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Nowy Prezydent Euroregionu Bałtyk
Posiedzenie Rady w Kaliningradzie zbiegło się ze zmianą prezydentury
w Euroregionie. Strona Rosyjska, teraz odpowiedzialna za przywództwo,
wyznaczyła na swojego przedstawiciela w Prezydium ERB pana Michaiła
Pliuchina, Ministra Rozwoju Terytorialnego i Współpracy z Samorządem
Rządu Obwodu Kaliningradzkiego.
Michaił Pliuchin urodził się 3 lipca 1962 w Swierdłowsku. Ukończył radioinżynierię na Państwowej Akademii Bałtyckiej w 1995, prawo na Państwowym
Uniwersytecie Kaliningradzkim w 1999 oraz Wyższą Szkołę Biznesu Międzynarodowego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej w 2005 r.
Po odbyciu służby wojskowej oraz pracy w Kaliningradzkiej Flocie Trawlerów, wykonywał zawody instruktora młodzieżowego, specjalisty oraz kierownika w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Obwodu Kaliningradzkiego, by w końcu zostać przewodniczącym jej Komitetu Rozwoju.
W roku 2000 Michaił Pliuchin został Wicegubernatorem Obwodu Kaliningradzkiego, a od 8 października 2005 pełni funkcję Ministra Rządu Obwodu Kaliningradzkiego ds. Rozwoju Terytorialnego oraz Współpracy z Samorządem. 30 marca 2006
objął stanowisko Prezydenta Euroregion Bałtyk.
Michaił Pliuchin jest żonaty i ma dwoje dzieci. Jego hobby to hokej.
Wszyscy w Euroregionie życzymy Mu udanej prezydentury i wiele satysfakcji zawodowej z wykonywanych obowiązków!

Michaił Pliuchin, Prezydent ERB
Minister Rozwoju Terytorialnego i Współpracy z
Samorządem Rządu Obwodu Kaliningradzkiego

