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W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele partnerów projektu z Polski, Szwecji i Danii oraz
reprezentant Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu Południowy Bałtyk:
Ludvig Einarsson (LP), Maria Lindblad (LP), Sara Wanther (LP), Olof Möller (LP), Eric van
Leenen (PP2), Marcin Żuchowski (PP3), Małgorzata Samusjew (PP3), Jimmy Håkansson (PP4),
Diana Danilda (PP4), Karl-Erik Grevendahl (PP4), Małgorzata Skolmowska (JS Interreg South
Baltic).
Główne ustalenia kick off meeting w ramach projektu SB PIN :
- podsumowano działania związane z przygotowaniem i koordynacją złożonej aplikacji;
- omówiono etap podpisania umowy projektowej, w tym umów partnerskich;
- przedyskutowano sprawy techniczne dotyczące realizacji projektu, w tym wybór narzędzi;
- dokonano podziału zadań i kompetencji między partnerami;
- zaprezentowano poszczególne wyzwania i obszary tematyczne z perspektywy
różnych krajów;
- określono wstępny harmonogram i tematykę spotkań na najbliższe dwa lata;
- omówiono udział przedstawicieli gmin członkowskich w projekcie;
Zgodnie z założeniami projektu SB PIN, jakim jest wzmocnienie aktywności samorządów
lokalnych (i podmiotów z mniejszych miejscowości) we współpracy transgranicznej poprzez
wzmocnienie możliwości pozyskania partnera zagranicznego, nawiązania dobrych kontaktów
i ułatwienia, przynajmniej w pierwszym okresie, pracy nad wspólną ideą projektową w
wybranej tematyce, dokonano podczas pierwszego spotkania (31.01 / 1.02.2017) w Szwecji
podsumowania i charakterystyki najważniejszych wspólnych wyzwań występujących w
poszczególnych krajów członkowskich projektu, a wśród nich m. in:
 W dziedzinie Niebieskiego Wzrostu - problemy z szeroko rozumianą jakością wód
podziemnych jak i naziemnych, problemami z jakością i dostępem do wody pitnej, tematyką
związaną z ochroną przybrzeża oraz rolą i znaczeniem wód opadowych;
 W dziedzinie Zielonego wzrostu - Zrównoważona turystyka w tym ekoturystyka, turystyka
wiejska, turystyka oparta na historii i kulturze lokalnej, zielonym budownictwie (np.,
ekologiczne przyjazne budownictwo), zrównoważony rozwój miast i wsi w tym problemy
migracyjne;
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 W dziedzinie Upowszechnienia praktyk Programu Miast (w tym wsi) i Powiatów
przyjaznych wiekowi (ang. Age Friendly Cities and Counties Programme, dalej: AFP) opartym
na wsparciu miast w przygotowaniu ich do dwóch globalnych trendów: szybkiego starzenia
się populacji oraz urbanizacji, dostosowania ich do potrzeb różnych grup społecznych i
wykorzystania potencjału by stały się miastami otwartymi społecznie a ich wzrost sprzyjał
włączeniu społecznemu (umiejętności, bezrobotna młodzież, osoby starsze, osoby obcego
pochodzenia), w tym tematyka aktywnego starzenie się i żywności.
W wyniku obrad partnerów projektu ustalono iż w każdym z powyżej przedstawionych trzech
obszarów tematycznych (Niebieski wzrost, Zielony wzrost i Age Friendly Cities)
przeprowadzone zostaną dwa warsztaty tematyczne, z wyłączną odpowiedzialnością
każdego z partnerów za organizację danego wydarzenia w swoim kraju - co da łącznie sześć
warsztatów opartych na powyższych tematach. Oprócz tych warsztatów projekt składać się
będzie ponadto z inauguracyjnych obrad i końcowego seminarium (oparte na
rozpowszechnianiu efektów projektu), które będą miały miejsce w Hässleholm
Zgodnie ze wstępnym terminarzem ustalano wstępnie 6 spotkań tematycznych
poświęconych następującym tematom:
18-20 kwiecień Kristianstad (SE); - niebieski wzrost
26-28 Wrzesień w Köge (DK); - zielony wzrost
24-26 wrzesień Kristianstad (SE); - niebieski wzrost
21-23 Listopad 2017 Elbląg (PL); - Age friendly cities
5-7 Luty 2018 Köge (DK); - zielony wzrost
23-25 kwiecień 2018 Elbląg (PL); - Age Friendly Cities
W trakcie warsztatów zadaniem uczestników, czyli przedstawicieli samorządów Szwecji,
Danii i Polski będzie wypracowanie wspólnych, innowacyjnych pomysłów w jaki sposób
lokalne samorządy (w tym przypadku – uczestniczące w pracach warsztatu) mogą sprostać
tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu możliwości, jakie niesie międzynarodowa
współpraca i w ramach wsparcia takich instrumentów jak Program Południowego Bałtyku.
Po każdym wydarzeniu uczestnicy warsztatów zobowiązani będą udzielenia odpowiedzi
zwrotnej i podsumowania rezultatów spotkania oraz pozostaną w kontakcie z uczestnikami
projektu, po zakończeniu danego warsztatu. Każdy z dwóch warsztatów zostanie poprzedzony
tematycznym kursem, oraz zostanie nakręcone video skoncentrowane na współpracy,
komunikacji, partnerach, interkulturalnym zrozumieniu specyfiki życia w poszczególnych
krajach.
Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy o rezerwację w swoich kalendarzach
wybranych terminów.
Nabór uczestników w tym określenie ich liczby (wstępnie planowane po 5-7 uczestników ze
strony każdego partnera) zostanie dokonane przez poszczególnych partnerów projektu w
terminie wyprzedającym spotkanie zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa
w projekcie jest komunikatywna znajomość języka angielskiego Więcej informacji w tym
agenda poszczególnych spotkań oraz zaproszenie do uczestnictwa w warsztacie zostanie
rozesłana do uczestników na miesiąc przed wydarzeniem.

