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Temat: Zaproszenie na pierwsze wydarzenie aktywizujące projektu UMBRELLA
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska), w imieniu zespołu kierującego projektem UMBRELLA,
ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w dwudniowym wydarzeniu aktywizującym, które
odbędzie się w Gdańsku w dniach 11-12 czerwca.
Wydarzenie aktywizujące ma na celu podniesienie świadomości uczestników na temat możliwości
pozyskania grantów w Regionie Południowego Bałtyku, ale nie tylko. Będzie to także wyjątkowa okazja, aby
włączyć się do już istniejących sieci współpracy międzynarodowej, spotkać innych uczestników z gmin lub
organizacji, którzy podzielają Państwa zainteresowania lub mierzą się z podobnymi problemami w swojej
codziennej pracy.
Uczestnikami zgromadzenia będą przedstawiciele różnych krajów Regionu Morza Bałtyckiego, w tym z:
Danii, Szwecji, Polski, Litwy i Niemiec. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku będzie miejscem, gdzie
reprezentanci różnych środowisk i branż zastanawiać się będą nad swoją tożsamością i zostaną
zainspirowani do podejmowania nowych międzynarodowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i
lokalnych.
Poprzez to wydarzenie zespół projektowy postara się uzmysłowić uczestnikom co znaczy wspólna praca i
korzyści z niej płynące, w tym jak można osiągnąć większe i korzystniejsze efekty w oparciu o współpracę
międzynarodową. Będzie to również okazja do zaprezentowania oferty projektu UMBRELLA, wraz z
szeregiem indywidualnie dostosowanych rozwiązań, które pomogą Państwu pokonać przeszkody i podjąć
nowe działania na rzecz osiągniecia spójności terytorialnej. To wydarzenie jest pierwszą z możliwości, które
mamy do zaoferowania i mamy nadzieję, że będziemy w stanie pobudzić Państwa ciekawość i
zainteresowanie.
Wasze uczestnictwo zarówno partnerskie jak i w roli gościa czy prezentera wydarzenia jest niezmiernie
ważne i cenne do osiągnięcia pozytywnego rezultatu całego wydarzenia jakim jest włączenie nowych
aktorów do współpracy międzynarodowej i już teraz chcielibyśmy podziękować Państwu za wkład w
organizacje tego wydarzenia.
W zaproszeniu znajdą Państwo wszystkie szczegóły, w tym informacje praktyczne.
Rejestracji mogą Państwa dokonać pod linkiem: https://bit.ly/2rPPMa7
Proszę pamiętać, że termin dokonania rejestracji mija 4 czerwca 2018

WAŻNE! Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, każde zaakceptowane zgłoszenie uczestnictwa zostanie
potwierdzone przez zespół projektowy.
Istnieje również możliwość pokrycia części kosztów podróży i zakwaterowania przez zespól projektowy.
Jeżeli maja Państwo specjalne oczekiwania dotyczące zakwaterowania i transportu proszę o kontakt z :
Liczymy na Państwa zainteresowanie.
W imieniu partnera wiodącego
Z poważaniem
Valentina Scandola i Sebastian Magier
+ 48 538368966 / + 48 606216845
valentina.scandola@euroregionbaltic.eu ; sebastian.magier@euroregionbaltic.eu

PROJEKT UMBRELLA I JEGO OFERTA
Umbrella- Rozwój potencjału współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w
regionie Południowego Bałtyku- STH.05.01.00-28-0126 / 17
Cel projektu

Umbrella to projekt finansowany przez Program INTERREG Południowy
Bałtyk. Zatwierdzony w listopadzie ubiegłego roku, rozpoczął swoje działania w dniach
14 -15 , lutego 2018 r. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej V
Programu: Wzmocnienie potencjału współpracy lokalnych podmiotów z regionu
Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach transgranicznych.
Potrzebę realizacji projektu wykazały badania, w których stwierdzono, że program
Południowy Bałtyk jest wciąż słabo dostępny dla niedużych, lokalnych organizacji z
powodu niewystarczających zdolności instytucjonalnych i finansowych, barier
komunikacyjnych, braku znajomości języka angielskiego, a także braku kompetencji i
zdolności w zakresie opracowywania i wdrażania projektów. Obserwacje poczynione w
ramach Programu Południowy Bałtyk można przenieść również na inne europejskie
instrumenty finansowe i inne lokalne narzędzia współpracy transgranicznej na obszarze
Południowego Bałtyku.
Dlatego ogólnym celem projektu jest zainicjowanie procesu rozwoju potencjału
współpracy transgranicznej obejmującego gminy, organizacje pozarządowe, a także inne
lokalne i regionalne organizacje w celu przekazania im niezbędnej wiedzy i narzędzi
umożliwiających im udział w nowych, ale także istniejących sieciach współpracy
transgranicznej.
Aby osiągnąć ten cel, projekt Umbrella zidentyfikuje grupę docelową interesariuszy i
zaproponuje im szereg działań i usług dostosowanych do ich potrzeb i w zależności od ich
obecnego poziomu wiedzy i stopnia zaangażowania we współpracę międzynarodową i
zarządzanie projektami.
W związku z tym projekt zaproponuje następujące działania i usługi:
-

