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BIULETYN ERB  

Z najlepszymi życzeniami 
Wesołych Świąt oraz 

Szczęśliwego Nowego roku 
od Euroregionu Bałtyk! 

Have a very merry Christmas 
and a Happy New Year with 

the best wishes from 
Euroregion Baltic! 

Z radością informujemy, iż komponent Tacis projektu Seagull II został zatwierdzony 
przez Komitet Sterujący programu BSR INTERREG III B NP na posiedzeniu w Øyer, w 

Norwegii w dniu 9 grudnia 2005.   

De bedste ønsker om en 
glædelig jul og et godt nytår, 

fra Euroregion Baltic!  

Linksmų Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų 
nuoširdžiai Jums linki 
euroregionas Baltija! 

Примите искренние 
поздравления с Новым 2006 
годом и Рождеством от 
Еврорегиона Балтика!  

Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu! 

Ar vislabākajiem 
vēlējumiem no 

Eiroreģiona Baltica! 

En riktigt God Jul och ett gott nytt 
år önskas från Euroregion Baltic!  



Wspólny Program Rozwoju zatwierdzony! 
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Wspólny Program Rozwoju został przyjęty podczas posiedzenia Rady Euroregionu w Kłajpedzie w 
dniu 28 listopada 2005 r. Wcześniej, przyjęły go także Zarządy Okręgów Blekinge, Kalmar i Krono-
berg w Szwecji, Regionu Municypalnego Bornholm w Danii, Zarząd Stowarzyszenia Gmin RP oraz 
Zarządy Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego w Polsce. Program oczekuje na przy-
jęcie na Litwie, Łotwie i w Obwodzie Kaliningradzkim. Program określa ona cztery obszary priory-
tetowe współpracy: A. rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, turystyki i obszarów wiejskich; 
B. infrastrukturę transportową; C. wymiar społeczny, zwłaszcza rynek pracy i przeciwdziałanie 
bezrobociu; D. ochronę środowiska ze szczególnym uwzględnieniem energii i zagadnień wodnych. 
W ramach wymienionych obszarów, proponowane są bardziej szczegółowe działania określające 
priorytety współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk na przeszłe 10, 15 lat. Są to: 
1. Powołanie struktury ERB zajmującej się rozwojem innowacji oraz ŚMP. 
2. Ustanowienie Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu poprawy warunków życia miesz-
kańców wsi. 
3. Powołanie Grupy Roboczej ds. Rozwoju Turystyki. 
4. Powołanie komitetu w celu przyjęcia i realizacji strategii infrastruktury transportu w ERB. 
5. Przygotowanie i rozpowszechnienie raportu a temat rynku pracy w ERB. 
6. Opracowanie konkretnych propozycji działań politycznych w kierunku długofalowej współpracy 
na rynku pracy w ERB. 
7. Przygotowanie i wdrożenie  edukacyjnego programu współpracy na rynku pracy w ERB. 
8. Powstanie Forum Wody ERB w celu ustanowienia obszaru pilotażowego współpracy trans-
narodowej i trans-granicznej na rzecz wdrożenia nowoczesnych metod gospodarki wodnej, włącznie 
z Ramową Dyrektywą Wody UE. 
9. Opracowanie specjalnego planu działań ERB w celu redukcji zagrożeń płynących z 2, 3 najbar-
dziej zapalnych dla środowiska miejsc w Obwodzie Kaliningradzkim. 
10. Utworzenie Forum Energii ERB w celu rozpoczęcia skoordynowanej współpracy na w szerokiej 
perspektywie całego ERB. 

Lobbing na rzecz Programu Sąsiedztwa ERB 

W czasie procesu powstawania Wspólnego Programu Rozwoju, powstał pomysł, aby Euroregion 
Bałtyk zainicjował starania na rzecz uzyskania statusu obszaru sąsiedztwa w Nowej Perspektywie 
Finansowej 2007—2013. Wspólnie z SydSam (organizacją południowej Szwecji) ERB uczestniczył 
w spotkaniach w Brukseli i Strasburgu, zorganizowanych dla  reprezentantów regionalnych i 
krajowych przedstawicielstw przy Unii Europejskiej, pracowników Komiji Europejskiej oraz 
członków Parlamentu Europejskiego, należących do Intergrupy Bałtyk.  

Delegację Euroregionu na tych spotkaniach stanowili: Prezydent Irina Rozowa, członkowie 
Prezydium: Bo Frank i Zigo Rutkovskis oraz Sławomir Demkowicz-Dobrzański z Sekretariatu 
Międzynarodowego. SydSam reprezentowali Przewodniczący Roger Kaliff, Dyrektor Sekretariatu, 
Håkan Brynielsson i szefowa sekretariatu w Brukseli, Sofie Gardestedt. 

