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Ramowy Dokument Wymiaru Północnego 
Euroregion Bałtyk nie zaj�ł jeszcze oficjalnego stanowiska wobec nowo przyj�tego Ramowego Dokumentu Wymiaru 
Północnego. Zaproszono nas jednak do udziału w seminarium na ten temat, które odbyło si� w Lappeenrancie w Finlan-
dii, w ramach projektu BEN. Poni�ej znajd� Pa�stwo tekst odczytany przez Sławomira Demkowicza – Dobrza�skiego ze 
Stałego Mi�dzynarodowego Sekretariatu ERB. Nie jest w �adnej mierze formalne stanowisko, a raczej opinia oczekuj�-
ca reakcji czytelników. 
Euroregion Bałtyk (ERB) �ledził proces rozwoju Wymiaru Północnego (WP) od momentu jego Drugiego Planu Działa�, 
spodziewaj�c si�, i� b�dzie on wa�nym instrumentem wspieraj�cym współprac� przygraniczn� w regionie. Dzisiaj, przy 
okazji kolejnej wersji  WP, wa�nym wdaje si� fakt, i� dokument ten wyra�a wspólny nurt polityki Unii Europejskiej, 
Islandii, Norwegii oraz Federacji Rosyjskiej. Wszyscy jego sygnatariusze uznaj� wag� współpracy przygranicznej oraz 
zach�caj� instytucje europejskie i narodowe do jej wspierania. 
Wida�, i� tematyczny zakres Wymiaru Północnego w du�ej mierze pokrywa si� z priorytetami współpracy Czterech 
Wspólnych Przestrzeni mi�dzy UE  Rosj�, celami współpracy terytorialnej UE czy wreszcie zapisami umów dwustron-
nych pomi�dzy krajami regionu. Jest to fakt zrozumiały, zwa�ywszy, i� WP nie ma własnego systemu finansowania 
współdziałaj�cych podmiotów, zalecaj�c wykorzystywanie unijnych programów przygranicznych i transnarodowych. 
Innym mo�liwym �ródłem wsparcia WP mog� by� mi�dzynarodowe instytucje finansowe, np. Europejski Bank Inwesty-
cyjny czy Bank �wiatowy, cho� nie znamy jeszcze szczegółów ewentualnych procedur aplikacyjnych.  
WP mo�e stanowi� interesuj�c� platform� działa� dla Euroregionu. Po pierwsze, swoim geograficznym zasi�giem obej-
muje wszystkie kraje członkowskie ERB, chocia� wyra�ny nacisk kładzie si� w nim na obszar północno-zachodniej Rosji. 
Po drugie, głównymi udziałowcami WP nie b�d� tylko jego architekci, czyli Unia Europejska, Islandia, Norwegia oraz 
Federacja Rosyjska, lecz równie� inne podmioty, np. rady regionalne (CBSS i Nordycka Rada Ministrów), a tak�e orga-
nizacje regionalne i lokalne. Po trzecie, wspólne działania ERB pokrywaj� si� w pełni z najcz�stszymi tematami współ-
pracy przygranicznej, tak �ci�le odzwierciedlonymi w ostatniej wersji WP. 
Pytanie, które zadano ERB w trakcie seminarium brzmiało: Co mog� zrobi� Euroregiony? Mo�na je zrozumie� dwojako: 
tak, jak chciał Christer Persson ze szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli co my mo�emy zrobi� dla Wy-
miaru Północnego, albo co mo�emy zrobi�, aby z niego skorzysta�. W odpowiedzi na pierwsze pytanie, trzeba powiedzie�, 
i� cokolwiek mogłoby to by�, to organizacje takie jak nasza robi� to na co dzie�, wdra�aj�c tysi�ce projektów i umów o 
współpracy oraz tworz�c odpowiednie struktury. Odpowiadaj�c na drugie pytanie, nale�ałoby wymieni� przynajmniej 
trzy wa�ne elementy. 
Pierwszy dotyczy procesu wdra�ania WP, który zaleca współdziałanie w ramach tak zwanego partnerstwa, np. Partner-
stwa Wymiaru Północnego ds. Zdrowia Publicznego i Społecznego (www.ndphs.org) czy Partnerstwa Wymiaru Północ-
nego ds. Ochrony �rodowiska (www.ndep.org). ERB mógłby rozwa�y� pomysł wst�pienia do istniej�cego partnerstwa 
lub utworzenia nowego, cho�by Transgranicznego Partnerstwa Wymiaru Północnego. 
Finansowanie to drugi wa�ny aspekt. WP rekomenduje wyst�powanie o �rodki programów współpracy terytorialnej 
oraz proponuje wsparcie mi�dzynarodowych instytucji finansowych. W tej chwili jednak nie jest jasne, jak rozdzielane 
b�d� te drugie: jakiego rodzaju struktury b�d� ocenia� wnioski, kto podejmowa� b�dzie decyzje o przyznaniu dofinanso-
wania ze strony tych�e instytucji finansowych, ani w ko�cu, jak raportowa� i monitorowa� projekty. 
Po trzecie, WP proponuje wsparcie techniczne w postaci elektronicznego systemu informacji. W tym wzgl�dzie, partne-
