 
określający wspólne cele strategiczne, 
a także zakres wspólnych inicjatyw. 
Plan ten wskazywać również będzie 
tematykę kolejnych dorocznych fo-
rów planowanych w danym okre-
sie. Plan pracy przygotowuje SMS 
w bliskiej współpracy z prezydentem 
i wiceprezydentem ERB, a także z ko-
ordynatorami w regionach. Zatwier-
dzają go również organizacje regio-

nie ich w zakres ogólnych priorytetów 
pracy ERB. Rada składa się z jednego 
przedstawiciela z każdej organizacji 
członkowskiej, a wszyscy jej członko-
wie mają prawo do stałego zastępcy. 
Co roku członkowie Rady wybiera-
ją spośród siebie przewodniczącego, 
który reprezentuje ich w Prezydium 
ERB. Rada Młodzieżowa uczestniczy 
w przygotowaniu dwuletniego planu 
pracy ERB i prowadzi działania zgod-
nie z własnym harmonogramem, któ-
ry wcześniej przedstawia Prezydium 
do zatwierdzenia.

»

Port w Baltyjsku

doroczne Forum  
Interesar iusz y ERB

Raz w roku Prezydium ERB orga-
nizować będzie Doroczne Forum In-
teresariuszy. Forum to ma być platfor-
mą spotkań regionów członkowskich 
i aktorów spoza nich (wiodących po-
lityków, urzędników, przedstawicieli 
rządów i UE, a także ekspertów i prak-
tyków współpracy transgranicznej), 
którzy w ten sposób wspomagać będą 
rozwój Euroregionu swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Forum będzie are-
ną, w ramach której dyskutowane będą 
istotne dla współpracy w Euroregionie 
polityki, zwłaszcza te dotyczące Unii 
Europejskiej, regionu Morza Bałtyckie-
go i stosunków Unia-Rosja, a w wyni-

możliwości instytucjonalne poprzez 
rozwój sieci współpracy i poszerzenie 
pola jego obecności. Dlatego też Do-
roczne Forum Interesariuszy należy 
organizować wokół jasno sformuło-
wanego programu, co pozwoli orga-
nizacjom członkowskim omówić we-
wnętrznie i z wyprzedzeniem wszelkie 
planowane tematy, a także uzasadni 
udział stosownych uczestników.

codzienne 
zarządzanie

Pod kierownictwem Prezydium 
ERB oraz zgodnie z dwuletnim pla-
nem pracy codzienną współpracę 
w ERB realizują SMS oraz koordynato-
rzy w regionach.

nów członkowskich. Dwuletni plan 
pracy ma zapewnić sprawny obieg 
pracy pomimo rotacji prezydentury 
w Euroregionie.

Stały Międzynarodowy Sekretariat

Za koordynację codziennej pracy 
w Euroregionie odpowiadać będzie 
SMS w ścisłej współpracy z koordyna-
torami ERB w regionach. Sekretariat 
będzie działał zgodnie z dwuletnim 
planem pracy oraz instrukcjami Pre-
zydenta ERB. Raz na miesiąc SMS or-
ganizować będzie spotkania on-line 
z koordynatorami ERB w regionach. 
Spotkania takie odbywać się mogą 
również, kiedy będzie to konieczne lub 
na prośbę członków współpracy. SMS 
ponosi również odpowiedzialność za 
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Zespoły zadaniowe

Grupy robocze ERB przestają 
istnieć. Prezydium ERB ma prawo 
do powoływania zespołów zada-
niowych, które działać będą wedle 
ścisłych wytycznych, zaproponowa-
nych i zatwierdzonych przez Pre-
zydium, określających w klarowny 
sposób ich cele, skład, ramy czasowe 
i oczekiwane rezultaty. Zespoły te 
powoływać można w celu realizacji 
ogólnych priorytetów współpracy 
w Euroregionie, to jest planowania 
i wykonania działań lobbingowych, 
przygotowania i wdrożenia wspól-
nych działań strategicznych, a także 
prowadzenia wymiany wiedzy. Pre-
zydium może też, jeśli uzna to za 
stosowne, zlecać zespołom zadania 
nadzwyczajne.