Bałtycki Program Współpracy Przygranicznej
Rządy Danii, Polski i Szwecji uzgodniły właśnie po- przypadku Euroregionu oznacza możliwość wspólnych
wstanie bałtyckiego programu współpracy przygra- przedsięwzięć z organizacjami i instytucjami z Obwodu
nicznej, w ramach Celu 3 Funduszy Strukturalnych Kaliningradzkiego.
w latach 2007—2013.
W trakcie pierwszych negocjacji ideę programu, który poProwadzane od prawie dwóch lat intensywne działania krywałby się z terytorium Euroregionu, popierał tylko rząd
lobbingowe Euroregionu Bałtyk i SydSam oraz silne wspar- Szwecji. W późniejszym etapie, po rezygnacji Strony Niecie rządu Szwecji pozwoliły na przesunięcie programu bar- mieckiej z udziału w programie, przedstawiciele Danii,
dziej na Wschód, w porównaniu z oryginalną propozycją Polski i Szwecji dyskutowali również o możliwości uczestKomisji Europejskiej (uwzględniającej niemiecką Meklem- nictwa Okręgu Kłajpedzkiego. Pomysł ten nie znalazł ostaburgię - Pomorze Przednie, a w Polsce tylko Zachodniopo- tecznie satysfakcjonującego rozwiązania.
morskie). Obecnie, sugerowany zasięg geograficzny prograW chwili obecnej trwają przygotowania do wyznaczenia
mu obejmuje regiony członkowskie ERB z Danii
regionalnych przedstawicieli do grupy zdaniowej, której
(Bornholm), Polski (Województwa Zachodniopomorskie,
celem będzie opracowanie propozycji struktury zarządczej i
Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie) i Szwecji (Regiony
priorytetów przyszłego programu. Niezmiernie ważne dla
Blekinge, Kalmar i Kronoberg).
Euroregionu będzie, by w grupie tej znalazły się również
W ramach programu możliwe również będzie wydatkowa- osoby go reprezentujące, które zadbają o odpowiednie wynie 10% środków na współpracę z krajami objętymi Euro- eksponowanie w przyszłych priorytetach działań rekomenpejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa, co w dowanych przez Wspólny Program Rozwoju ERB.
Z radością informujemy, iż negocjacje z Delegacją Komisji Europejskiej dobiegły końca, a umowa grantowa
zostanie wkrótce podpisana, co pozwoli na rozpoczęcie działań projektu Seagull II w Obwodzie
Kaliningradzkim, finansowanych przez środki z Funduszu Tacis.
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POSIEDZENIE RADY ERB W KALININGRADZIE
Uczestników posiedzenia Rady, zorganizowanego z okazji Działania Wspólnego Programu Rozwoju pod patrozmiany Prezydentury ERB, przekazywanej obecnie Stro- natem regionów członkowskich
nie Rosyjskiej, przywitał Gubernator Obwodu KalininPrzedstawiciele Województwa Pomorskiego z Polski oraz
gradzkiego.
Blekinge ze Szwecji przedstawili oficjalne deklaracje w
sprawie objęcia patronatem dwóch działań rekomendowaAneks do Umowy o utworzeniu Euroregionu Bałtyk
nych we Wspólnym Programie Rozwoju Euroregionu Bałtyk, odpowiednio współpracy w ramach rozwoju turystyki
Na prośbę Strony Rosyjskiej, Rada przyjęła uchwałę w
oraz poprawy infrastruktury transportowej na obszarze
formie aneksu do Umowy o utworzeniu Euroregionu. W
regionów członkowskich. To administracyjne wsparcie dla
związku z powstaniem Rządu Obwodu Kaliningradzkiego,
działań Wspólnego Programu Rozwoju w znacznej mierze
który jest prawomocnym sukcesorem Administracji Obwousprawni realizację projektu Seagull II oraz powołanych
du Kaliningradzkiego Stronę Rosyjską tworzą: Rząd Obw jego ramach sieci referencyjnych. Rada Euroregionu
wodu Kaliningradzkiego, Obwodową Dumy Kaliningradzprzyjęła do wiadomości deklaracje pozostałych regionów o
kiej oraz Stowarzyszenie Gmin Obwodu Kaliningradzkieszybkim ustosunkowaniu się do propozycji patronatu nad
go.
resztą działań.
Raport roczny 2005
Prezydent ERB, Irina Rozowa przedstawiła w zarysie raport z działalności Euroregionu Bałtyk w trakcie trwania
swojej prezydentury. Główny nacisk położyła przede
wszystkim na realizację projektu Seagull devERB oraz
wynikającego z niego Wspólnego Programu Rozwoju, a
także na projekt Seagull II, którego centralnym zadaniem
będzie wspomaganie władz lokalnych i regionalnych w
procesie wdrażania Wspólnego Programu Rozwoju, tak
aby realizowane na terenie ERB działania wspierały Drugi Plan Działań Wymiaru Północnego, Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Strategie Lizbońską i
Goteborską, Wspólną Przestrzeń Gospodarczą Unii i Rosji.

Członek Rady ERB, Fiodor Jaroszewicz, przedstawił propozycję organizacji konferencji na temat korytarza transportowego Wschód – Zachód, która miałaby się odbyć na
terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Rada przyjęła wstępną propozycję, aby termin konferencji zbiegł się z następnym posiedzeniem Rady ERB w listopadzie 2006 roku.