-

-

Szkolenia krajowe dla beneficjentów i szkolenia dla trenerów dotyczące
specyficznych wymagań, problemów i barier współpracy transgranicznej w
każdym regionie Programu.
Mikro-działania (takie jak wizyty studyjne, konferencje, sprawozdania dotyczące
poszczególnych aspektów współpracy), aby pomóc beneficjentom lepiej
zrozumieć wartość dodaną współpracy transgranicznej. Beneficjenci będą mogli
wykorzystać zdobytą wiedzę, kompetencje i doświadczenie, aby następnie
składać aplikacje projektowe (w dużej lub małej skali) w kolejnych konkursach
Programu Południowy Bałtyk lub innych funduszy europejskich dotyczących
współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza w ramach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej.
Warsztaty transgraniczne i usługa "Rent-an-expert" dla beneficjentów z
pomysłami projektowymi w celu przygotowania wniosków projektowych i
rozpoczęcia konkretnej współpracy z partnerami zagranicznymi;

-

Konferencje transgraniczne: celu przekazania beneficjentom istotnych
informacji w określonych obszarach tematycznych Strategii EU dla Regionu Morza
Bałtyckiego, niezbędnych do przygotowania przyszłych wniosków projektowych.

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE
WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ NA OBSZARZE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU
„Ku współpracy w obszarze Południowego Bałtyku”
KIEDY: 11-12 CZERWCA 2018
CEL GŁÓWNY: Promocja wspólnych europejskich wartości i wzmacnianie tożsamości
"Południowego Bałtyku", tworzenie sieci kontaktów.
UCZESTNICY: Nowi uczestnicy Programu Południowy Bałtyk, którzy nigdy nie byli
zaangażowani w sieci współpracy transgranicznej (także poza tym konkretnym
programem) / Podmioty zainteresowane tworzeniem "tożsamości Południowego
Bałtyku".
PROJEKT UMBRELLA zdefiniował dwie grupy docelowe:
- NEWCOMERS (NOWI UCZESTNICY) - głównym celem projektu jest zainteresowanie i
zaangażowanie w sieci współpracy transgranicznej, pokazanie jak stawiać pierwsze kroki
w tej współpracy i pomoc w przekraczaniu barier (język, możliwości i kompetencje,
biurokracja, tworzenie sieci, wymiana wiedzy).
- INTERMEDIATE (Średniozaawansowani) - konsultowali się z Punktami Kontaktowymi
Programu Południowy Bałtyk, ale ostatecznie nie ubiegali się o fundusze. Prawdopodobnie
ich główną barierą jest brak umiejętności językowych, niewystarczające możliwości
instytucjonalne i finansowe, brak kompetencji w zarządzaniu projektami. Głównym celem
projektu jest: zidentyfikowanie ich priorytetów / obszarów zainteresowań / barier, które
utrudniały im faktyczne ubieganie się o dotacje.
LICZBA UCZESTNIKÓW : około 100
CEL:
Zwiększenie świadomości uczestników na temat konkretnych możliwości oferowanych
przez Program Południowy Bałtyk i innej programy UE działające w regionie Morza
Bałtyckiego i obejmujące różne dziedziny działalności. Zwrócenie uwagi uczestników na
tematy związane ze zrównoważonym rozwojem.
PREZENTACJA MIEJSC I ZAANGAŻOWANYCH ORGANIZACJI

