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PLAN PRACY ERB 

2011 – 2012 

 

Wprowadzenie 

Plany Pracy ERB na lata 2011 – 2012 opracowano zgodnie z założeniami Agendy ERB 2020, 

podstawowego dokumentu określającego bieżące i przyszłe priorytety współpracy ERB. Niniejszy Plan 

zakłada kontynuację działao rozpoczętych w ramach Planu na lata 2010 – 2011, obejmując konkretne 

przedsięwzięcia zmierzające do wdrożenia Agendy ERB 2020, częściowo już zrealizowane w roku 

2010. Prezydium ERB będzie monitorowad realizację Planu Pracy 2011 - 2012, a następnie dokona 

jego oceny. Rezultaty zostaną przedstawione w rocznym raporcie z prezydentury Obwodu 

Kaliningradzkiego w ERB za lata 2011 i 2012. 

Obszar 1: Lobbing  

Cel strategiczny:  

Zwiększenie znaczenia ERB jako platformy lobbingowej w Unii Europejskiej, uwzględniającej aspiracje 

wszystkich interesariuszy współpracy 

Uzasadnienie: 

Będziemy brali czynny udział w kształtowaniu unijnych polityk, które znajdują się w zakresie naszych 

wspólnych zainteresowao.  Głównym kryterium przy identyfikacji tego zakresu będzie wybór tych 

zagadnieo, które w korzystny sposób wpływają na rozwój całego obszaru współpracy, włącznie z 

Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, sąsiadem Unii Europejskiej i ważnym partnerem 

współpracy. Następujące polityki stanowią najwyższą wartośd dla dalszego rozwoju współpracy w 

ERB: Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Strategia Europa 2020, Strategia Współpracy UE – 

Rosja, polityka spójności UE, itp. ERB będzie w dalszym ciągu aktywnie współpracował z Komisją 

Europejską, Parlamentem Europejskim, Komitetem Regionów, Bałtyckim Forum Rozwoju, innymi 

organizacjami Morza Bałtyckiego, biurami regionalnymi oraz instytucjami międzynarodowymi. 

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: 

Cel szczegółowy: 

ERB będzie aktywnie uczestniczył we wdrażaniu i monitorowaniu Strategii UE dla Regionu Morza 

Bałtyckiego 

Planowane działania: 

1. Implementacja wytycznych zespołu zadaniowego ds. Strategii UE dla Regionu Morza 

Bałtyckiego, 
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2. Udział w przygotowaniu i realizacji nowego działania horyzontalnego Strategii:  

wielopoziomowe zarządzanie, planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym i regionalnym  

i zrównoważony rozwój. 

Główne produkty: 

1. Przegląd dotychczasowego wkładu ERB w realizację Strategii UE dla Regionu Morza 

Bałtyckiego, 

2. Non-paper ERB nt. przeglądu Strategii, 

3. Stanowisko ERB zawierające propozycje projektów flagowych oraz działania lobbingowe, 

4. Wniosek złożony do Programu Region Morza Bałtyckiego 2007 – 2013, 

5. Udział ERB w Drugim Dorocznym Forum Strategii. 

Doroczne Forum Interesariuszy ERB 

Cel szczegółowy: 

ERB zorganizuje Doroczne Forum Interesariuszy, które będzie platformą spotkao regionów 

członkowskich i aktorów spoza nich, stając się ważnym instrumentem wzmocnienia współpracy 

politycznej w ERB 

Planowane działanie: 

Implementacja wytycznych zespołu zadaniowego ds. Doroczne Forum Interesariuszy ERB 

Główne produkty: 

1. Koncepcja Forum jako model na przyszłośd, 

2.  Szczegółowy plan przeprowadzenia Forum, z uwzględnieniem daty, miejsca, kosztów, 

porządku i innych aspektów organizacyjnych, 

3. Doroczne Forum Interesariuszy ERB w latach 2011 i 2012. 

Polityka Spójności UE 

Cel szczegółowy: 

Monitorowanie procesu przygotowawczego przyszłej Polityki Spójności Unii Europejskiej oraz 

aktywna promocja znaczniejszej roli Celu 3 – Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Planowane działanie: 

Implementacja wytycznych zespołu zadaniowego ds. Polityki Spójności UE 

Główne produkty: 

