PODSUMOWANIE PROJEKTU OCR ADEP REALIZOWANEGO
W RAMACH PROGRAMU INTERREG IIIC
Projekt OCR ADEP realizowany w ramach programu INTERREG IIIC, znalazł się
w fazie podsumowujące i w związku z tym w Tuluzie (Francja, Region Midi Pyrenees)
zorganizowano w dniu 21 czerwca br. Forum zamknięcia projektu ADEP. Celem forum było
m.in. przedstawienie wyników prac osiągniętych

w ramach realizowanych podprojektów.

Województwo kujawsko–pomorskie w realizację projektu ADEP było zaangażowane od
1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2007 r.
Podczas konferencji województwo kujawsko–pomorskie reprezentowali: p. Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego, p. Maciej Eckardt Wicemarszałek,
przewodniczący sejmikowych komisji budżetu i finansów oraz współpracy zagranicznej,
a także zespół koordynatorów wdrażających projekt ADEP: p. Artur Janas – koordynator
merytoryczny, p. Elżbieta Sobolewska – koordynator techniczny oraz p. Bartłomiej Dahm –
koordynator finansowy. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele trzech
podprojektów realizowanych w naszym województwie: p. Mariola Karczewska, p. Zenon
Lewandowski oraz p. Marek Dondelewski, a także p. Mariola Wilmanowicz z WUP w Toruniu
z Wydziału Informacji, Badań i Analiz, który uczestniczył w merytorycznej realizacji projektu
ADEP w naszym województwie.
Głównymi celami forum było:
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terytorium i metody towarzyszące). Niektóre dobre praktyki realizowane w ramach
podprojektów ADEP będą mogły służyć jako element przyszłej współpracy.


Wykazanie, że doświadczenia z OCR ADEP wpisują się całkowicie w Strategię
Lizbońską i że regiony partnerskie dysponują ważną wiedzą w dziedzinie regionalnego
wdrażania priorytetów z Lizbony.

Uczestnicy forum wzięli udział w spotkaniach warsztatowych, które dotyczyły następujących
obszarów: promocji przedsiębiorczości, terytorialnych systemów jakości, metod i narzędzi
wspomagania rozwoju rynku pracy.

Na zorganizowanej wystawie zostały zaprezentowane materiały promocyjne podprojektów
ADEP z siedmiu regionów partnerskich. Z województwa kujawsko-pomorskiego były to trzy
subprojekty:
>

subprojekt w obszarze Lokalne programy zatrudnienia "Zacznijmy od tego, co
posiadamy... – Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów” realizowany przez
Stowarzyszenie „Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”.

>

subprojekt w obszarze Poprawa jakości terytorium „Bogactwo kulturowe regionu
inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko –
pomorskim” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER
w Bydgoszczy.

>

subprojekt w obszarze Poprawa jakości terytorium „Znaki Europy – dziedzictwo kulturowe
i historyczne jako czynnik rozwoju lokalnego” realizowany przez Pomorsko – Kujawskie
Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy.

W dniu 22 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie członków Międzyregionalnego Komitetu
ADEP, w którym z WUP w Toruniu uczestniczył p. Artur Janas koordynator merytoryczny
projektu.

