Kierunki działalności Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk na rok 2018
Opis działania

Cel
Działania

Dodatkowa informacja

Wzmocnienie roli i wizerunku Stowarzyszenia we współpracy transgranicznej i
międzynarodowej
1/ Budowanie Strategii
Kontynuacja prac nad opracowaniem
Strategii rozwoju Stowarzyszenia na
następne 5 lat

W związku ze zmieniającą się sytuacją międzynarodową oraz w kraju
niezbędne jest wypracowanie przy udziale wszystkich zainteresowanych
stron średniookresowego dokumentu, w ramach którego zostaną
przeformułowane wizja oraz cele strategiczne Stowarzyszenia,
określone zostaną również cele operacyjne oraz możliwe drogi rozwoju
naszej organizacji. Stowarzyszenie powinno stać się wiodącą
organizacją w zakresie współpracy międzynarodowej, ułatwiającą
samorządom m.in. budowanie innowacyjności (poprzez wchodzenie i
aktywny udział we współpracy w międzynarodowych sieciach, dostęp do
informacji i kontaktów itp.). Obecnie zarysowują się trzy główne
kierunki i pola międzynarodowej działalności STG: innowacyjność
samorządu, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne oraz tematyka
młodzieży.
Prace nad Strategią Stowarzyszenia powinny być skorelowane z
pracami nad aktualizacją Strategii Euroregionu Bałtyk.

2/ Działania w ramach Strony Polskiej ERB oraz Euroregionu Bałtyk


Udział w opracowaniu projektów zgłoszonych
przez Grupę Zadaniową Euroregionu Bałtyk



Udział w debatach, sympozjach,
konferencjach wynikających z planu działań
ERB w 2018 roku

Przedstawiciele STG uczestniczą w 2 euroregionalnych Grupach
Zadaniowych ERB: ds. projektów oraz ds. Wody. Utworzono na
poziomie Stowarzyszenia własną Grupę ds. Wody, do której zaproszeni
zostali przedstawiciele organizacji branżowych. Przedstawiciele Grupy
uczestniczą w pracach na forum międzynarodowym, w 2018 r
spodziewać się należy kontynuacji prac.



Współpraca ze Stałym Międzynarodowym
Sekretariatem Euroregionu oraz regionalnymi
sekretariatami krajowymi



Praca członków Zarządu w Prezydium ERB



Udział w przygotowaniu i organizacji Forum
Interesariuszy ERB



Rozwój sieci międzynarodowego wolontariatu

Planowane jest zorganizowanie posiedzenia Prezydium w Malborku (luty
2018), które koncentrować się będzie na XX-leciu ERB i roli lokalnych
społeczności we wdrażaniu polityki spójności
Stowarzyszenie jako instytucja goszcząca SMS ERB jest partnerem w 2
projektach finansowanych ze środków Programu EWT Płd.Bałtyk:
CASYPOT – w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi przy
tworzeniu gminnych polityk młodzieżowych, oraz w projekcie
Interconnect - projekt dotyczący tworzenia zrównoważonego transportu
publicznego w obszarze Południowego Bałtyku; oba projekty będą nadal
realizowane w 2018 r. Dodatkowo SMS będzie prowadził działania na
rzecz realizacji kolejnych projektów transgranicznych w Południowym
Bałtyku i programie Erasmus+:
 South Baltic Umbrella – strategiczny projekt wsparcia potencjału
podmiotów szczebla lokalnego na rzecz realizacji współpracy
transgranicznej i projektów w ramach Programu Południowy
Bałtyk i w odniesieniu do Strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego
 Projekt South Baltic SEAGULL dot strategicznego rozwoju sieci
ERB jako ważnego podmiotu współpracy transgranicznej w
obszarze Programu
 Europa dla Obywateli – projekt pn „Amber” - związany z
jubileuszem 20-lecia Euroregionu Bałtyk
 Dwa projekty wymian młodzieżowych w Erasmus+ - styczeń
2018 Bornholm i kwiecień 2018 Kalmar
 Projekt EVS dotyczący międzynarodowej wymiany wolontariuszy
w ramach Euroregionu Bałtyk - kontynuacja