Członek Rady ERB, Joanna Zielińska, przedstawiła również wniosek Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej zakwalifikowania przez Komisję Europejską odcinka Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Nr VI, jako element sieci
TEN – T. Rada ERB przyjęła uchwałę, popierając pomysł,
aby modernizowany korytarz Baltic-Link w Szwecji stał
się elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej
Dodatkowo, wspomniała o działaniach lobbingowych, proTEN-T i elementem systemu Paneuropejskiego Korytarza
wadzonych przez Euroregion na rzecz uzyskania statutu
Transportowego.
obszaru współpracy przygranicznej w nowym okresie Funduszu Spójności 2007 – 2013.
Poparcie inicjatywy może zainicjować ścisłą współpracę
pomiędzy regionami członkowskimi ERB na rzecz popraPani Prezydent mówiła również o działalności promocyjnej
wy niezadowalającej w tym względzie sytuacji na obszarze
Euroregionu, udziale w innych projektach realizowanych
Euroregionu, zgodnie z zaleceniami Wspólnego Programu
na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie. Pani PrezyRozwoju, a także wesprzeć działania projektu Seagull II,
dent mówiła również o działalności promocyjnej Eurorezmierzające do powołania stałego komitetu ds. infrastrukgionu, udziale w innych projektach realizowanych na
tury transportowej.
rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie.
Członek Rady ERB, Wiktor Koszelew, przedstawił prośbę
Terytorium Euroregion Bałtyk w przyszłych proFilharmonii Obwodu Kaliningradzkiego o umożliwienie
gramach współpracy przygranicznej
udziału tej instytucji we wspólnych działaniach EuroregioPrzedstawione zostały obecne propozycje geograficznego nu Bałtyk. Członkowie Rady ERB poprosiła Rosyjski Sezakresu planowanych programów współpracy przygranicz- kretariat ERB o rozesłanie szczegółowego kalendarza imnej i transnarodowej, obejmujące regiony członkowskie prez organizowanych przez Filharmonię, aby mogli się z
ERB. Omówiono zarówno programy Celu 3 Funduszy nim zapoznać.
Strukturalnych 2007 – 2013 (propozycję programów: DaPrzekazanie przez Stronę Litewską Prezydentury
nia – Niemcy – Polska – Szwecja, Litwa – Polska, Litwa –
Euroregionu Bałtyk na ręce Stron Rosyjskiej
Łotwa), jak również programy na zewnętrznej granicy
Unii Europejskiej, planowanych w ramach Europejskiego Ustępujący Prezydent ERB, Irina Rozowa przekazała
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, ze szczególnym przewodnictwo w Prezydium Euroregionu Bałtyk Miniuwzględnieniem programu Polska – Kaliningrad - strowi ds. rozwoju terytorialnego i współpracy z samorząBiałoruś.
dem Rządu Obwodu Kaliningradzkiego, panu Michaiłowi
Pliuchinowi, życząc mu owocnej pracy w nadchodzącym
Członkowie Rady ERB podjęli uchwałę, popierającą iniroku.
cjatywę tworzenia takiego programu, który umożliwiałby
wszystkim regionom członkowskim ERB pełny udział w
europejskiej współpracy terytorialnej.
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POSIEDZENIE RADY ERB W KALININGRADZIE
Pani Irina Rozowa oraz Wiceprezydent ERB, Aleksander
Kuzniecow otrzymali drobne upominki od sekretariatów
Polski, Rosji, i Szwecji. Pani Irina Rozowa podziękowała
również Sekretariatowi Międzynarodowemu za wsparcie w
trakcie trwania jej prezydentury.
Nowy prezydent, pan Michaił Pliuchin wygłosił krótką mowę
otwierającą jego prezydenturę, w której zwrócił się do
wszystkich stron o wsparcie jego pracy na rzecz
Euroregionu, wyrażając przekonanie, iż wspólne działania
zaowocują kolejnymi sukcesami.

Zmiany w składach narodowych przedstawicieli w
Radzie ERB

Delegacja Rosji (od lewej): A. Kuzniecow, A Griegoriew (AMOKO),
W. Koszelewv (Rada ERB), J. Rożkov-Jurewskij (Rada ERB), M.
Pliuchin (Prezydent ERB), G. Boos (Gubernator Obwodu
Kaliningradzkiego).

Delegacje Danii, Polski, Rosji i Szwecji przedstawiły
aktualnych przedstawicieli do Rady ERB, w następstwie
zmian, które nastąpiły po wyborach krajowych,
regionalnych i lokalnych. Strona Szwedzka przedstawiła
również swojego przedstawiciela w Prezydium, pana
Berntha Johnsona, który objął także funkcję nowego
Wiceprezydenta Euroregionu.
Strona Litewka i Łotewska poinformowały, iż prześlą skład
swoich narodowych delegacji w Radzie ERB do
Międzynarodowego Sekretariatu.
Propozycja uchwały Rady Euroregionu Bałtyk w
sprawie politycznej reprezentacji w Prezydium ERB
W następstwie wniosku złożonego przez członka Prezydium,
Bo Franka na posiedzeniu Rady w dniu 28 listopada 2005
oraz dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu w dniu 1
marca 2006 w kwestii politycznej reprezentacji regonów w
Prezydium Euroregionu, Sekretariat Międzynarodowy
przygotował tekst uchwały wyrażającej wolę Stron
Euroregionu zapewnienia znaczącej rangi politycznej
Prezydium ERB. Członkowie Rady ERB przyjęli uchwałę.