1. Strategia lobbingowa wobec  Polityki Spójności UE, 

2. Analiza propozycji nowych rozporządzeo przyszłej Polityki Spójności UE, 

3. Konkretne propozycje zmian i uzupełnieo do nowych rozporządzeo przyszłej Polityki 

Spójności UE, 

4. Bardziej szczegółowe działania lobbingowe w oparciu o uszczegółowione propozycje do 

nowych rozporządzeo przyszłej Polityki Spójności UE, 

5. Wspólny artykuł wiodących polityków ERB prezentujący stanowisko ERB. 
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Obszar 2: Działania strategiczne 

Cel strategiczny:  

Zwiększenie  wartości dodanej współpracy ERB 

Uzasadnienie: 

Wszelkie inicjatywy podejmowane w ramach ERB, zwłaszcza te natury strategicznej, powinny byd 

działaniami wielostronnymi, przyczyniającymi się do zrównoważonego rozwoju nie tylko całości 

obszaru ERB, lecz również poszczególnych regionów członkowskich. Dzięki odwołaniu się do 

najważniejszych polityków z regionów oraz angażowaniu innych istotnych interesariuszy wzmacniają 

one znaczenie współpracy. 

Wspólny Program Rozwoju 

Cel szczegółowy: 

Wdrażanie Wspólnego Programu Rozwoju ERB. 

Planowane działania: 

1. Omówienie możliwego wsparcia dla Forum Wody ERB oraz Grupy ds. Wody ERB, 

2. Wsparcie Województwa Pomorskiego w wysiłkach na rzecz ponownego złożenia wniosku 

projektowego BaltNet. 

Główne produkty: 

1. Decyzja Prezydium ERB w sprawie wsparcia dla Forum Wody ERB oraz Grupy ds. Wody ERB, 

2. Wniosek projektu BaltNet złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Południowy 

Bałtyk. 

Priorytetowe działania instytucjonalne 

Cel szczegółowy: 

Realizacja priorytetowych działao instytucjonalnych Agendy ERB 2020 

Planowane działanie: 

Omówienie możliwego wsparcia dla działao Rady Młodzieżowej ERB 

Główny produkt: 

Decyzja Prezydium ERB w sprawie wsparcia dla działao Rady Młodzieżowej ERB 
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Obszar 3: Wymiana wiedzy 

Cel strategiczny:  

Pogłębienie wzajemnych relacji i wzmocnienie współpracy pomiędzy regionami członkowskimi ERB  

Uzasadnienie: 

Interesariusze współpracy ERB są głęboko przekonani, iż poprzez wymianę wiedzy można osiągnąd 

znaczny postęp w dziedzinie innowacji i wydajności operacyjnej. Wymiana oraz transfer wiedzy i 

technologii powinna odbywad się w trzech głównych kierunkach:  

1. od instytucji wiedzy do społeczeostwa i gospodarek regionów, 

2. między regionami, 

3. pomiędzy ERB i innymi organizacjami Regionu Morza Bałtyckiego. 

ERB powinno działad na rzecz usprawnienia i kontynuacji tych procesów. 

Cel szczegółowy: 

Sprostanie wspólnym wyzwaniom poprzez podjęcie wspólnych wysiłków opartych na wymianie 

wiedzy i informacji 

Planowane działania: 

1. Prowadzenie ciągłej wymiany informacji na rzecz członków ERB, 

2. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o istniejących inicjatywach bałtyckich wraz z 

analizą perspektyw uczestnictwa ERB w tychże, 

3. Podejmowanie działao na rzecz pogłębiania relacji pomiędzy społeczeostwami 

zamieszkującymi ERB, 

4. Zbieranie informacji na temat potrzeb gmin i społeczności lokalnych względem współpracy 

transgranicznej oraz istniejących zasobów do tej współpracy. 

Główne produkty: 

1. Przepływ informacji prowadzony przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej i 

podczas spotkao on-line, 

2. Zbieranie informacji, aktualizacja strony internetowej ERB, rozsyłanie elektronicznych 

biuletynów to wytypowanych odbiorców – realizowane przez SMS ERB, 

3. Ankiety na temat potrzeb współpracy transgranicznej przygotowane i rozesłane, 

4. Raport z wynikami analizy ankiet report i informacjami na temat możliwości podejmowania w 

przyszłości współpracy transgranicznej przedstawiony przez SMS ERB. 

 