rzy z Regionu Morza Bałtyckiego i Wymiaru Północnego mog� si� wspiera� nawzajem. Te tysi�ce dwu i wielostronnych 
projektów, które realizuje si� na poziomie lokalnym i regionalnym mo�e uzyska� dost�p do instrumentu promocji, a sam 
system mo�liwo�� rozwoju w taki sposób, aby mógł przedstawia� pełniejszy obraz realizowanych działa�. 
To, jak Ramowy Dokument Wymiaru Północnego uzupełnia� b�dzie instrument współpracy terytorialnej w północnej 
Europie, i czy stanie si� prawdziwie ramow� polityk� wdra�an� przez wszystkie podmioty w tym regionie oka�e si� za 
kilka lat. W najbli�szej przyszło�ci, powinni�my jednak pozna� praktyczne aspekty wsparcia, które WP zaproponuje 
wszystkim zaproszonym do współpracy beneficjentom.  
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W dniu 20 listopada 2006 roku odbyło si� drugie w tym 
roku posiedzenie Rady Euroregionu Bałtyk. W ramach 
prezydentury rosyjskiej zostało zorganizowane w Swietło-
gorsku w Obwodzie Kaliningradzkim. 
Spotkaniu przewodniczył Pan Michaił Pluhin, Prezydent 
Euroregionu. Na pocz�tku, powitał specjalnych go�ci posie-
dzenia: członka Sejmu RP, Pana Leonarda Krasulskiego 
oraz senatora RP, Pana Jerzego Szmita oraz pogratulował 
przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych wybra-
nym w niedawnych wyborach samorz�dowych w Polsce: 
Joannie Zieli�skiej (członkowi Rady Miasta Gdyni), Henry-
kowi Słoninie (Prezydentowi Elbl�ga), Zdzisławowi Ol-
szewskiemu (członkowi Rady Miejskiej w Elbl�gu), a tak�e 
wybranym we wrze�niu w wyborach w Szwecji Bernt howi 
Jonsonowi (przewodnicz�cemu Rady Regionu Blekinge), 
Bo Frankowi (Prezydentowi Vaxjo). Prezydent Pluhin po-
gratulował równie� Pani Raisie Mincinauskiene nominacji  
na stanowisko Wicegubernatora Województwa Kłajpedz-
kiego na Litwie. 
W sprawach administracyjnych Rada okre�liła termin swo-
jego kolejnego posiedzenia, które odb�dzie si� w dniu 14 
marca 2007 w Karlskronie, wyznaczaj�c koniec prezyden-
tury Strony Rosyjskiej i rozpoczynaj�c kadencj� szwedzk�. 
Rada przychyliła si� równie� do pro�by Rady Regionu Pla-
nistycznego Kurzeme (Łotwa) o wyst�pienie z Euroregio-
nu, motywowan� niewystarczaj�cymi zasobami ludzkimi  
do prowadzenia współpracy przygranicznej, reform� admi-
nistracyjn� przebiegaj�c� na Łotwie, a tak�e owym podzia-
łem programów CBC, pozostawiaj�cym Kurzeme poza pro-
gramem południowego Bałtyku, w którym znalazły si� po-
zostałe kraje członkowskie. Rada poprosiła o sporz�dzenie 
stosownych zmian w dokumentach zało�ycielskich ERB. 
Jednym z punktów dyskusji było równie� ustosunkowanie 
si� do propozycji utworzenia przez Kongres Władz Lokal-
nych i Regionalnych przy Radzie Europy (CLARE) Eurore-
gionów Mórz, w tym Euroregionu Morza Bałtyckiego. Po-
mysł ten omówiono ju� na posiedzeniu Prezydium ERB w 
dniu 3 pa�dziernika. Członkowie Prezydium podnie�li pro-
blem oczywistego dublowania si� strukt ur w Regionie Mo-
rza Bałtyckiego, co byłoby niew�tpliwym rezultatem takie-
go działania, zwłaszcza, i� liczba wspólnych inicjatyw po-
dejmowanych w Regionie jest ogromna. Zauwa�yli tak�e, i� 
tak Euroregion Morza Bałtyckiego dublowałby w oczywisty 
sposób sam� nazw� istniej�cego przecie� Euroregionu Bał-
tyk. List do CLARE, w imieniu Euroregionu Bałtyk, podpi-
sał Prezydent ERB, Michaił Pluhin.  
Rada omówiła tak�e propozycj� planu działa� na lata 2007 
– 2008 w ramach prezydentury Danii i Szwecji, zmierzaj�-
c� do wytyczenia priorytetów współpracy w ERB. Wedle 
przedło�onej propozycji posiedzenia Rady miałaby by� 
miejscem spotka� z wysokiej rangi przedstawicielami Ko-
misji Europejskiej czy władz krajowych. Spotkania Prezy-
dium za� powinny odbywa� si� w ró�norodnych lokaliza-
cjach, pozwalaj�c na lepsz� „widzialno��” Euroregionu. 
Postuluje si� tak�e silniejsze zaanga�owanie regionalnych 
struktur ERB, które mogłyby wspiera� Sekretariat Mi�-
dzynarodowy, zwłaszcza w sferze technicznego wsparcia 
dla działania sieci referencyjnych. 

