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REGIONALNA KONFERENCJA
PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU ADEP
INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG IIIC POŁUDNIE
W dniu 13 czerwca 2007 roku w Przysieku k. Torunia odbyła się regionalna
konferencja podsumowująca realizację Projektu ADEP Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
IIIC Południe. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –
Pomorskiego. W konferencji uczestniczył Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
p. Piotr Całbecki.
Projekt

„Rozwijanie,

eksperymentowanie

i

utrwalanie

innowacyjnych

działań

wspierania terytoriów” (fr.: Action pour Développer Expérimenter et Pérenniser des
dispositifs innovants d'appui aux territoires), realizowany przez województwo kujawsko –
pomorskie wraz z sześcioma regionami europejskimi, dotyczy wdrażania i utrwalania
nowych, innowacyjnych czynników wpływających na poprawę polityk regionalnych na
obszarach wiejskich.
Zasady

i

osiągnięcia

współpracy

transnarodowej

i

międzyregionalnej

Unii

Europejskiej w okresie 2004 – 2006 omówiła przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego p. Anna Stol. W nowym okresie programowania 2007 – 2013 działania te
kontynuowane będą w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Ogólne zasady współpracy międzyregionalnej na terenie województwa kujawsko –
pomorskiego w nowym okresie programowania 2007 – 2013 zaprezentowała p. Anna
Sąsiadek z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Przebieg realizacji projektu ADEP w województwie kujawsko – pomorskim
przedstawiła koordynator techniczny projektu p. Elżbieta Sobolewska, natomiast genezę
i znaczenie projektu ADEP dla rozwoju regionalnego – zaprezentował koordynator
merytoryczny, p. Artur Janas.
W trakcie konferencji głos zabrali również przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji
realizujących w województwie kujawsko – pomorskim podprojekty w ramach IW INTERREG
IIIC Projekt ADEP.

Podprojekt „Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów
wiejskich w województwie kujawsko – pomorskim” przedstawiła p. Mariola Karczewska ze
Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy. Realizacja podprojektu
miała na celu m. in. promowanie produktów lokalnych i regionalnych, wytwarzanych
tradycyjnymi metodami, co z kolei przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,
rozwoju gospodarki oraz agroturystyki i turystyki wiejskiej. Bliższe informacje na temat
projektu zawarte są na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.pl/regionalne/ .
Celem podprojektu „Zacznijmy od tego co posiadamy... – nowe metody wykorzystania
lokalnych zasobów”, przedstawionego przez p. Zenona Lewandowskiego ze Stowarzyszenia
„Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”, było opracowanie planów działań na rzecz
tworzenia nowych miejsc pracy. Do najważniejszych rezultatów projektu zaliczyć należy
opracowanie

koncepcji

utworzenia

nowych

miejsc

pracy

na

terenie

powiatu

inowrocławskiego (Łojewo) w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, lokalizacyjne, ludzkie
i organizacyjne oraz opracowanie programu działań na rzecz rozwoju inicjatyw społecznych
i tworzenia miejsc pracy na terenie powiatu nakielskiego w oparciu o potencjał organizacji
pozarządowych.

Stowarzyszenie

ma

swoją

stronę

internetową

http://www.czarnoziemnasoli.pl/ .
W ramach podprojektu „Znaki Europy – dziedzictwo kulturowe i historyczne”,
zaprezentowanego przez p. Marka Dondelewskiego z Pomorsko – Kujawskiego Centrum
Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy, opracowano szlak turystyczny łączący elementy
historyczne, archeologiczne i naturalne charakterystyczne dla gmin: Chełmża, Mogilno
i Sępólno Krajeńskie. Utworzenie tego szlaku daje szansę na rozwój usług turystycznych,
a co za tym idzie – tworzenie nowych miejsc pracy. Szlak „Znali Europy” posiada swoją
stronę internetową: http://www.znakieuropy.pl/ .
Uczestnicy konferencji podkreślali, że uczestnictwo w realizacji Projektu ADEP
pozwoliło na wdrożenie innowacyjnych podejść do zagadnień rozwoju obszarów wiejskich
i przyczyniło się do polepszenia efektywności polityk regionalnych. Nabyte doświadczenia
wykorzystane zostaną w dalszych pracach partnerów w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej.