3/ Współpraca z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą
3.1. Współpraca z administracją rządową i samorządową szczebla regionalnego


Komisja Rządowa RP ds. współpracy

Udział w pracach Komisji międzyrządowych to działanie sporadyczne

transgranicznej z Obwodem

(maksymalnie 2-3 razy do roku), zawsze następuje na zaproszenie




Kaliningradzkim FR

strony rządowej. Jest wyrazem reprezentacji interesów przygranicznych

Polska Grupa Konsultacyjna programu

lokalnych samorządów. Nie wpływa widocznie na stan finansów STG.

Południowy Bałtyk

Istotnym jest aktywny udział przedstawicieli STG w pracach Komitetów

Udział w pracach Komitetu Monitorującego

Monitorujących dla programów współpracy przygranicznej

w ramach Programu Sąsiedztwa i
Partnerstwa PL-RUS 2014-2020.


Udział w pracach Komitetu Monitorującego
w ramach Programu Interreg Południowy
Bałtyk



Zespół Zadaniowy do spraw Promocji Polski
na szczeblu samorządowym i
samorządowym

Stowarzyszenie od lat uczestniczy w procesie programowania i realizacji
programów przygranicznych. Pomimo ograniczonych możliwości
zabiegamy stale w ramach Komitetów o uwzględnianie interesów gmin
(m.in. stale toczymy dyskusje na temat języka, kosztów, działań itd.).
Po podjętych działaniach interwencyjnych w 2016 r. uczestniczymy w
pracach Komitetu Programującego i Monitorującego znacznie aktywniej.
W ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk Euroregion Bałtyk
będzie kontynuować przewodnictwo wspólnej delegacji Euroregionów
razem z Euroregionem Pomerania. Głównym celem pozostaje nadal
reprezentowanie interesów organizacji i instytucji szczebla lokalnego i
regionalnego, w tym także gmin członkowskich Stowarzyszenia. W
ramach Programu ERB jest także aktywnym uczestnikiem Grupy
Zadaniowej na rzecz uproszczenia zasad realizacji Programu.

3.2. Współpraca z innymi organizacjami – krajowymi i międzynarodowymi





Współpraca z partnerami w ramach sieci

Tematyka ochrony środowiska oraz rozwoju energetyki ze źródeł

NEEBOR nad wypracowaniem nowych

odnawialnych

projektów do złożenia w ramach konkursów

międzynarodowej. Stowarzyszenie chce aktywnie uczestniczyć we

Kontynuacja prac w ramach polskiej sieci

współpracy w tym zakresie, działając w projektach przede wszystkim

Euroregionów (Federacja Euroregionów RP)

na rzecz benchmarkingu (czyli wyszukiwania najlepszych praktyk za

Współpraca w ramach „Polskiej zielonej

granicą, które mogłyby być wdrażane przez samorządy – czy to w

sieci” na rzecz rozwoju energetyki

ramach projektów międzynarodowych czy też krajowych środków),

obywatelskiej i OZE w gminach

promocji OZE wśród mieszkańców, edukacji na temat możliwości OZE,

jest

nadal

jednym

z

priorytetów

współpracy



członkowskich

korzyści, finansowania itp.

Współpraca z regionalnymi i lokalnymi

Tematyka

organizacjami turystycznymi

istniejących na tym terenie jak sieć kooperacji USP jednym z obszarów

rozwoju

i

promocji

turystycznej

gmin

i

podmiotów

zainteresowania Stowarzyszenia, w celu promocji istniejących zasobów,
wymiany dobrych praktyk i doświadczeń.