Delegacja szwedzka: Lars Orhman z Sieci Transportowej oraz człon-

kowie Rady: Bo Lundgren, Lillebill Grähs i Gert  Wollinger. 

Delegacja du�ska: Arne Grove, Dyrektor Biura Nordyckiej Rady 
Ministrów w Kaliningradzie, Sven Lindahl (Sekretariat) oraz Ken 

Bolmar, członek Rady ERB reprezentuj�cy Bornholm. 

Delegacja rosyjska: Wiktor Romanowski (Administracja Obwodu 
Kaliningradzkiego) , Sergiej Miro�nikow (Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego FR) oraz Michaił Pluchin, Prezydent ERB. 
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Rada wysłuchała informacji na temat przygotowa� do 
realizacji dwóch „mi�kkich” projektów z udziałem mło-
dzie�y Euroregionu: projektu turnieju hokejowego oraz 
koncertu młodych zespołów rockowych. Oba planowane 
s� na rok 2007, cho� pozostaj� jeszcze na etapie poszuki-
wania wsparcia finansowego. Dyskutowano o tym, gdzie 
i kiedy takie wsparcie b�dzie dost�pne, a tak�e szerzej o 
mi�dzyludzkim wymiarze współpracy w Euroregionie 
Bałtyk, który, pomimo realizacji priorytetowej strategii 
rozwoju stanowi wa�ny element wspólnych działa�. 
Rada wysłuchała tak�e informacji na temat prowadzo-
nych przygotowa� do programów współpracy przygra-
nicznej, w ramach których współpracowa� ze sob� b�d� 
mogły regiony członkowskie ERB. Wysłuchano informa-
cji o trójstronnym programie przygranicznym Polska - 
Litwa - Kaliningrad, w ramach Europejskiego Instru-
mentu Partnerstwa i S�siedztwa, a tak�e o programie 
Południowego Bałtyku. Program  s�siedzki dysponował 
b�dzie ponad stutrzydziestomilionowym bud�etem, a 
program bałtyckie prawie sze��dziesi�ciomilionowym. 
Oba zarz�dzane b�d� przez Stron� Polsk�. 
Zgodnie z propozycj� Prezydium ERB, na posiedzenie 
Rady zaproszony został tak�e Pan Arne Grove, Dyrektor 
Biura Nordyckiej Rady Ministrów, który przedstawił 
priorytety oraz kierunki działa� swojej organizacji, nie 
tylko na obszarze pa�stw bałtyckich i Obwodu Kalinin-
gradzkiego, lecz równie� wobec północnych regionów 
Polski. Pan Grove zaznaczył, i� poprzez współprac� z 
istniej�cymi organizacjami, Nordycka Rada Ministrów 
chce d��y� do wi�kszej synergii działa� pro-rozwojowych 
w Regionie. Organizacje te to mi�dzy innymi Konferen-
cja Współpracy Subregionalnej Pa�stw Morza Bałtyckie-
go, Rada Pa�stw Morza Bałtyckiego, euroregiony, Hel-
com, czy organizacje pozarz�dowe. 
Jako, i� posiedzenie odbywało si� w przeddzie� konfe-
rencji granicznej, organizowanej w ramach projektu Se-
agull II pod tytułem Wej�cie Polski i Litwy do Szengen: 
nast�pstwa i perspektywy współpracy przygranicznej 
Obwodu Kaliningradzkiego z s�siadami, Strona Szwedz-
ka przedstawiła propozycj�, aby Rada ERB przyj�ła 
uchwał� o podj�ciu stosownych kroków, zmierzaj�cych 
do stworzenia sytuacji, w której współpraca w Eurore-
gionie Bałtyk nie b�dzie nara�ona na trudno�ci wynika-
j�ce z obowi�zuj�cych przepisów reguluj�cych tryb prze-
kraczania granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Na 
wniosek delegacji szwedzkiej, członkowie Rady przyj�li 
uchwał�, której tre�� publikujemy obok.  

Delegacja Polski (od prawej): Z. Olszewski (Dyrektor Sekretariatu 
ERB), W. Kuszewski (reprezentuj�cy Wojewod� Pomorskiego), Z. 
Szmurło (reprezentuj�cy Wojewod� Warmi�sko-Mazurskiego), J. 

Zieli�ska (Rada ERB), K. Wróblewska (reprezentuj�cy Marszałka 

Województwa Pomorskiego ), K. Sta�czyk (Seahull II). 