W wyniku dotychczasowych działań, min. stanowiska Euroregionu w sprawie Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz starań Strony Szwedzkiej, ambicja ERB uzyskała 
poparcie rządu Królestwa Szwecji. Rośnie zrozumienie dla tej idei w stosownych ministerstwach 
Danii i Polski. Pomoc w promowaniu Programu Sąsiedztwa dla Euroregionu Bałtyk obiecali 
również parlamentarzyści europejscy, skupieni w Intergrupie Bałtyk.  

W tej chwili przygotowywana jest bardziej szczegółowa propozycja Programu Sąsiedztwa, 
umożliwiającego współpracę przygraniczną wszystkich regionów ERB, włącznie z Obwodem 
Kaliningradzkim. Prowadzone są również dalsze działania lobbingowe wobec instytucji rządowych, 
które odpowiadać będą za realizację współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej.  



W dniu 29 listopada 2005 roku w Kłajpedzie na 
Litwie odbyła się konferencja startowa projektu 
Seagull II, dofinansowanego przez Program 
Sąsiedzki Interreg III B Region Morza 
Bałtyckiego. Celem konferencji była prezentacja 
projektu szerszej publiczności składającej się z 
przedstawicieli władz krajowych, regionalnych i 
lokalnych oraz demonstracja sposobów, jakimi 
projekt może wspierać regiony członkowskie ERB 
w pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego, społecznego i ekologicznego. 

Centralnym zadaniem projektu będzie 
wspomaganie władz lokalnych i regionalnych w 
procesie wdrażania Wspólnego Programu Rozwoju 
(WPR), tak aby realizowane na terenie ERB 
działania transnarodowe wspierały Drugi Plan 
Działań Wymiaru Północnego, Europejski 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Strategie 
Lizbońską i Goteborską, Wspólna Przestrzeń 
Gospodarczą Unii i Rosji.  

Szczegółowo, oczekujemy następujących 
rezultatów: 

- 4 sieci referencyjnych, składających się z 
ekspertów, polityków i pracowników ERB, 
przedstawicieli nauki, itd w czterech obszarach 
priorytetowych WPR. Sieci te obejmować będą 
także podgrupy tematyczne: a) innowacja oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa, b) rozwój 
obszarów wiejskich, c) turystyka, d) 
infrastruktura transportu, e) rynek pracy, f) 
energia i g) środowisko; 

- 7 zespołów projektowych, które opracują 7 
wniosków projektów w ramach czterech obszarów 
współpracy. Zespoły projektowe będą powoływane 
ad hoc przez sieci referencyjne; 

- Internetowy system komunikacyjny w regionach 
ERB;  

- Baza Danych Statystycznych jako techniczny 
instrument wsparcia procesu wdrażania WPR; 

- model współpracy transgranicznej, ilustrujący 
doświadczenia ERB w tworzeniu organizacji 
współpracy politycznej, który służyć będzie jako 
przykład metody “od wizji do działania”, od 
deklaracji woli współpracy, poprzez budowę 
wspólnej strategii oraz struktur roboczych, do 
realizacji konkretnych wyzwań całego Regionu. 

Seagull II startuje w 
Kłajpedzie 
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Delegacja polska: Patrycja Belau, Zbigniew Kozłowski, Jadwiga 
Semmerling i Ewelina Bonar. Delegacja rosyjska: Natalia 

Rezniczenko i Victor Koshelev 

Innowacyjny element konferencji: prezentacja internetowego 
systemu komunikacyjnego. Audio-wizualne połączenie między 

Kłajpedą na Litwie, Sztokholmem i Luleå w Szwecji. 

Przedstawiciel Łotwy: Inese Eistere. Joanna Zielińska z Polski. 
Delegacja Szwecji: Bo Frank, Kenneth Gyllensting,                  

P.G. Lindencrona, Marianne Eckerbom 

Więcej informacji na stronie www.eurobalt.org 



 

13 szkół partnerskich z krajów położonych wokół Bałtyku pokazały swoją 
pracą, jak można realizować dobre wspólne projekty. W ramach jednej sieci 
Zielonego Koła współpraca dotyczyła energii, zdrowia demokracji, flory, 
fauny, wody, itd. Wiek zaangażowanych uczniów: od 2 do 18 lat. 