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI Projekt Muzeum Solidarności „Polskie drogi do
wolności” narodził się w marcu 1998 roku, według koncepcji przewodniczącego Rady
Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i historyka dr. Jerzego Kuklińskiego. Rok i dziewięć
miesięcy później – 29 grudnia 1999 – z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza,
przy poparciu Lecha Wałęsy i instytutu jego imienia, metropolity gdańskiego abp.
Tadeusza Gocłowskiego, NSZZ „Solidarność”, Stoczni Gdańskiej i władz województwa
pomorskiego, powstała Fundacja Centrum Solidarności z misją utworzenia Europejskiego
Centrum Solidarności. 29 stycznia 2007 podpisano porozumienie intencyjne dotyczące

utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Europejskie Centrum Solidarności” (ECS) w
Gdańsku. „Chcemy w ten sposób przelać nasze ówczesne idee na karty teraźniejszości z
myślą o przyszłych pokoleniach” – podkreślał Lech Wałęsa, legendarny przywódca
Solidarności.– Tak jak mówiliście, że nie ma wolności bez Solidarności, ja mówię, że nie ma
Europy bez wolności i solidarności – mówił José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji
Europejskiej. – Europa dziękuje Solidarności za wszystko, co zrobiła.
INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU: Misją Instytutu jest dbałość o zachowanie wartości morza
i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki morskiej. Instytut Morski jest jednostką
naukowo-badawczą, od ponad 50 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z
gospodarką morską. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje
studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie: gospodarki
transportowej, ekonomiki i prawa morskiego, modernizacji i eksploatacji portów,
hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, monitoringu Południowego
Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom, gospodarki wodnej i inżynierii morskiej; ochrony i
kształtowania środowiska, ekologii morza, zagospodarowania regionu nadmorskiego;
tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych, nowych technologii i gospodarki
elektronicznej.
NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY: Instytucja publiczna województwa pomorskiego
zlokalizowana w Gdańsku. Jego celem jest promowanie i kształtowanie polityki kulturalnej
Morza Bałtyckiego poprzez aktywną współpracę między regionem a innymi krajami
nadbałtyckimi. Działa od 1992 roku, promując dialog międzykulturowy w celu
przełamywania stereotypów i problemów sąsiedzkich. Główne działania centrum opierają
się na wystawach, przedstawieniach teatralnych, koncertach, projektach filmowych i
innych kampaniach kulturalnych. Centrum znajduje się w XVI-wiecznym Ratuszu
Staromiejskim, przetrwało podczas II wojny światowej. Zbudowane w latach 1588-1595
jest cennym przykładem holenderskiego manieryzmu.
LEŚNY OGRÓD BOTANICZNY MARSZEWO- GDYNIA: to jeden z najmłodszych ogrodów
botanicznych w Polsce, o powierzchni około 50 ha. Założony i prowadzony przez
Nadleśnictwo Gdańsk, powstał w 2010 r. Od 2016 r. "Marszewo" jest członkiem Rady
Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Park jest również częścią obszaru
pilotażowego realizowanego ze środków Programu Interreg Południowy Bałtyk "Attractive
Hardwoods". Ogród prowadzi bezpłatne zajęcia w duchu Edukacji na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju.
AKWARIUM GDYŃSKIE: https://akwarium.gdynia.pl/
Akwarium Gdyńskie jest częścią Narodowego Instytutu Rybołówstwa Morskiego, a od
1971 r. działa w Gdyni. Rozpoczęło działalność jako Muzeum Oceanograficzne i Akwarium
Morskie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, uznane jako dziedzictwo Instytutu
Morskiego - Państwowego Instytutu Badawczego Rybołówstwa, którego historia sięga
1921 roku. Jego wartość można zauważyć w podejściu do rozpowszechniania wiedzy o
środowisku morskim / oceanicznym i wynikach badań.
PREZENTOWANE PROJKETY:
Attractive Hardwoods: https://www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods/
Projekt finansowany przez Program Interreg Południowy Bałtyk rozpoczął się w lipcu
2016 r. i potrwa do czerwca 2019 r. Jego głównym celem jest poprawa praktyk w zakresie
rozwoju turystyki, marketingu i zrównoważonego zarządzania lasami liściastymi, czyniąc je