Na konferencji pt. Od Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG do Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zorganizowanej 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP w Warszawie w dniach 9 - 10 listopada, Komisarz UE ds. Rozwoju Regio-
nalnego, pani Danuta Hübner przedstawiła now� inicjatyw� Komisji, Regiony na rzecz zmian gospodarczych, która b�-
dzie wspiera� regony współpracuj�ce ze sob� w innowacyjny sposób. W latach 2007—2013 około 375 milionów euro ma 
by� przeznaczone na pomoc w przeniesieniu do programów unijnych głównego nurtu tych projektów pilota�owych, które 
zasługuj� na szersz� implementacj�.  
Wi�cej informacji znaj� Pa�stwo na stronie Inforegio: www.ec.europa.eu/regional_policy  
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Na terenie regionów członkowskich Euroregionu Bałtyk 
(ERB), składaj�cego si� z o�miu regionów Południowego 
Bałtyku z Danii, Litwy, Polski, Federacji Rosyjskiej, a 
tak�e regionów Szwecji, utrzymuj� si� znaczne ró�nice w 
poziomie rozwoju. Potrzeb� realizacji działa� wspieraj�-
cych proces poprawy spójno�ci zajmuj� si� liczne strate-
gie i polityki opracowywane w Regionie Morza Bałtyckie-
go, wł�cznie ze Wspólnym Programem Rozwoju (JTDP), 
wypracowanym w ramach projektu Seagull DevERB. 
Zatwierdzony przez Rad� oraz Prezydium Euroregionu, 
program ten okre�la cztery priorytetowe obszary rozwo-
ju; po pierwsze: popraw� �rodowiska biznesowego 
(poprzez promocj� innowacyjno�ci oraz �rednich i małych 
przedsi�biorstw); po drugie: popraw� dost�pno�ci regio-
nów członkowskich do Europejskiej Sieci Transportowej 
TEN; po trzecie: wzmacnianie współpracy na rynku pra-
cy; po czwarte: wdra�anie polityk UE dotycz�cych energii 
odnawialnej i ochrony �rodowiska.  
Centralnym zadaniem projektu Seagull II jest wspoma-
ganie władz lokalnych i regionalnych w procesie wdra�a-
nia Wspólnego Programu Rozwoju, tak aby realizowane 
na terenie ERB działania przygraniczne i transnarodowe 
wspierały Drugi Plan Działa� Wymiaru Północnego, Eu-
ropejski Instrument S�siedztwa i Partnerstwa, Strategie 
Lizbo�sk� i Goteborsk�, Wspóln� Przestrze� Gospodar-
cz� Unii i Rosji. Działania te staj� si� coraz intensywniej-
sze, przynosz�c wymierne efekty. Wraz z now� pespekty-
w� finansow� Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 ry-
suj� si� nowe mo�liwo�ci zintensyfikowania wspólnych 
działa� słu��cych lepszej spójno�ci społeczno-
gospodarczej regionów przygranicznych oraz skuteczniej-
szej integracji mi�dzy społeczno�ciami lokalnymi. Regio-
ny członkowskie ERB napotykaj� jednak na trudno�ci, 
które wymagaj� rozwi�zania. Dost�pno�� oraz  procedury 
zwi�zane z otrzymywaniem wiz, jak równie� samo prze-
kroczenie granicy było i wci�� pozostaje przeszkod� 
utrudniaj�c� uczestnictwo członków Euroregionu we 
wzajemnych przedsi�wzi�ciach. Problemy te dotycz� po-
dró�y drog� morsk� i turystyki, podró�y powietrzem oraz 
l�dem. 
Z tego� powodu, w ramach projektu Seagull II realizuje-
my seri� dwóch konferencji zatytułowanych: Wej�cie Pol-
ski i Litwy do Szengen: nast�pstwa i perspektywy współ-
pracy przygranicznej Obwodu Kaliningradzkiego z s�sia-
dami, w ramach których poszukujemy rozwi�za� prak-
tycznych, które mogłyby okre�li� mo�liwo�ci kontynuowa-
nia współpracy w Euroregionie w kontek�cie rozszerzenia 
Traktatu z Schengen oraz przyczyni� si� do zapobie�enia 
ewentualnym podziałom na granicach zewn�trznych UE. 
Pierwsza konferencja odbyła si� w Swietłogorsku, w Ob-
wodzie Kaliningradzkim. Wzi�ło w niej udział ponad 70 
uczestników z regionów członkowskich ERB, polityków 
regionalnych, reprezentantów Ministerstw Spraw Zagra-
nicznych oraz parlamentów Litwy, Polski i Rosji, Konsu-
latów Danii, Litwy, Łotwy, Niemiec Polski i Szwecji na 
terenie Obwodu, a tak�e pracownicy słu�b granicznych 
Litwy, Polski i Rosji. 

Od lewej: Jerzy Szmit, Senator RP, Leonard Krasulski, Poseł na Sejm RP, 
Raisa Mincinauskiene, Wicegubernator Obwodu Kłajpedzkiego, Virginija 

Liutkute, Administracja Obwodu Kłajpedzkiego. 