Przedstawiciele Rady ERB ze Szwecji (od lewej): Gert Wollinger,
Lillebill Grähs, Bo Frank, Ragnar Linberg i Camilla Håård
Andersson (Rada ERB). Z prawej, członek Prezydium z Danii, Per
Ole Petersem.

Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia Rady ERB
Rada ERB omówiła wstępną propozycję, aby kolejne jej
posiedzenie odbyło się w Kaliningradzie w dniu 6 listopada
2006 roku i, aby w ej obradach uczestniczył jako gość,
Premier Rządu Katalonii, Josep Bargalló. Strona Polska
stwierdziła, iż termin ten należałoby przesunąć o około 10
dni, jako że w Polsce odbywać się będąca początku listopada
wybory samorządowe. Prezydent Pliuchin zaproponował,
aby datę tą przedstawił Sekretariat Międzynarodowy w
konsultacji z Sekretariatami Krajowym. Rada przyjęła
propozycję Prezydenta.
Sprawy różne
W tym punkcie debaty głos zabrał S. DemkowiczDobrzański, w imieniu Sekretariatu Strony Polskiej,
zgłaszając wniosek, aby Sekretariaty Litwy, Polski i Rosji
przygotowały wniosek do programu Interreg III A Litwa –
Polska – Kaliningrad o wsparcie na organizację trzeciej
edycji Młodzieżowych Igrzysk Euroregionu w roku 2007.

Od lewej: A. Puzulis (Sekretariat Łotwy), J. Kozłowski (Marszałek
Województwa Pomorskiego), P. Ołowski (Wojewoda Pomorski), A.
Ryński (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Rada ERB przyjęła propozycję Strony Polskiej, zwracając
się do Sekretariatów Litwy, Polski i Rosji o wyznaczenie
osób odpowiedzialnych za prace przygotowawcze.

STAŁY MIĘDZYNARODOWY
SEKRETARIAT
EUROREGIONU BAŁTYK
ul. Św. Ducha 3/4
82—300 Elbląg, Polska
Sławomir Demkowicz Dobrzański
Tel./ Fax: +48 55 641 27 70
E-mail: ips@eurobalt.org.pl
www.eurobalt.org.pl

Seagull II w internecine
W ramach projektu Seagull II uruchomiliśmy stronę internetową pod
adresem www.seagull2.eurobalt.org, na której znajdują się informacje na
temat celów i struktury projektu, harmonogramu planowanych działań
oraz ważnych dokumentów. Oprócz swojej funkcji promocyjnej, strona ta
ma również za zadanie wspomaganie partnerów w ich pracy na rzecz
wdrażania projektu.
Na stronie znajdują się także wiadomości na temat ostatnich wydarzeń
organizowanych w ramach projektu, np. spotkań i seminariów sieci referencyjnych
projektu, to jest grup instytucji lokalnych i regionalnych, organizacji politycznych i
ekspertów, zajmujących się działaniami rekomendowanymi we Wspólnym
Programie Rozwoju Euroregionu Bałtyk w obrębie priorytetowych obszarów MŚP,
rozwoju wsi, turystyki, infrastruktury transportowej, wymiaru społecznego, forum
wody, punktów zapalnych w Obwodzie Kaliningradzkim oraz forum energii. Po
ukończeniu projektu, sieci referencyjne staną się stałymi grupami roboczymi ERB.
Ich zadaniem w trakcie trwania projektu będzie wyznaczenie zespołów
projektowych, które przygotują wnioski do programów współpracy przygranicznej i
transnarodowej na działania związane z zaleceniami Wspólnego Programu
Rozwoju. Zespoły projektowe będą strukturami powoływanymi ad hoc w ramach
istniejących sieci referencyjnych w celu rozwiązywania konkretnych problemów,
odnoszących się do WPR.