Współpraca w ramach ERB SMS ze
Związkiem Miast Bałtyckich (UBC)

Działania będą podejmowane ramach projektu młodzieżowego CaSYPoT

Strategiczna współpraca w ramach ERB

na rzecz promocji strategicznej polityki młodzieżowej w ramach

SMS ze Współpracą Subregionalną Państw

Strategii

Morza Bałtyckiego (BSSSC)

dotyczące przyszłej Polityk Spójności UE, a także współpraca na innych

Współpraca ERB SMS z Komisją Morza

polach.

Bałtyckiej.

Dodatkowo

planowane

są

wspólne

działania

Bałtyckiego CPMR w ramach projektu
Regiony i Zrównoważone Cele Rozwojowe
(SDG)

3.3. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi


Realizacja Porozumienia o współpracy z

Współpraca ta daje możliwość realizacji działań edukacyjnych na rzecz

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

samorządów członkowskich.

(Wydział Ekonomii)


Udział w pracach Instytutu Współpracy



Współpraca z Katedrą Makroekonomii UG zainicjowana w ramach

Regionalnej i Transgranicznej Wydziału

współpracy badawczej w projekcie CaSYPoT – Budowa potencjału

zamiejscowego Szkoły Wyższej im. B.

strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy transnarodowej

Jańskiego w Elblągu


w Programie Interreg Południowy Bałtyk

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim
(Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu
Zagranicznego, a także Katedra
Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego)

Cel

Stowarzyszenie jako skuteczne narzędzie podejmowania wyzwań rozwojowych
Wzmocnienie członków i struktur wewnętrznych:
1/


Współpraca z gminami członkowskimi (w tym w ramach projektów własnych)

Realizacja projektów złożonych w latach



poprzednich przez STG (samodzielnie lub w
partnerstwie)


Projekty zatwierdzone do realizacji w latach poprzednich: SB PIN
; CTCC (rozwój przemysłów kreatywnych)



Projekty oczekujące na zatwierdzenie w ramach programu Płd

Przygotowanie i złożenie projektów

Bałtyk i innych programów: South Baltic Youth Core Groups

własnych oraz partnerskich Stowarzyszenia

Network (SB YCGN); FilmNet; EU Direct Elbląg, Innovative



Działalność grupy ds. Wody

Sustainable Housing Solutions Stimulating Integration in Rural



Kontynuacja działań sieci „Ukryte Skarby

Areas;

Powiśla”


Tworzenie kolejnych grup roboczych STG
(sieci turystyczne, grupa ds. ochrony
zabytków itp.)





Szkolenia

Projekty w ramach programu współpracy transgranicznej PolskaRosja (we współpracy z gminą Braniewo, Puck i inne gminy)



Działalność kolejnych grup roboczych – w zależności od chęci i
zapotrzebowania samorządów członkowskich

Rozpowszechnienie i aktualizowanie informacji dotyczącej obecnych jak

i przyszłych możliwości udziału samorządów w działaniach


Działania informacyjne o programach i

konkursowych na dofinansowania unijne w ramach programów

innych możliwościach finansowania

europejskich; pozyskiwanie zewnętrznych środków na działania

współpracy międzynarodowej

informacyjno-edukacyjne w zależności od potrzeb samorządów;

Promocja

Udział zarówno targach krajowych i zagranicznych – docelowe obszary



Udział w targach turystycznych (w ramach

zagraniczne Skandynawia i Obwód Kaliningradzki oraz regionalnych

promocji sieci USP)

targach turystycznych w celu promocji utworzonej przy Stowarzyszeniu

Promowanie imprez zgłoszonych przez gmin

sieci kooperacji Ukryte Skarby Powiśla;



Promocja aktywności gmin członkowskich
2/ Działania administracyjne


Szkolenia dla pracowników Sekretariatu

Pozyskiwanie zewnętrznych środków na podnoszenie kwalifikacji

Stowarzyszenia

pracowników i budowanie potencjału Stowarzyszenia

Działalność wydawnicza i informacyjna:


Prowadzenie Strony Internetowej
Stowarzyszenia oraz Newslettera



Stała informacja na stronie internetowej
ERB i STG w j. rosyjskim i angielskim