Valdas Lastauskas, Konsul Litwy w Kaliningradzie (pierwszy z lewej), Gido Herz 
(drugi z lewej), Konsul Generalny Niemiec w Kaliningradzie oraz Aleksander 

Dołgopolow (pierwszy z prawej), Konsul Generalny Rosji na Litwie. 

Od lewej: Ryszard Szklany z MSZ, Jarosław Czubi�ski, Konsul Generalny 
RP w Kaliningradzie. Pierwszy z prawej: Broniu Pauza, Poseł na Sejm 

Republiki Litewskiej. 
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Celem pierwszej konferencji było zapoznane si� istnie-
j�cym system wizowym na granicach Obwodu Kalinin-
gradzkiego Federacji Rosyjskiej z Litw� i Polsk�, 
zmianami wynikaj�cymi z rozszerzenia Unii Europej-
skiej oraz z ewentualnymi konsekwencjami, jakie roz-
szerzenie Unii miało na przepływ towarów i osób 
przez te granice. Podkre�lano, �e wprowadzenie wiz od 
1 maja 2004 r. nie spowodowało zmniejszenia ruchu 
na granicach. Mo�na wnioskowa�, i� podobnie, wpro-
wadzenie tzw. wiz Schenge�skich ujednolici system 
we wszystkich krajach i ułatwi podró�e ich obywate-
lom. Takie stanowisko prezentowali jednomy�lnie 
przedstawiciele Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwe-
cji. Tym niemniej, Traktat z Schengen dopuszcza za-
wieranie dwustronnych umów pomi�dzy stronami, w 
ramach których mo�na okre�li� warunki dodatkowo 
ułatwiaj�ce podró�e mi�dzy pa�stwami członkowskimi 
Unii a ich s�siadami zewn�trznymi.  
W ramach projektu Seagull II, na podstawie tak sfor-
mułowanych warunków wst�pnych, zlecony został ra-
port. Przygotuje go i przedstawi Prezydium Euroregio-
nu do zatwierdzenia olszty�ski O�rodek Bada� Na-
ukowych. Zawiera� b�dzie opis istniej�cych regulacji 
prawnych, analiz� danych statystycznych oraz propo-
zycj� działa�, z którymi Euroregion Bałtyk mo�e wy-
st�pi� do władz regionalnych i centralnych, w celu 
wsparcia współpracy na obszarze Południowego Bałty-
ku i w Euroregionie Bałtyk i stworzenia lepszych wa-
runków dla wdra�ania Strategii Lizbo�skiej i Gotebor-
skiej, a tak�e pełnego wykorzystania �rodków finanso-
wych w ramach nowej perspektywy finansowej UE w 
latach 2007 – 2013. Proponowane działania b�d� 
przedmiotem dyskusji w trakcie drugiej konferencji 
granicznej, która odb�dzie si� 15 marca 2007 roku w 
Karlskronie - stolicy Blekinge, szwedzkiego regionu 
członkowskiego Euroregionu Bałtyk w Szwecji. 

Dlegacja szwedzka: (od prawej) Tor-Bj	Rn Åstand-Karlsson, 
Alexander Wendt, Lillebill Grähs. Drugi z prawej: Wiktor Kosze-

lew, Dyrektor Sekretariatu Strony Rosyjskiej. 

Od lewej: Michaił Pluchin, Prezydent Euroregionu Bałtyk, Jerzy 
Szmit, Senator RP, Artur Kuzniecow, Szef Oddziału Konsularne-

go Ambasady Rosyjskiej w Polsce. 

Od lewej: Wiktor Romanowski i Paweł Beker z Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego i Współpracy z Samorz�dem Obwodu Kalinin-

gradzkiego Federacji Rosyjskiej. 

W konferencji na temat przekraczania granic oraz konsekwencji 
rozszerzenia Traktatu z Schengen wzi�ło udział ponad 70 osób, 