Sk ładk i  członkowsk ie
Obecny system składek należy 

dostosować do zmian, jakie zaszły 

w regionach członkowskich od 
2004 r., kiedy system ten wprowa-
dzono w życie. Docelowo, wszyst-
kie regiony członkowskie powinny 
ponosić równą odpowiedzialność 
finansową za współpracę w Euro-
regionie. Interesariusze ERB zdają 
sobie jednak sprawę z dwóch oko-
liczności, które mogą uniemożliwić 
natychmiastowe zrównanie składek, 
to jest po pierwsze, gorsze warunki 
ekonomiczne w Obwodzie Kalinin-
gradzkim i po drugie, wciąż niejas-
na sytuacja partnerów litewskich. 
Dlatego też zgadzają się na proces 
dwóch prędkości, wedle którego or-
ganizacje polskie płacić będą skład-
ki w równej wysokości ze składkami 
partnerów z Danii i Szwecji, a człon-
kowie litewscy i rosyjscy przyjmą 
plan, który w perspektywie dwóch-
czterech lat pozwoli na podniesienie 
ich składek do wielkości wkładu po-
zostałych partnerów.

organizację innych spotkań w Euro-
regionie, włącznie z posiedzeniami 
Prezydium i Dorocznym Forum. SMS 
wspiera prezydenta ERB w realizacji 
zadań zaplanowanych w trakcie jego 
kadencji.

Koordynatorzy ERB w regionach

Każdy organizacja członkowska wy-
znaczy w swoim regionie koordynatora, 
który zajmować się będzie wszystkimi 
kwestiami związanymi ze współpracą 
w ERB. Koordynatorzy w regionach 
będą osobami kontaktowymi pomię-
dzy SMS a regionami członkowskimi. 
Wszystkie osoby zaangażowane w re-
alizację współpracy w ERB, włącznie 
z SMS oraz koordynatorami ERB w re-
gionach, będą współodpowiedzialni za 
skuteczne wdrażanie zadań wynikają-
cych z codziennego zarządzania Euro-
regionem, za wykonanie dwuletniego 
planu pracy, a także za wypełnienie 
innych poruczeń prezydenta i Prezy-
dium ERB.

»

Regaty żeglarskie na Zalewie Wiślanym
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Wycieczki krajoznawcze z wąt-
kiem rekreacyjnym organizo-
wane w Olsztynie przez ostat-

nie lata miały raczej stałych bywalców. 
Zauważalne było nikłe pozyskiwanie 
nowych osób spośród mieszkańców Ol-
sztyna, rzadkością w tych wyprawach 
byli też turyści.

Olsztyn 
– ogród  
ludzi aktywnych
doroczny Bieg Jakubowy (19 września) był symbolicznym 
zwieńczeniem debiutanckiej, wiosenno-letniej edycji projektu 
„Olsztyn. Aktywnie!”, z którym stolica Warmii i Mazur wystartowała 
wiosną tego roku. Miasto zaoferowało mieszkańcom i turystom 
pakiet siedmiu dyscyplin takich jak kajakarstwo, marszobiegi, 
nordic walking, rajdy rowerowe długie i krótkie, kolarstwo 
grawitacyjne i spacery z przewodnikiem.

- Działo się tak dlatego, że mieliśmy do 
czynienia z oderwanymi od siebie dzia-
łaniami, a nie produktem – uważa Ma-
ciej Rytczak, dyrektor Wydziału Kultu-
ry, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta 
Olsztyn. – Realizacja projektu „Olsztyn. 
Aktywnie!” jest odpowiedzią na aspiracje 
stolicy regionu do miana centrum rekrea- 

cyjno-sportowego, z wykorzystaniem 
wyjątkowych walorów naturalnych ta-
kich jak lasy i jeziora w granicach oraz 
okolicach miasta. Nasze działania zmie-
rzają nie tylko do budowania marki mia-
sta przyjaznego mieszkańcom, ale rów-
nież atrakcyjnego pod względem oferty 
pobytowej dla turystów.

Projekt nawiązywał do koncepcji roz-
woju Olsztyna zgodnego z wizją miasta- 
-ogrodu, czyli miejsca kameralnego, 
sprzyjającego aktywnemu spędzaniu 
czasu przez cały rok – co istotne – z pod-
kreśleniem możliwości poznawania 
walorów krajoznawczych i elementów 
dziedzictwa historyczno-kulturowego. 
Najważniejszy element to rekreacja, wy-
poczynek na świeżym powietrzu (z ak-
centem na rodzinne spędzanie wolnego 
czasu) słowem: dobrze pojęta aktywność. 
Ważnym modułem był jednak również 
wątek edukacyjny – poznawanie cieka-
wych miejsc.