w czasie sezonu i poza sezonem atrakcyjnymi dla ekoturystyki transgranicznej. Projekt
zostanie zaprezentowany podczas wizyty studyjnej w Leśnym Ogrodzie Botanicznym
Marszewo, pilotażowym obszarze Atrakcyjnych Lasów Liściastych w Pomorskiem.
Baltic Museums 2.0: Projekt był realizowany przez Akwarium Gdyńskie i był finansowany z
Programu Interreg Południowy Bałtyk w okresie 2007-2013. Zadaniem projektu było
nawiązanie transgranicznej współpracy muzeów oceanograficznych i ośrodków
badawczych w regionie Południowego Bałtyku w celu stworzenia wspólnej sieci
promocyjnej dostarczającej nowe produkty informacji turystycznej: wielojęzyczny system
sprzedaży biletów i wysoce wyspecjalizowany system wskazówek dla odwiedzających.
Baltic Museums Love IT: Projekt jest obecnie prowadzony przez Akwarium Gdyńskie i
można go uznać za kontynuację poprzedniego projektu Baltic Museums 2.0. Projekt Baltic
Museums LOVE IT koncentruje się na atrakcjach przybrzeżnych (muzea morskie, naturalne
muzea i ośrodki naukowe), aby przekształcić je w zrównoważone miejsca turystyczne.
Projekt ma na celu dostarczenie nowych produktów turystycznych z technologią IT dla
miejsc turystycznych o naturalnym i kulturowym dziedzictwie w okolicy w celu zwiększenia
ich potencjału i pokonania barier językowych.
DUNC-HERITAGE: Finansowany przez Program Interreg Południowy Bałtyk projekt ma na
celu rozwój i promocję pojedynczych obiektów światowego dziedzictwa oraz rezerwatów
biosfery jako katalizatorów zrównoważonego rozwoju lokalnego. Ponieważ wpływ
turystyki, nie jest odizolowany od jednej konkretnej lokalizacji, ale ma wpływ na cały
region, projekt ma na celu stworzenie i utrzymanie lepszej równowagi wzorców
turystycznych.
FilmNet: Południowo-Bałtycka Sieć Filmu i Kultury (Euroregionu Bałtyk). Realizowana w
ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk. FilmNet ma na celu rozwój współpracy
transgranicznej poprzez stworzenie międzynarodowej sieci kin niedochodowych, w
szczególności kin nie-multipleksowych, samorządowych instytucji kulturalnych, organizacji
pozarządowych zajmujących się edukacją filmową i promocją kinematografii, ale także
instytucje i organizacje działające na polu działalności kulturalnej w obszarze
Południowego Bałtyku.
SB YCGN: Sieć Grupy Młodzieżowej (Euroregionu Bałtyk). Realizowany w ramach Programu
Interreg Południowy Bałtyk. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w proces
decyzyjny, wzmacniający uczestnictwo w demokracji.
CaSYPoT: Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation
(Euroregion Baltic). Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i
współpracy transnarodowej (Euroregionu Bałtyk). Projekt dotyczy niskiego udziału
podmiotów lokalnych w programie Południowy Bałtyk i ich potrzeby w zakresie budowania
potencjału do współpracy transgranicznej. Celem projektu jest pokazanie korzyści
płynących z miękkiej współpracy transgranicznej w zakresie rozwiązywania wspólnych
problemów w zakresie problematyki młodzieżowej. CaSYPoT opracowuje obecnie
Strategię Polityki Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk dla lokalnych polityków, która zostanie
przedstawiona i omówiona podczas warsztatów transgranicznych.
INTERCONNECT: Finansowany przez Program Interreg Południowy Bałtyk, flagowy projekt
Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Jest odpowiedzią na wyzwania polegające na
ograniczenie trendu mobilności samochodowej na obszarze Południowego Bałtyku

poprzez dostosowaną do potrzeb użytkownika i bardziej zrównoważoną komunikację
publiczną dla podróży regionalnych i transgranicznych.
Europa dla obywateli: spójrz na nich z różnych perspektyw.
Jest to projekt obejmujący sześć organizacji z Włoch, Węgier, Łotwy, Litwy, Macedonii,
Polski i Francji. Projekt był prowadzony przez Związek Polski Stowarzyszenie Naszą Łąkanasza mądra ( "Nasza laga - nasza wieś" ). Projekt skupia się na takich zjawiskach jak
rasizm, ksenofobia, dyskryminacja i poszanowania praw człowieka w Europie. Celem
projektu było zebranie informacji na temat postrzegania kryzysu migracyjnego w krajach
uczestniczących w projekcie oraz porównanie sytuacji uchodźców w różnych
krajach. Projekt przyczynił się do wzmocnienia wspólnych więzi i wartości europejskich.
MUZEA WŁĄCZONE W MIKRO-DZIAŁANIA:
•