reprezentuj�cych cały Euroregion Bałtyk. 
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W dniu 3 pa�dziernika 2006 w Karlskronie, Komitet Steruj�cy oraz Grupa Koordynacyjna projektu Seagull II od-
była drug� ju� w trakcie trwania projektu wizyt� studyjn�. Tym razem, jej celem było umo�liwienie partnerom 
zaanga�owanym we współprac� w ERB oraz realizacj� projektu zapoznania si� z dobrymi przykładami budowy 
statystycznych baz danych, prezentuj�cych wska�niki rozwoju regionalnego. Uruchomienie takiego narz�dzia jest 
jednym z celów projektu. Dzi�ki nieskomplikowanemu systemu zbierania uzgodnionych informacji statystycznych 
regiony członkowskie ERB b�d� mogły ocenia� post�p procesu wdra�ania działa� wyznaczonych we Wspólnym 
Programie Rozwoju. 
W trakcie realizacji projektu Seagull devERB zbadano ju� problem ewentualnego wyboru oraz dost�pno�ci odpo-
wiednich wska�ników. W tej chwili, w ramach projektu Seagull II wska�niki te opracowywane s� w taki sposób, 
aby mogły równie� odzwierciedla� post�p regionów członkowskich ERB w obszarach uznanych za priorytetowe w 
Strategiach Lizbo�skiej i Goteborskiej. Pewn� pomoc w naszej pracy oferuj� wyniki bada� przeprowadzanych 
przez ESPON – Europejsk� Sie� Obserwacyjn� Planowania Przestrzennego. W ich ubiegłorocznym raporcie pt. W 
poszukiwaniu potencjału terytorialnego zaproponowano innowacyjny sposób grupowania kilku wska�ników, które 
daj� w sumie obraz regionu pod wzgl�dem realizacji celów Strategii Lizbo�skiej i Goteborskiej, na przykład pod 
k�tem wa�nych struktur gospodarczych, wydajno�ci rynków pracy, dost�pno�ci do głównych sieci transportowych, 
nara�enia na zagro�enia katastrof naturalnych i ludzkich, populacji młodych, miast metropolitalnych, proporcji 
energii uzyskiwanej drog� odnawiania, wydatków z funduszy strukturalnych na głow� mieszka�ca, itp. 
W czasie tej wizyty zapoznali�my si� z techniczn� organizacj� takich systemów. Krister Nilsson z Regionu Blekin-
ge przedstawił zebranym mo�liwo�ci techniczne regionalnych banków danych statystycznych. Najbardziej intere-
suj�ce okazały si� funkcje pozwalaj�ce na porównywanie wyników ró�nych regionów, zarówno w formie tabelek, 
jak i kolorowych wykresów. Takie funkcje b�d� oczywi�cie najbardziej po��dane w bazie Euroregionu Bałtyk. 
Członkowie Komitetu Steruj�cego wysłuchali tak�e wa�nych pod k�tem finansowym informacji na temat kosztów 
zwi�zanych z prowadzeniem takiej bazy. Istniej� w zasadzie dwa sposoby korzystania z systemu: albo poprzez in-
stytucje takie jak urz�dy statystyczne, ponosz�c koszty, na przykład rocznej subskrypcji, albo zlecaj�c budow� ba-
zy na własnym serwerze i mi�dzynarodowej stronie internetowej Euroregionu Bałtyk.  
W obecnej chwili prowadzone s� ju� prace przygotowawcze. Na podstawie przedstawionych zalece� dotycz�cych 
konkretnych wska�ników oraz sposobów ich prezentowania firma obsługuj�ca mi�dzynarodowa stron� Euroregio-
nu Bałtyk oraz stron� projektu Seagull 2 zbuduje odpowiedni� baz� danych. Dane te b�d� potem regularnie gro-
madzone przez sekretariaty krajowe i koordynatorów regionalnych w ERB, aby na bie��co móc monitorowa� post�-
py w realizacji Wspólnego Programu Rozwoju Euroregionu.  
Prace nad przygotowaniem bazy potrwaj� przez najbli�sze trzy miesi�ce. W kolejnych przeprowadzone zostan� 
odpowiednie testy pracy bazy, która b�dzie ostatecznie uruchomiona przed ko�cem pierwszego półrocza 2007 roku. 
Liczymy, i� b�dzie to skuteczny i nowoczesny instrument pozyskiwania i przetwarzania  informacji, które b�d� 
niezb�dne w efektywnej realizacji wspólnych działa� rozwojowych w Euroregionie Bałtyk.  

Prezydent Michaił Pluchin oraz szef Sekretariatu Mi�dzynarodo-
wego, Sławomir Demkowicz-Dobrza�ski sprawdzaj�, jak prowa-
dzi si� limuzyna, nale��ca kiedy� do szwedzkiej pary królewskiej 

w prywatnym muzeum samochodów w Karlskronie.  

Od lewej: Per Ole Petersen, członek Prezydiu ERB z Bornholmu, 
Erik Ciardi, koordynator Regionu Kalmar, Raisa Mincinauskiene, 
członek Prezydium ERB z Kłajpedy, Dalia Makuskiene oraz Asta 

