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W kierunku utworzenia 
metropolitalnego EUWT na 

obszarze Euroregionu Pomerania 
– pierwsze konsultacje



Zagadnienia
1. Wybrane czynniki i procesy determinujące

obecną i przyszłą współpracę transgraniczną;

2. MoŜliwe płaszczyzny współpracy w ramach EUWT;

3. Warunki efektywności funkcjonowania nowego      
instrumentu współpracy / aspekty organizacyjne
i projektowe;i projektowe;

4. Zasady działania;

5. Cele współpracy;

6. Obszary współpracy;

7. Kolejne kroki.



Wybrane czynniki i procesy determinujące 
obecną i przyszłą współpracę transgraniczną

� Zasady na jakich przyznawane jest dofinansowanie w ramach
INTERREG;

� Wejscie Polski do strefy Schengen/ zjawisko osiedlania się obywateli
Polski na terenie przygranicznym;

� Starania Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury ;

� Znaczna dynamika róŜnych inic jatyw transgranicznych nie � Znaczna dynamika róŜnych inic jatyw transgranicznych nie 
cechująca sie jednak interdyscyplinarnością i systemowym podejściem; 

� Zmiany struktury gospodarczej i demograficznej na obszarze
całego Euroregionu Pomerania;

� Perspektywa otwarcia niemieckiego rynku pracy dla polskich
obywateli;

� Tocząca sie dyskusja o instrumentach i programach współpracy
terytorialnej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.



MoŜliwe płaszczyzny współpracy 
w ramach EUWT

�Zarządzanie funduszami strukturalnymi; 

�Prowadzenie strategicznej współpracy;

�Ewentualne odgrywanie roli narzędzia realizacji �Ewentualne odgrywanie roli narzędzia realizacji 
projektu współpracy.

�Z punktu widzenia TSOM jakościową zmianę 
moŜe zapewnić strategiczna współpraca oparta 
na realizacji wspólnych projektów.



Warunki efektywności funkcjonowania nowego 
instrumentu współpracy

ASPEKT ORGANIZACYJNY

�Zaufanie i przepływ informacji związanych z planowanymi 
inicjatywami mającymi znaczenie transgraniczne;

�Koordynacja działań i uzgadnianie wspólnych stanowisk;

�ZaangaŜowanie osób posiadających wysokie kompet encje      �ZaangaŜowanie osób posiadających wysokie kompet encje      
językowe i interkulturowe, umocowanych jednocześnie
w strukturach miejskich, powiatowych i regionalnych;

�Wydzielenie współpracy transgranicznej z ogólnej 
współpracy międzynarodowej;

�Zagwarantowanie środków finansowych na współpracę.



ASPEKT PROJEKTOWY

�Realizacja projektów uwzględniających silne strony 
partnerów niemieckich i polskich;

� Realizacja projektów uwzględniających interes i potrzeby
kaŜdego z zaangaŜowanych partnerów;

� Podejmowanie działań, które mieszczą się w przyznanych � Podejmowanie działań, które mieszczą się w przyznanych 
ustawowo kompetencjach ;

� Interdyscyplinarno ść podejmowanych działań oraz 
określenie priorytetowych obszarów współpracy;

� Realizacja projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie
ze środków UE i innych źródeł (INTERREG, FWPN, etc.)



Zasady współpracy

�Zasada Partnerstwa

�Zasada Pomocniczości

�Zasada lokalnej i regionalnej samorządności�Zasada lokalnej i regionalnej samorządności

�Multilevel-Governance



Zasada Partnerstwa

� Art. 11 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 

� opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
„Skuteczne partnerstwa w polityce spójności” ECO/258, 
Bruksela 14.07. 2010

� Raport Fabrizia Barki z 2009 roku (…) partnerstwo jest 
niezbędne do efektywnego i właściwego wykorzystania 
funduszy (…)  