KONTAKTY W REGIONACH ERB:
Bornholms Regionkommune
Niels Ch. Andersen
Tel.: +45 5692 1303
Niels.Chresten.Andersen@brk.dk
Администрация Балтийского
Городского Округа
Виктор Кошелев
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

Strona internetowa pozwoli także na stworzenie sprzyjających warunków pracy dla
wszystkich uczestników sieci referencyjnych. Każda z nich dysponować będzie
dostępem do własnej pod-strony, zwierającej informacje na temat celów jej
działania, kluczowych dokumentów, profili jej członków oraz prowadzonych
projektów. Możliwa jest również dyskusja o ważnych dla sieci tematach na
internetowym forum.

Rozwiązanie konkursu Od Morza Jesteśmy
W dniach 04 – 05.04.2006 Jury XXII edycji Międzynarodowego Konkursu
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Euroregionu Bałtyk
OD
MORZA
JESTEŚMY dokonało przeglądu i oceny 2992 prac
nadesłanych na konkurs, spośród których zakwalifikowało 180 na Wystawę
Główną w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu oraz 105 prac
na wystawy towarzyszące, w Polsce i na obszarze Euroregionu Bałtyk.
Ponadto Jury, biorąc pod uwagę wysoki poziom tegorocznych prac, przyznało
zespołową nagrodę Grand Prix Zespołowi Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego Nr 24 w Gdańsku oraz trzy nagrody indywidualne:

Klaipėdos apskrities viršininko
administracija
Dalia Makuškienė
Tel: +370 46 312 483
region@klaipeda.aps.lt

1) dla Liny Jablonskyte (lat 14), z Dziecięcej Szkoły Artystycznej w Kłajpedzie,

Södra Smålands kommuner och
landsting
Ulf Andersson
Tel: +46 470 77 85 48
ulf.andersson@sskl.se

Spośród pozostałych prac wyłoniono 48 do nagród równorzędnych i 121 w postaci
wyróżnień do ekspozycji na Wystawie Głównej.

Kurzemes plānošanas reģions
Zigo Rutkovskis
Tel. +371 73 31 492
zigo.rutkovskis@bjpaa.eunet.lv
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego
Kora Stańczyk
Tel: +48 58 32 61 710
k.stanczyk@woj-pomorskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Piotr Zwolak
Tel: +48 89 53 40 019
depie5@warmia.mazury.pl

2) dla Marty Rjabiczenko (lat 14), z Dziecięcej Szkoły Artystycznej w Kaliningradzie,
3) dla Żany Diagel (lat 14), z Dziecięcej Szkoły Artystycznej w Kłajpedzie.

Młodzieżowy Dom Kultury oraz Sekretariat Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion
Bałtyk” w Elblągu, uprzejmie zapraszają laureatów wraz z nauczycielami, na
uroczysty wernisaż, który odbędzie się w dniu 20 maja 2006r. w Elblągu, o godzinie
11.00 w Muzeum Elbląskim, przy Bulwarze Zygmunta Augusta na Starym Mieście.
Wernisażowi towarzyszyć będzie wręczenie nagród i dyplomów, uroczyste otwarcie i
zwiedzanie wystawy.
Zapraszając laureatów, organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (jeden nocleg z 19
na 20 maja 2006r.) w przeddzień imprezy oraz wyżywienie (kolacja 19 maja,
śniadanie i obiad 20 maja 2006r). Zgłoszenia przyjazdu zawierające wykaz nazwisk
zaproszonych osób, należy dokonać telefonicznie, faxem lub e-mailem do
Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Kontakt personalny: Janina Zaleska, Ewa
Wojtkiewicz tel/fax 48 (055) 233 48 34, e-mail: mdk – elblag@tlen.pl. Termin
zgłoszenia przyjazdu upływa 10 maja