Raugaliene z Administracji Obwodu Kłajpedzkiego. 
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Na zaproszenie El Institut d’Economia i Empresa Ignasi 
Villalonga w Walencji Sekretariat Mi�dzynarodowy repre-
zentował Euroregion Bałtyk na dwóch spotkaniach organi-
zowanych w tym mie�cie. W dniu 12 grudnia odbyło si� 
uroczyste otwarcie Centrum Kultury Współczesnej, które-
mu towarzyszyła sesja po�wi�cona współpracy w ramach 
Euram, czyli Łuku �ródziemnomorskiego zrzeszaj�cego 
Gmin� Walencj�, Kataloni� oraz Baleary. 
Sesj� inauguracyjn� otworzył Eliseu Clement, redaktor 
naczelny walencja�skiej edycji krajowego dziennika El  
Pais, wprowadzaj�c słuchaczy w szeroki zakres tematyczny 
współpracy regionów w Europie, zwracaj�c na kulturowe, 
społeczne i historyczne aspekty stosunków mi�dzy Walen-
cj�, Kataloni� i Balearami, w kontek�cie ich pozycji w 
Hiszpanii oraz całej Unii Europejskiej.  
W kolejnym przemówieniu, Joan Baptista Casas, Wicepre-
zydent El Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga, 
zwrócił uwag� na ekonomiczne znaczenie współpracy regio-
nów, która b�dzie miała zasadnicze znaczenie w budowie 
przeciwwagi dla dynamicznie si� rozwijaj�cych obszarów 
tworz�cych tzw. „europejski banan”.  
Sławomir Demkowicz-Dobrza�ski opowiadał o Euroregio-
nie Bałtyk i o ewolucji, jak� przeszedł od momentu swego 
powstania, poprzez opracowanie Wspólnego Programu 
Rozwoju i utworzenie stałego sekretariatu, a� po realizacj� 
projektu Seagull 2, zmierzaj�cego do wzmocnienia struktur 
instytucjonalnych Euroregionu i przygotowania jego człon-
ków do pełnej realizacji zada� wynikaj�cych ze Wspólnego 
Programu Rozwoju. 
W dniach 13 – 14 grudnia 2006 w Walencji odbyła si� kon-
ferencja dotycz�ca rozwoju przemysłu portowego, w której 
wzi�li udział przedstawiciele portów z całego �wiata. W 
ramach prowadzonej współpracy w Euroregionie Bałtyk, S. 
Demkowicz-Dobrza�ski zaprezentował zbiór informacji 
dotycz�cych wspólnych projektów, realizowanych wspólnie 
przez region członkowskie ERB, jak na przykład Baltic  
Master, East West, SEB Trans Link, i Baltic Gateway 
Plus. 

Jarosław Czubi�ski, Konsul Gener alny Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim: 
Euroregion Bałtyk jest inicjatorem, kreatorem i koordy-
natorem wi�kszo�ci wydarze� transgranicznych w Obwo-
dzie. Przy czym, rola Euroregionu jest instytucjonalna.  
Jest to podmiot, który w du�ym stopniu przyj�ł na siebie  
obowi�zek stwarzania nowych mo�liwo�ci. Bardzo wiele z 
tych  projektów, które s� realizowane w ramach ER B da 
efekty dopiero w przyszło�ci. Na pewno nie byłoby tak 
wielu mo�liwo�ci bez tej „firmy”, któr� de facto Eurore-
gion ju� jest, i  bez poczucia potrzeby działania w�ró d 
osób, które w ramach tego Euroregio nu działaj�. Nie  ma 
praktycznie dnia, a�eby partnerzy w ramach współpracy  
transgranicznej z obu stron nie  zwracali  si� do polskiego  
konsulatu w Kaliningradzie z pro�b� o pomóc w organi-
zacji kolejnej ko nferencji, seminarium, aby poszuka�  
partnera lub nawi�za� kontakt. 

Powiedzieli o współpracy w 
Euroregionie Bałtyk: 

Jurij Ro�kow - Jurewskij, Przedstawiciel Obwodu 
Kaliningradzkiego w Rzeczypospolitej Polskiej: 
Obwód Kaliningradzki  
współpracuje z trzema 
polskimi województwami: 
warmi�sko-mazurskim, 
pomorskim i zacho dniopo-
morskim. Naj�ci�lejsze  
stosunki mamy z woje-
wództwem warmi�sko-
mazurskim i pomorskim. 
W�ród wielu dziedzin 
współpracy, zaraz obok 
gospodarki, znacz�c� rol�  
odgrywa kultura i organi-
zacje pozarz�dowe. Bierze-
my udział w działaniach 
euroregionalnych, głównie  
w ramach Euroregionu Bałtyk. Mieszka�cy Obwodu Ka-
liningradzkiego wł�czaj� si� w przedsi�wzi�cia kultural-
ne, takie jak na przykład Mi�dzynarodowy Konkurs Dzie-
ci i Młodzie�y Euroregionu Bałtyk „Od Morza Jeste�my”, 
w ramach którego wielu małych artystów przyje�d�a co  
roku do Elbl�ga. 