- Chodzi o atrakcyjne pod wzglę-
dem rekreacyjnym miejsca w Olsztynie, 
a także przekraczanie granic admini-
stracyjnych miasta, czyli wypady w ma-
lownicze miejsca powiatu olsztyńskiego, 
zgodnie z filozofią aglomeracyjności – 
dodaje M. Rytczak.

Edukacyjny charakter przedsięwzię-
cia podkreślał udział profesjonalnych 
instruktorów i przewodników turystycz-
nych. „Olsztyn. Aktywnie!” to produkt 
ogólnodostępny i całkowicie bezpłatny. 
Oferta była skierowana z jednej strony 
do mieszkańców Olsztyna, z drugiej zaś 
– do turystów (broszury z informacjami 
o projekcie kusiły w hotelach w Olszty-
nie i ośrodkach wypoczynkowych na 
terenie powiatu olsztyńskiego). Organi- »
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zatorzy zadbali również o kwestię bez-
pieczeństwa – w eskapadach brali udział 
ratownicy medyczni, a każdy uczestnik 
był ubezpieczony od nieszczęśliwych 
wypadków.

Uczestnicy, którzy wzięli udział we 
wszystkich edycjach danej dyscypliny 
– dowodem były pamiątkowe znacz-
ki – otrzymali upominki i wzięli udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród. Każda 
z eskapad kończyła się poczęstunkiem 
na olsztyńskim Starym Mieście. Dzię-
ki udziałowi w projekcie restauratorów 
skupionych w Stowarzyszeniu Starówka 
Razem, „aktywni” za okazaniem specjal-
nych kuponów zajadali „za free” podczas 
„Niedzielnego Rodzinnego Grillowania”. 
Docelowo projekt „Olsztyn. Aktywnie!” 
będzie miał dwie odsłony roku – z podzia-
łem na cykle wiosna-lato i jesień-zima.

Organizatorem przedsięwzięcia był 
Urząd Miasta Olsztyn, sponsorem stra-
tegicznym – sieć sklepów Olimp, zaś 
strategicznym patronem medialnym – 

„Gazeta Wyborcza”, która co sobota in-
formowała o kolejnych odsłonach cyklu. 
Ponadto partnerami przy realizacji pro-
jektu byli: PTTK, Stowarzyszenie Cen-
trum Turystyki Aktywnej „Kołodrom”, 
Bikepark Wąwóz, MPK i OSiR. Patronat 
medialny: Radio Olsztyn, Radio Plane-
ta, Radio UWM FM oraz gazeta.mazury.
pl. Szczegółowe informacje, m.in. trasy 
wycieczek, porady specjalistów, cieka-
wostki dotyczące tras, prezentacje tras 
w GoogleMaps oraz ślady GPS do darmo-
wego pobrania można znaleźć na stronie:  
www.aktywnie.olsztyn.eu.

RP

fot. ARchIWuM uRZędu MIAStA 
olSZtyN

»
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Rumia  
– miasto  
w pięknym  
miejscu

Rumia, choć leży w bezpośrednim sąsiedztwie wielkiej aglomeracji 
trójmiejskiej i ma z nią doskonałe połączenia komunikacyjne, 
jest miastem o charakterze kameralnym i przyjaznym ludziom. 
na pewno warto tu przyjechać, może założyć firmę, 
a nawet zamieszkać...

skiej nad Zagórską Strugą. Jest to za-
razem jedno z najpiękniejszych miejsc 
rekreacyjnych w Rumi, choć kiedyś był 
tu zdewastowany teren. Miasto w ciągu 
kilku lat go zrewitalizowało i uczyniło 
miejscem spacerów, zabaw oraz imprez. 
Drugim miejscem, w którym rumianie 
lubią przebywać, jest Park Miejski przy 
ul. Filtrowej, który powstał w miejscu 
dawnego majątku Janowo.

Rumia – miasto przyjazne  
mieszkańcom

Miasto w pierwszej kolejności inwe-
stuje w infrastrukturę dla wszystkich, 
w równe ulice i chodniki w każdej dziel-
nicy, ścieżki rowerowe oraz miejsca 
służące rekreacji. W chwili obecnej po 
terenie gminy przebiega 144,3 km ulic, 
w tym 83,7 km posiada nawierzchnie 
utwardzone (co stanowi 58% wszystkich 
dróg publicznych).