•
•

MUZEUM
POWIATU
KALMAR : http://www.kalmarlansmuseum.se/ ze
STOWARZYSZENIEM BRIDGING AGES: Bridging Ages to międzynarodowa
organizacja działająca metodą Time Travel - jest to metoda edukacyjna,
wykorzystująca lokalne dziedzictwo w procesie uczenia się, i zastanawiania się
nad rozwiązywaniem współczesnych problemów. http://www.bridgingages.com/
MUZEUM
HISTORYCZNE
LITWY
MNIEJSZEJ
W
KŁAJPEDZIE: https://www.mlimuziejus.lt/en/
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU : https://archeologia.pl/pl/

WSTĘPNY PROGRAM PROJEKTU UMBRELLA - WYDARZENIE AKTYWIZUJĄCE
DZIEŃ 1: PONIEDZIAŁEK 11 CZERWCA
STAWIANIE PIERWSZYCH KROKÓW
14:00-18:00

WIZYTA STUDYJNA - Przejście do pierwszych kroków
Wizyty studyjne są zawsze dynamicznym sposobem tworzenia sieci
współpracy, wymiany wiedzy i doświadczenia w sposób nieformalny i czasem
zabawny.
Uczestnicy mogą wybrać jedną z poniższych wizyt studyjnych w zależności od
ich obszaru działania lub osobistych zainteresowań.

Opcja 1

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH I EKOTURYSTYKA:
Lokalizacja: Leśny Ogród Botaniczny w Gdyni „Marszewo”
Uczestnicy wizyty studyjnej zostaną przewiezieni do Leśnego Ogrodu
Botanicznego Marszewo w Gdyni, jednego z terenów pilotażowych
utworzonych w województwie pomorskim w ramach projektu "Atrakcyjne
lasy liściaste". Ten projekt ma na celu ochronę zasobów naturalnych i

przyciąganie nowych turystów . Dlatego jest to okazja, aby zobaczyć
ten obszar pilotażowy, ciesząc się przyjemnym dniem w naturze. Ważne
tematy, takie jak ochrona przyrody, ekoturystyka i zrównoważony rozwój
produktów turystycznych zostaną poruszone podczas wizyty studyjnej.
Opcja 2

ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW MORSKICH W RAMACH
NIEBIESKIEGO WZROSTU REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO:
Lokalizacja: Akwarium Gdyńskie
Miejsce spotkania: Europejskie Centrum Solidarności, godz. 14:00
Czas rozpoczęcia: 15:00
Uczestnicy tej wizyty studyjnej będą oprowadzani nie tylko przez wystawy
akwarium, ale także zostaną uwrażliwieni na znaczenie zrównoważonego
wykorzystania zasobów morskich dla niebieskiego wzrostu regionu Morza
Bałtyckiego

Opcja 3

ZIELONE TECHNOLOGIE:
Lokalizacja: Instytut Morski w Gdańsku
Uczestnicy wizyty studyjnej w Instytucie Morskim w Gdańsku, zapoznają się z
bieżącymi projektami realizowanymi głównie w ramach Programu INTERREG
Baltic Sea. Może to być okazją do pokazania, w jaki sposób ETC może
stymulować rozwój jednostek badawczo-rozwojowych.

14: 00-17:00

Równoległa MIKRO-AKTYWNOŚĆ dla muzeów (spotkanie z Muzeum Kalmar
County, Litewskim Muzeum Historycznym Minor z Kłajpedy, Muzeum
Archeologicznym z Gdańska w celu omówienia pomysłu na projekt CBC)

19:00 -21:00

Kolacja

21:00

WIECZÓR KULTURALNY W CENTRUM KULTURY MORZA BAŁTYCKIEGO W
GDAŃSKU

Dzień 2: Wtorek 12 czerwca
KU WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU
MIEJSCE: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
Adres: pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
Sala Wystaw Czasowych
Moderator: TBC

9: 00-9: 30

PORANNA KAWA I REJESTRACJA

9: 30-10: 00

POWITANIE I WPROWADZENIE

Otwarcie: dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
10:00-10:30

Przełamywanie lodów: Określenie swojej tożsamości

10:30- 11:00

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO: HISTORIA W PIGUŁCE
Informacje na temat wspólnej historii w regionie Morza Bałtyckiego . Co połączyło te
kraje.
Wykładowca: prof. Jacek Zaucha

