OCZEKIWANE REZULTATY:
Na poziomie regionalnym:
6

wdro¿enie nowych innowacyjnych podejœæ dotycz¹cych rozwoju obszarów wiejskich

6

bardziej efektywna wspó³praca jednostek samorz¹dowych z partnerami spo³ecznymi

6

szersze wykorzystanie wielosektorowego podejœcia do rozwi¹zywania problemów regionalnego rynku
pracy

6

polepszenie efektywnoœci polityk regionalnych

Na poziomie miêdzyregionalnym:
Przyczynianie siê do tworzenia nowego innowacyjnego modelu polityk regionalnych. To znaczy:
6

bezpoœrednie zaanga¿owanie obywateli w kszta³towanie rozwoju

6

rozwój i wzmocnienie wspó³dzia³ania miedzy organami w³adz publicznych z organizacjami spo³ecznymi
i partnerskimi

6

rozwój wspó³uczestnictwa obywateli

6

podejœcia oddolne („buttom-up” approaches) w planowaniu i wdra¿aniu dzia³añ na poziomie lokalnym
i regionalnym

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA
INTERREG IIIC PO£UDNIE

DANE TELEADRESOWE
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy
ul. Powstañców Wlkp. 2
85-072 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-39-19
fax (0-52) 322-74-17
http://www.srr-partner.neostrada.pl

Stowarzyszenie “Partnerstwo Powiatu Inowroc³awskiego”
ul. Jacewska 164
88-100 Inowroc³aw
tel. (0-52) 357-30-02
fax (0-52) 357-30-02
e-mail: tadek-kacprzak@wp.pl

ZESPÓ£ WDRA¯AJ¥CY
Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji
Lokalnej w Bydgoszczy
ul. Gdañska 5
85-005 Bydgoszcz
tel. (0-52) 321-18-92
fax (0-52) 321-18-90
http://www.pkcdl.vel.pl
e-mail: pkcdl@neostrada.pl

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Biuro Promocji i Inicjatyw Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruñ
tel. (0-56) 62-18-261
fax (0-56) 62-18-313
http://www.kujawsko-pomorskie.pl
e-mail: e.sobolewska@kujawsko-pomorskie.pl
e-mail: b.dahm@kujawsko-pomorskie.pl

Wojewódzki Urz¹d Pracy w Toruniu
Szosa Che³miñska 30/32
87-100 Toruñ
tel. (0-56) 62-286-00
fax (0-56) 62-274-85
http://www.wup.torun.pl
e-mail: artur.janas@wup.torun.pl
e-mail: wup@wup.torun.pl
e-mail: towu@praca.gov.pl
Przygotowano w Wydziale Informacji, Badañ i Analiz Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Toruniu
Szosa Che³miñska 30/32, 87-100 Toruñ, tel. (0-56) 62-234-47, fax (0-56) 62-274-85

http://www.adep-europe.com

PROJEKT ADEP

NADRZÊDNE CELE INTERREG IIIC
6

6

Poprawa efektywnoœci polityk i instrumentów rozwoju regionalnego
i spójnoœci poprzez wymianê informacji oraz wzajemne wykorzystywanie
doœwiadczeñ.
Propagowanie wspó³pracy w skali europejskiej pomiêdzy regionami oraz
gminami, ukierunkowanej na przep³yw i wymianê informacji, wiedzy i dobrych
praktyk.

UCZESTNICY PROJEKTU ADEP
6
6
6
6
6
6
6

Region Midi – Pyrenees (Francja)
Region Nawarra (Hiszpania)
Region Toskania (W³ochy)
Region Pohjois Suomi (Finlandia)
Region Border Midland and Western (Irlandia)
Województwo Podkarpackie
Województwo Kujawsko - Pomorskie

PROJEKT ADEP NR 2S 0016 R
“ROZWIJANIE, EKSPERYMENTOWANIE
I UTRWALANIE INNOWACYJNYCH
DZIA£AÑ WSPIERANIA TERYTORIÓW”
w ramach INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ
INTERREG IIIC PO£UDNIE
CELE ADEP:
6

6

G³ównym celem realizowanym przez projekt ADEP jest udoskonalanie regionalnej i lokalnej
polityki; stanowi¹cym wsparcie dla ju¿ istniej¹cych narzêdzi systemowych, które ³¹cz¹
rozwój zasobów ludzkich z rozwojem gospodarczym („kszta³towanie rozwoju” - formationdéveloppement).
Aktywne uczestnictwo w programie ma na celu znalezienie nowego sposobu na rozwój
izolowanych i s³abo zaludnionych obszarów.

6

Korzyœci z przyst¹pienia do projektu ADEP widoczne s¹ we francuskim regionie MidiPyrenées, gdzie zastosowana metoda „kszta³towanie rozwoju” pomog³a we wzbogaceniu
i rozwoju tej prowincji.

6

Szkolenia prowadzone przez specjalistów i trenerów przyczyniaj¹ siê do rozwoju
spo³eczeñstwa opartego na wiedzy, kreuj¹ rozwój zasobów ludzkich, ich niezale¿noœæ oraz
integruj¹ lokaln¹ sieæ specjalistów.

6

W³adze samorz¹dowe s¹ zobowi¹zane udzielaæ wsparcia projektodawcom, a ich
wzajemna wspó³praca przyczynia siê do wzrostu spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej.

SUBPROJEKTY REALIZOWANE
W RAMACH PROJEKTU ADEP
Bogactwo kulturowe regionu inspiracj¹
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich
w województwie kujawsko - pomorskim
Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER
w Bydgoszczy,
Obszar, w który wpisuje siê projekt: Poprawa jakoœci terytorium,
Cel ogólny:
Nawi¹zanie i rozwiniêcie wspó³pracy miêdzyregionalnej dla
stymulowania i testowania nowych rozwi¹zañ w zakresie
polityki regionalnej w województwie kujawsko-pomorskim dla
poprawy jakoœci terytorium poprzez rozwój produktu
regionalnego i tradycyjnego.

Zacznijmy od tego, co posiadamy...- Nowe
metody wykorzystania lokalnych zasobów
Realizator: Stowarzyszenie „Partnerstwo Powiatu
Inowroc³awskiego”,
Obszar, w który wpisuje siê projekt: Lokalne programy
zatrudnienia,
Cel ogólny:
Nawi¹zanie i rozwiniêcie wspó³pracy miêdzyregionalnej dla
stymulowania i testowania nowych rozwi¹zañ w zakresie
polityki regionalnej w województwie kujawsko-pomorskim
dla poprawy jakoœci terytorium i wsparcia rozwoju
zatrudnienia w oparciu o lokalne zasoby naturalne,
kulturowe, turystyczne i rolnicze.

Znaki Europy – dziedzictwo kulturowe
i historyczne
Realizator: Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji
Lokalnej w Bydgoszczy,
Obszar, w który wpisuje siê projekt: Poprawa jakoœci
terytorium,
Cel ogólny:
Celem przed³o¿onego projektu jest rozwój aktywnoœci
spo³eczno-gospodarczej w oparciu o wykorzystanie
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury.