W ciągu ostatnich kilku lat wybu-
dowano nawierzchnie dróg o łącznej 

długości 17 km (w tym 1,7 km w ra-
mach tzw. inicjatyw lokalnych). Obec-
nie mieszkańcy nowo wybudowanych 
74 ulic poruszają się po nowych chod-
nikach, ścieżkach rowerowych i na-
wierzchniach asfaltowych lub z kostki. 
Wybudowano także dwa ciągi pieszo
-spacerowe: wzdłuż Zagórskiej Strugi 
oraz ul. Żwirki i Wigury. W najbardziej 
newralgicznych punktach sieci komu-
nikacyjnej miasta powstały nowoczes-
ne, bezpieczne skrzyżowania z ruchem 
okrężnym. W ostatnich latach powstało 
ponad 6,5 km nowoczesnych ścieżek 
rowerowych, a w 2010 r. przy współ-
udziale funduszy europejskich Rumia 
planuje wybudować połączenie rowero-
we z gminą Kosakowo.

W latach 2006-2009 wybudowano 
łącznie 1,5 km wodociągu oraz blisko 
5 km sieci kanalizacji sanitarnej, do 
której w chwili budowy podłączono 
150 posesji.

Wielką inwestycją było skanalizo-
wanie dzielnicy Biała Rzeka – etap I  

R umia to miasto średniej wielko-
ści – zajmuje obszar ponad 30 tys. 
mkw. oraz liczy prawie 45 tys. 

mieszkańców. Jest pięknie położona – 
w pradolinie rzek Łeby i Redy, od strony 
południowo-zachodniej okala ją Trój-
miejski Park Krajobrazowy, a od północ-
no-wschodniej łąki i dawne torfowiska. 
Z najwyższego wzgórza na terenie mia-
sta – Góry Markowca – można zobaczyć 
fragment Zatoki Puckiej, ukrytej w prze-
smyku pomiędzy dwiema kępami. Przez 
całe miasto – z południowego zachodu 
na północy wschód – wije się malowni-
czo rzeka Zagórska Struga.

Zabudowa Rumi jest w przeważającej 
mierze jednorodzinna. Jedyną w krajo-
brazie miasta „wyspą” z wysokimi bu-
dynkami jest dzielnica Janowo. Pomię-
dzy Janowem a Starą Rumią znajduje 
się obszar zabudowy wielorodzinnej, ale 
i tutaj budynki nie przekraczają czterech 
pięter.

Ulubione miejsce odpoczynku miesz-
kańców to m.in. park przy ul. Starowiej- »



B I U L E T Y N  E U R O R E G I O N U  B A ŁT Y K  N R  2 2   |   W R Z E S I E Ń  2 0 1 030

ście prowadzona jest zbiórka odpadów 
segregowanych, wielkogabarytowych 
i niebezpiecznych.

Rumia – miasto inwestujące 
w sport

Władze Rumi angażują się w działa-
nia inwestycyjne, zmierzające do upo-
wszechniania kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji. W pierwszej kolejności za-
spokojono potrzeby związane z bra-
kiem takich obiektów jak hala sporto-
wo-widowiskowa i basen. Kolejnym 
etapem wzmacniania sportowej infra-
struktury miasta jest realizacja projektu 
pn. „Wzrost atrakcyjności przestrzeni 
miejskiej miasta Rumi poprzez rozbu-
dowę kompleksu obiektów sportowych 
MOSiR” oraz budowa kolejnych ścieżek 
rowerowych, tym razem w ramach pro-
jektu „Turystyczny Szlak Północnych Ka-
szub – budowa publicznej infrastruktury 
turystycznej – stworzenie spójnego szla-
ku rowerowego na terenie gmin powia-
tów wejherowskiego i puckiego”.

w 2006 roku. Dodatkowo w okresie 
ostatnich lat gmina wykonała wiele od-
cinków w formie uzupełnienia wybu-
dowanych wcześniej sieci sanitarnych. 
W 2010 r. planowane jest przeprowadze-
nie II etapu budowy kanalizacji w Białej 
Rzece.

Wraz z docelową budową nowych 
ulic każdorazowo budowana była ka-
nalizacja deszczowa. Obecnie sieć ka-
nalizacji sanitarnej w Rumi wynosi 
151,9 km (96% obszaru miasta), a sieć 
wodociągowa 186,4 km (99,6% obszaru 
miasta).