Zasada Pomocniczo ści

� Art. 3b Traktatu o Unii Europejskiej
(…) Unia podejmuje działania tylko wówczas i 
tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać zamierzonego działania nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie na poziomie centralnym, 
regionalnym i lokalnym , natomiast z uwagi na 
rozmiary lub skutki proponowanych działań 
moŜliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie 
Unii (…) 



Multilevel-Governance

� Definicja Białej Księgi Komitetu Regionów w sprawie 
wielopoziomowego sprawowania rządów:                                
(…) to skoordynowane działanie UE, Państw Członkowskich 
oraz władz regionalnych i lokalnych, oparte na partnerstwie i 
słuŜące tworzeniu i realizowaniu polityki UE(…) oraz słuŜące tworzeniu i realizowaniu polityki UE(…) oraz 

� EUWT to nowe wspólnotowe narzędzie prawne (…), które 
jest szczególnie istotne w perspektywie wzmocnienia polityki 
spójności terytorialnej (…)

� Wymiar wielopoziomowego sprawowania rządów jest 
kluczową kwestią w procesie uruchamiania i tworzenia 
EUWT oraz zarządzania nim (…)



Cele współpracy

�Usieciowie społecznej, gospodarczej i kulturalnej płaszczyzny
współpracy transgranicznej;

�Instytucjonalne i organizacyjne przygotowanie 
Transgranicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 
nowego okresu finansowania 2014 – 2020;

�Wypracowanie, a następnie wspólne wdroŜenie kompleksowego �Wypracowanie, a następnie wspólne wdroŜenie kompleksowego 
i systemowego programu poprawy spójnosci terytorialnej, 
społecznej i gospodarczej na obszarze Euroregionu Pomerania.



Obszary współpracy

�Kultura/Europejski Obszar Kultury;

�Dwujęzyczność i edukacja zawodowa;

�MłodzieŜ;

�Wspieranie społecznej i gospodarczej mobliności 
transgranicznej;transgranicznej;

�Przyszlość Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej/stałe konsultacje przedstawicieli 
administracji, gospodarki, nauki i sektora 
pozarządowego. 



Kolejne kroki
� Nasza propozycja:

� Struktura instytucjonalna:

� Legitymacja polityczna do działania w oparciu o wypracowaną strategię 
przez zaangaŜowanych wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów 
(Zgromadzenie);

� Techniczny sekretariat złoŜony z ludzi odpowiedzialnych za realizację 
wyznaczonych kierunków działania poprzez konkretne projekty;wyznaczonych kierunków działania poprzez konkretne projekty;

� Sekretariat będzie posiadał równieŜ swoje zaplecze eksperckie 
analizujące bieŜące procesy transgraniczne; 

� Na czele sekretariatu stanie Dyrektor odpowiedzialny za realizację i 
koordynację wyznaczonych działań. Powoływany przez wszystkich 
zaangaŜowanych partnerów (Zgromadzenie).

� Powołanie instytucji nie oznacza cesji kompetencji 
transgranicznych! 



� Otwarcie konsultacji: 
� Do końca roku ustalenie podmiotów zainteresowanych 

współpracą w ramach zadaniowego EUWT (współpraca 
strategiczna);

� Powołanie koordynatorów po obu stronach;

� Do połowy 2011 wypracowanie wspólnego dokumentu który � Do połowy 2011 wypracowanie wspólnego dokumentu który 
będzie uwzględniał wymogi art. 8 i 9 Rozporządzenia 
1082/2006 (Statut, Konwencja );

� Konsultacje z właściwymi instytucjami  ( po stronie polskiej i 
niemieckiej) 

� 2012 ewentualne utworzenie EUWT lub teŜ kontynuacja 
działań z wykorzystaniem innych narzędzi współpracy 
transgranicznej.  



Dziękuję za uwagę!
Piotr Krzystek 
Prezydent SzczecinaPrezydent Szczecina

www.szczecin.eu