STAŁY MI�DZYNARODOWY  
SEKRETARIAT 
EUROREGIONU BAŁTYK 
ul. �w. Ducha 3/4 
82—300 Elbl�g, Polska 
Sławomir Demkowicz Dobrza�ski 
Tel./ Fax: +48 55 641 27 70 
E-mail: ips@eurobalt.org.pl 
www.eurobalt.org.pl 

KONTAKTY W REGIONACH 
ERB: 
 
Bornholms Regionkommune 
Niels Ch. Andersen 
Tel.: +45 5692 1303  
Niels.Chresten.Andersen@brk.dk 
 

��������� ���������� 
���������� ������ 
����� �� !�!" 
Tel: +07 01145 226 69 
koshelev@bltfrd.koenig.su 
 
Region Blekinge 
P.G. Lindencrona 
Tel: +46 455 30 50 11 
pg.lindencrona@regionblekinge.se 
 
Regional Förbundet i Kalmar Län 
Erik Ciardi 
Tel: +46 480 44 83 33 
erik.ciardi@regionforbund.se 
 
Klaip#dos apskrities viršininko 
administracija 
Dalia Makuškien# 
Tel: +370 46 312 483 
region@klaipeda.aps.lt 
 
Södra Smålands kommuner och 
landsting 
Ulf Andersson 
Tel: +46 470 77 85 48 
ulf.andersson@sskl.se 
 
Urz�d Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 
Kora Sta�czyk 
Tel: +48 58 32 61 710 
k.stanczyk@woj-pomorskie.pl 
 
Urz�d Marszałkowski 
Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego 
Piotr Zwolak 
Tel: +48 89 53 40 019 
depie5@warmia.mazury.pl 

Jak ju� informowali�my w poprzednim numerze, trwaj� prace przygotowawcze do 
programu CBC na obszarze Południowego Bałtyku. 
Od pierwszego spotkania grupy roboczej ds. programu, które miało miejsce w 
Gda�sku 23 maja 2006 roku, geograficzny zasi�g programu znacznie si� powi�kszył. 
B�dzie to wła�ciwie jeden z najwi�kszych programów CBC w Unii, chocia� cało�� 
�rodków przeznaczonych przez zaanga�owane kraje członkowskie nie przekroczy 60 
milionów EUR, co oznacza w latach 2007 – 2013 roczn� alokacj� w wysoko�ci około 
8,5 miliona EUR. 
Program obejmowa� b�dzie północn� cz��� Meklemburgii Przedniego Pomorza 
(Niemcy), du�skie regiony Bornholm i Zelandia, litewskie: Klaipeda, Taurage oraz 
Telsiau, województwa Zachodniopomorskie i Pomorskie, a tak�e podregion elbl�ski z 
Polski, jak równie� szwedzkie Blekinge, Kalmar, Kronoberg i Skani�. Mo�liwy b�dzie 
równie�, przy pewnych ograniczeniach dotycz�cych wysoko�ci bud�etu, udział 
partnerów z Obwodu Kaliningradzkiego 
Instytucj� Zarz�dzaj�c� programu b�dzie polskie Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, a Wspólny Sekretariat Techniczny znajdzie si� w Gda�sku. 
Przygotowania do programy s� opó�nione, głównie ze wzgl�du na podj�t� stosunkowo 
pó�no decyzj� dotycz�c� geografii programu, a tak�e na znaczne ró�nice pogl�dów 
negocjuj�cych regionów co do charakteru działa� maj�cych uzyska� wsparcie. 

Do tej pory, uzgodniono, i� głównymi filarami tematycznymi programu b�d�: 
1. Rozwój i praca, wspieraj�cy działania na rzez poprawy konkurencyjno�ci, 

innowacyjno�ci, dost�pno�ci, przedsi�biorczo�ci oraz integracji rynków pracy. 
2. Zrównowa�ony rozwój, uwzgl�dniaj�cy �rodowisko, wykorzystanie zasobów 

naturalnych, energi� odnawialn�, a tak�e dziedzictwo kulturowe i naturalne. 

3. Inicjatywy lokalne i współpraca mi�dzyludzka. 
W dniu 6 grudnia 2006 w trakcie ostatniego spotkania grupy roboczej w Warszawie 
omawiano propozycj� zespołu pisz�cego (składaj�cego si� z 7 przedstawicieli regionów 
i euroregionów) dotycz�c� zakresu priorytetów i kierunków wsparcia programu. 
Decyzj� grupy, propozycja ta poddana zostanie dalszym pracom zespołu pisz�cego 
oraz eksperta, zmierzaj�cym do ograniczenia du�ej liczby działaniach 
rekomendowanych do wsparcia w ramach programu. 
W tym samym czasie, przedstawiciele Ministerstw pa�stw zaanga�owanych w 
program kontynuowa� b�d� prac� nad struktur� i procedurami wdro�enia programu. 
Nasz� ambicj� pozostaje osi�gni�cie porozumienia w trakcie kolejnego spotkania 
grupy roboczej pod konie stycznia 2007, a nast�pnie przeprowadzenie oficjalnych 
konsultacji dokumentu programowego, przed przekazaniem go do Komisji 
Europejskiej. Pierwsza runda wniosków powinna by� mo�liwa jesieni� 2007 roku.  

Program współpracy przygranicznej 
Południowego Bałtyku 2007-2013  

Pracownicy Sekretariatu Strony Rosyjskiej: (od lewej) Julia �danowa, Katia Grigoriewa, 

Wiktor Koszelew, Elena Butorowa i Olga Grigoriewa. 