Rumia – miasto przyjazne  
środowisku

Rumia troszczy się o środowisko na-
turalne. W ramach realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla miasta Rumi 
na lata 2004 – 2011 w zakresie edukacji 
ekologicznej, poprawy jakości powie-
trza, wody i gleby podejmowane są róż-
norodne działania mające na celu popra-
wę stanu środowiska.

Gmina realizuje Plan Gospodarki Od-
padami dla Miasta Rumi na lata 2004-
2011, który zawiera aktualny stan, pro-
gnozowane zmiany, określenie działań 
zmierzających do poprawy w zakresie 
gospodarki odpadami, w szczególności 
odpadami komunalnymi. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, od 2007 roku, 
corocznie sporządzane jest sprawozda-
nie z realizacji powyższego Planu, które 
przedstawiane jest Radzie Miejskiej.

W Rumi 100% mieszkańców objętych 
jest zbiórką odpadów, w całym mie-

»

Park przy ul. Starowiejskiej 1

Basen przy ul. Rodziewiczówny

Park Miejski przy ul. Filtrowej 2



S T O W A R Z Y S Z E N I E  G M I N  R P  E U R O R E G I O N  B A ŁT Y K 31

W ramach rządowego programu 
„Moje boisko – Orlik 2012” na terenie 
miasta powstały dwa nowoczesne kom-
pleksy sportowe: przy ul. Stoczniowców 
w Rumi-Janowie oraz przy ul. Świętopeł-
ka w Starej Rumi. Oba spełniają wszyst-
kie wymogi programu, a dodatkowo 
zaplecze sanitarno-szatniowe „Orlika 
2012” przy ul. Świętopełka zostało do-
stosowane nie tylko do potrzeb dzieci, 
ale również starszej młodzieży i doro-
słych. Natomiast w ramach programu 
„Blisko boisko” powstało boisko przy 
Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego.

Kryta pływalnia przy ul. Rodziewi-
czówny w Rumi jest zbudowana według 
najnowocześniejszych standardów. Po-

w Redzie oraz wybudowano przedłuże-
nie ul. Kosynierów (prawie do granicy 
z miastem Reda). Przy okazji budowy 
centrum handlowego Galeria Rumia 
wykonany został remont ulic Sabata, 
Kombatantów (dawnej H. Sawickiej) 
oraz przebudowa skrzyżowania ul. Saba-
ta z ul. Sobieskiego.

W roku 2010 zaplanowano rozpoczę-
cie kolejnej dużej inwestycji drogowej, tj. 
budowy ulic Towarowej i Cegielnianej 
w Rumi. Zgodnie z zawartymi umowami 
z gminą Reda i powiatem wejherowskim 
miasto przystępuje do realizacji wspól-
nego zadania pod nazwą „Przebudowa 
systemu drogowego w Rumi i Redzie 
wraz z budową bezkolizyjnych prze-
jazdów pod liniami kolejowymi nr 202 
i 213 w celu modernizacji regionalnej in-
frastruktury drogowej”. Wartość udziału 
Rumi w inwestycji planowana jest na 
22 mln zł.

siada systemem solarny, służący do pod-
grzewania wody dla potrzeb socjalnych 
oraz system rekuperacji (odzysk ciepła 
z systemu wentylacyjnego) – zapewnia-
jący oszczędną eksploatację basenu oraz 
technologię ekologicznego oczyszczania 
wody (ozonowanie).

Rumia – miasto dla regionu

Miasto stawia przede wszystkim na 
ciągłą poprawę warunków życia miesz-
kańców, poprzez budowę dróg, terenów 
spacerowo – rekreacyjnych, działań na 
rzecz ochrony środowiska. Nie oznacza 
to jednak, że nie angażuje się w ponad- 
lokalne inicjatywy i inwestycje.

Rumia współfinansowała general-
ny remont drogi wojewódzkiej nr 100 
(ul. Starowiejska i ul. I Dywizji WP) re-
mont drogi powiatowej nr 1403 G (ul. 
Kamienna) z udziałem funduszy z rezer-

wy budżetu państwa. W ramach porozu-
mienia z Auchan przebudowano drogę 
krajową nr 6 od skrzyżowania z ul. Cey-
nowy do skrzyżowania z ul. Obwodową 

Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Zajęcia na Orliku 2010 w Rumi-Janowie

Ciąg pieszo-spacerowy wzdłuż ul. Żwirki i Wigury



Rumia, park przy ul. Starowiejskiej 3


