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Treść tego pisemnego opracowania leży wyłącznie w gestii autorów i nie może w żaden sposób być odzwierciedleniem
poglądów Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej lub wspólnego sekretariatu programu Interreg South Baltic 2014-2020.

w imieniu Partnerów Projektu SBPIN - South Baltic Public Innovators Network
STHB.05.01.00-SE-0039/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion
Bałtyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk pragniemy serdecznie zaprosić reprezentantów
gmin członkowskich Stowarzyszenia do bezpłatnego uczestnictwa w ostatnich, końcowych
warsztatach projektu, które odbędą się w dniach 05-07 Lutego w Lund (Szwecja)
Poszukujemy
6 reprezentantów gmin i instytucji gminnych oraz organizacji
pozarządowych z terenów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego
zainteresowanych udziałem w warsztatach końcowych, podsumowujących projekt i
jego dokonania w postaci prezentacji wytworzonych koncepcji projektowych oraz
złożonych projektów.

Data: 5 - 7 lutego 2019 r.
Miejsce: Skåne Association of Local Authorities (Kommunförbundet Skåne), Lund,
Szwecja

Projekt SBPIN (South Baltic Public Innovators Network) ma na celu przygotowanie lokalnych
podmiotów do bardziej aktywnego uczestnictwa w transgranicznych sieciach i projektach.
Projekt w doczasowych działaniach koncentrował się na:
 Niebieskim wzroście,
 Zielonym wzroście,
 Rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu
Odbyło się łącznie 6 warsztatów w trzech krajach: Polsce, Danii i Szwecji (po dwa w każdym
kraju)

Grupy docelowa ostatniego warsztatu projektu:
Główną grupą docelową tego warsztatu kontynuacyjnego są uczestnicy poprzednich
warsztatów, ale zapraszamy również nowych uczestników, którzy są zainteresowani
współpracą w ramach naszych trzech obszarów tematycznych.
Uczestnikami mogą być: Politycy i urzędnicy administracji publicznej pracujący na rzecz
trzech wymienionych sektorów tj. niebieski i zielony wzrost oraz rozwój sprzyjający włączeniu
społeczanemu, w gminach, przedstawiciele NGO i innych organizacji z regionu Skåne
(Szwecja), Køge (Dania), Naestved (Dania) i gmin związanych z Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Bałtyk (Polska).
Zapraszamy również koordynatorów punktów kontaktowych UE, międzynarodowych
strategów i programistów współpracujących z w ramach różnych sieciach współpracy
transgranicznej i współpracy lokalnej we wspomnianych gminach.
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Przyjazd delegacji krajowych do Lund
Rejestracja w Hotelu
16.00-17.00 - Oficjalne powitanie, przygotowane przez przedstawicieli Gminy Lund (tbc)
18.00 - Wspólna kolacja dla uczestników projektu SBPIN

Miejsce: Stowarzyszenie władz lokalnych Skåne (Kommunförbundet Skåne)
Adres: Gasverksgatan 3a, Lund (patrz mapa)
09.00-10.00
 Seminarium - Różnice kulturowe, wspólne wyzwania i nasza przyszłość w regionie. Jak
współpracować w obszarze Południowego Bałtyku przyczyniając się do poprawy jego
warunków? – Seminarium prowadzone przez prelegenta z Uniwersytetu w Lund (do
potwierdzenia)
10.00-10.20 Kawa i networking
10.20 Prezentacja projektów wytworzonych w ramach projektu SBPIN i dotychczasowego
dorobku warsztatów. Wyciągnięte wnioski i najlepsze praktyki.
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Podział uczestników w ramach grup tematycznych i praca grupowa.
Prelegenci ze Stowarzyszenia Władz Lokalnych Skanii (tbc)
- Wszyscy uczestnicy wybierają pomiędzy: zielonym wzrostem, niebieskim wzrostem i
wzrostem sprzyjającym włączeniu społecznemu.
14.00-16.00 Wizyty studyjne: 1 godz. Wizyty plus transport
 Zielony wzrost: Wprowadzenie do planowania miasta w Lund (tramwaj Lund, ESS,
MaxLab, IV Science Village)
 Niebieski wzrost: wizyta w Centrum Nauki Vattenhallen w Lund (do potwierdzenia)
 Aktywne starzenie się: Jak zbudować miasto przyjazne starzeniu? (Wizyta w Brunnshög,
Prezentacja projektu RISE)
 Integracja: wycieczka do kopalni, Malmö, prezentacja projektu BOSS, KFSK (tbc)
16.00-17.00 Popołudnie: równoległa dyskusja w grupach tematycznych
18.00 Kolacja i zwiedzanie Kulturen Lund, www.kulturen.com (tbc)

Miejsce: Skåne Association of Local Authorities (Kommunförbundet Skåne),
Adres: Gasverksgatan 3a, Lund (zaznaczone na mapie)
10.00-11.00 Praca w Równoległych grupach: podsumowanie dnia wcześniejszego i
omówienie przyszłych planów
11.00-11.20 Przerwa na kawę
11.20-12.00 Wspólna praca: Wnioski z warsztatu i projektu SB PIN – Określenie dalszych
możliwości współpracy
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12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 Udział w wydarzeniu projektu Umbrella (oddzielne zaproszenie i rejestracja)
Umbrella jest wspólnym projektem współfinansowanym przez unijny program Interreg South
Baltic i pomaga zwiększyć możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów na
obszarze południowego Bałtyku.
Projekt Umbrella daje szansę “wynajęcia eksperta” !
Jak to działa?
Wstępnie wybrany ekspert udzieli wsparcie w ocenie i opracowaniu kompletnej aplikacji
projektowej dla Twojej organizacji:
 Udostępnianie informacji na temat procedury składania wniosków
 Dostosowywanie pomysłów do wymogów programu
 Pomoc w znalezieniu partnerów
 Opracowanie części aplikacji - Budżet
 Opracowanie części wniosku - opis działań
Więcej informacji: www.umbrellaproject.eu
18.00 Wspólna kolacja delegatów projektów Umbrella and SBPIN

Cel projektu:
Projekt Umbrella ma na celu rozwinięcie umiejętności, know-how małych lokalnych i
regionalnych organizacji z obszaru Programu Południowy Bałtyk, które napotykają rozliczne
bariery utrudniające uczestnictwo w projektach współpracy transgranicznej.
Dodatkowe informacje o projekcie:
Struktura partnerstwa obejmuje cały geograficzny region Południowego Bałtyku i
składa się z 6 partnerów projektu i 8 partnerów stowarzyszonych.
Ideą projektu jest wzmocnienie wzajemnych powiązań między lokalnymi podmiotami
z obszaru objętego programem, jak i stworzenie trwałych struktur w regionie
Południowego Bałtyku jako platformy dla wspólnych działań transgranicznych.
Działania projektu adresowane są szczególnie do tych instytucji, które nie mają
wystarczającej wiedzy i niezbędnych umiejętności do korzystania z funduszy
programu Interreg Południowy Bałtyk.
Koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej"
jest Małgorzata Matkowska z Biura Miejscowego w Gdańsku.
Rejestracja trwa do 18 stycznia 2019 (zostanie dodany link online do rejestracji)
Zgłoszenia kierujemy do:
- paulina.lieder@euroregionbaltic.eu
- zuchowski@eurobalt.org.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.
Ze względu na ograniczona ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń!