W maju br. uczniowie z Angelstad w Szwecji mieli okazję odwiedzić swoich 
partnerów z Hasle w Danii. W trakcie kilku dni odbywały się wspólne 
warsztaty oraz zawiązały nowe przyjaźnie. Nowym doświadczeniem były 
dla wielu nie tylko same lekcje, lecz także zamieszkanie z goszczącymi ich 
rodzinami. We wrześniu miała miejsce rewizyta uczniów z Hasle w 
Angelstad. Poszerzanie wiedzy w taki sposób okazało się bardzo 
inspirujące.  

Szkoły ze Szwecji, Rosji, Litwy i Danii prowadziły tej jesieni projekt 
związany z promocją zdrowia. Ich uczniowie przejdą dystans pomiędzy 
szkołami piechotą, wymieniając się przepisami zdrowych i narodowych 
dań. Sami będą je przygotowywać, próbować i oceniać. W październiku 
zorganizowany został wspólny dzień zdrowia z całym szeregiem działa 
dodatkowych, udokumentowanych następnie zdjęciami i tekstami.  

Wszystkie współpracujące ze sobą szkoły uczestniczą w projekcie pod 
nazwą Podróż Zielnego Koła. Zebrane przez nie materiały na temat 
otaczającego środowiska oraz ich własnej pracy służyć mają za swoisty 
przewodnik, który wykorzystać mogą uczniowie szkół partnerskich. 
Materiały te zostaną też wkrótce opublikowane na stronie internetowej. Są 
też plany, aby wydać je w formie książkowej, jeśli znajdą się tylko na to 
fundusze. 

STAŁY MIĘDZYNARODOWY  
SEKRETARIAT 
EUROREGIONU BAŁTYK 
ul. Św. Ducha 3/4 
82—300 Elbląg, Polska 
Sławomir Demkowicz Dobrzański 
Tel./ Fax: +48 55 641 27 70 
E-mail: ips@eurobalt.org.pl 
www.eurobalt.org.pl 

KONTAKTY W REGIONACH ERB: 

 
Bornholms Regionkommune 
Niels Ch. Andersen 
Tel.: +45 5692 1303  
Niels.Chresten.Andersen@brk.dk 
 
Администрация Балтийского 
Городского Округа 
Виктор Кошелев 
Tel: +07 01145 226 69 
koshelev@bltfrd.koenig.su 
 
Region Blekinge 
P.G. Lindencrona 
Tel: +46 455 30 50 11 
pg.lindencrona@regionblekinge.se 
 
Regional Förbundet i Kalmar Län 
Erik Ciardi 
Tel: +46 480 44 83 33 
erik.ciardi@regionforbund.se 
 
Klaipėdos apskrities viršininko 
administracija 
Dalia Makuškienė 
Tel: +370 46 312 483 
region@klaipeda.aps.lt 
 
Södra Smålands kommuner och 
landsting 
Ulf Andersson 
Tel: +46 470 77 85 48 
ulf.andersson@sskl.se 
 
Kurzemes plānošanas reģions 
Zigo Rutkovskis 
Tel. +371 73 31 492 
zigo.rutkovskis@bjpaa.eunet.lv 
 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 
Kora Stańczyk 
Tel: +48 58 32 61 710 
k.stanczyk@woj-pomorskie.pl 
 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Piotr Zwolak 
Tel: +48 89 53 40 019 
depie5@warmia.mazury.pl 

Szkoły Zielonego Koła – udany projekt ekologiczny 

Strategiczny Program Morza Bałtyckiego  

Przyjęcie Wspólnego Programu Rozwoju (WPR) przez Radę Euroregionu 
Bałtyk w dniu 28 listopada br. stanowi nowe element siły sprawczej współ-
pracy realizowanej w ERB. Także Zarząd Okręgu Blekinge zaaprobował 
Program. W tym Okręgu przygotowywany jest również Program Działań 
dotyczący strategicznych problemów Morza Bałtyckiego. Ma on w znaczący 
sposób przyczynić się do promocji wzrostu w Regionie. Jego celem będzie 
identyfikacja przyszłych działań priorytetowych dla Blekinge, a synchroni-
zacja z WPR wydaje się z tej perspektywy kluczowa. Program Działań 
Okręgu Blekinge zostanie sfinalizowany wiosną przyszłego roku. O jego 
sukcesie zadecyduje również wkład pozostałych regionów członkowskich. 
Prosimy zatem o kontakt z nami w sprawie dalszych informacji o naszym 
Programie, a także ewentualnych uwag co do roli, jaką Okręg Blekinge ma 
pełnić we współpracy w ERB w przyszłości.  

PG Lindencrona      Sara Sjölén 

Koordynator projektów międzynarodowych  Sprawy Bałtyku i Europy 

pg.lindencrona@regionblekinge.se   sara.sjolen@regionblekinge.se 