11:00-12:30

REFLEKSJA NA TEMAT TOŻSAMOŚCI I JAK JĄ KSZTAŁTOWAĆ
Zbliżanie się do spójności terytorialnej UE (krótki wykład z dodatkowym czasem na
otwartą dyskusję).
Moderator: Magdalena Jażdżewska-Gutta - doktorantka i asystentka na Wydziale
Ekonomicznym w Instytucie Handlu Zagranicznego i ekspert w dziedzinie
komunikacji międzykulturowej lub Pan Sebastian Magier - Szef Międzynarodowego
Stałego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk
Prezentacja projektu Europa dla Obywateli "Spójrz na nich z innej perspektywy" .
Prelegent: Pani Marta Drewczyńska
Stowarzyszenie Naszą Łąg-nasza wieś
Opis projektu: http://e-perspective.eu/

12:30-13:30

LUNCH

13:30-16:30

SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNA i SIEĆ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W REGIONIE
POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU: przegląd i możliwości dla lokalnych / regionalnych gmin i
organizacji.
Zostaną poruszone trzy główne tematy z różnymi działaniami w zakresie
zaangażowania i zachęcenia uczestników do podejmowania działań w sieciach CBC.
Poprzez dyskusje fokusowe i spotkania przy okrągłym stole uczestnicy będą mieli
możliwość podzielenia się swoimi problemami oraz będą mogli zdobyć widzę i
wymienić się nią z doświadczonymi przedstawicielami organizacjami.

13:30-15:00

SESJE RÓWNOLEGŁE

TEMAT 1:

KULTURA I TURYSTYKA
DZIAŁANIE 1: DYSKUSJE W GRUPIE:
1. Krótka prezentacja programu Europa dla Obywateli
2. Dyskusja:
Jak wykorzystać kulturę i turystykę do kształtowania tożsamości i
spójności terytorialnej?
Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe do dialogu teraz i w przyszłości?
Reprezentanci następujących projektów wezmą udział w dyskusji:

-

-

TEMAT 2:

Muzea Bałtyckie 2.0 (INTERREG South Baltic 2007-2013) : Pani Grażyna
Niedoszytko - Akwarium Gdyńskie / Morski Instytut Rybacki - Państwowy
Instytut Badawczy
Baltic Museums love IT (INTERREG South Baltic) : Pani Grażyna
Niedoszytko
DUNC-HERITAGE : Pan Niclas Carlsson;
FilmNet : Południowo-Bałtycka Sieć Filmów i Kultur (INTERREG South
Baltic) : Pani Małgorzata Samusjew - szef Stowarzyszenia Gmin RP
Euroregion Bałtyk
Prezentacja muzeów i przegląd ich mikro-aktywności

MŁODZIEŻ
ĆWICZENIE 1: WARSZTAT: Nie pozwól młodym opuścić swoich miast
1. Krótka prezentacja programu Erasmus +
2. Dyskusja:
Moderatorzy: Pan Marcin Żuchowski - kierownik projektu SB YCGN - South Baltic
Youth Core Groups Network i Pani Agata Ludwiczak, kierownik ds.
Komunikacji CaSyPoT - budowanie potencjału w zakresie strategicznej polityki
młodzieżowej i współpracy międzynarodowej

TEMAT 3:

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
DZIAŁANIE 1: WARSZTATY przy wsparciu projektu INTERCONNECT

15:00-15:30

PRZERWA NA KAWĘ

15:30-16:00

2018 - Rok kultury w Europie :
BRIDGING AGES ASSOCIATION : "Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe do dialogu
na temat obecnych problemów i przyszłych".
Prelegent: Pani Tina Lindström - kierownik wydziału pedagogicznego w Muzeum
Kalmar County.

16:00-16:30

OFERTA projektu UMBRELLA,
Podsumowanie i podziękowania

UWAGI:

W głównej sali konferencyjnej zostaną ustawione stoiska, a programy, takie jak
Interreg South Baltic, Interreg Baltic Sea, Erasmus +, Europa dla Obywateli, Horyzont
2020 i Life + zaprezentują swoją ofertę i odpowiedzą na pytania uczestników.

