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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

STOWARZYSZENIA „POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ” 

ZA 2021 ROK 

 

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE W TRYBIE CIĄGŁYM 

 
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” (SPUE) rozpowszechnia informacje nt. konferencji, 

seminariów i konsultacji dotyczących polityk UE, organizuje wydarzenia w obszarach tematycznych 

istotnych z punktu widzenia regionu i jego interesów, informuje o możliwościach finansowania 

projektów ze środków unijnych oraz wspiera pomorskie jednostki w zakresie poszukiwania partnerów 

do międzynarodowych konsorcjów projektowych oraz szeroko pojętej internacjonalizacji. SPUE 

prowadzi działania edukacyjne na temat wartości wspólnotowych oraz pracuje nad budowaniem 

świadomości w zakresie priorytetowych polityk unijnych, przede wszystkim w zakresie zielonej 

i cyfrowej transformacji.  

Stowarzyszenie utrzymuje bieżący kontakt zarówno z jednostkami z terenu województwa 

pomorskiego, a w szczególności z Członkami SPUE, jak i ze swoimi partnerami w Brukseli, m.in. 

instytucjami unijnymi i przedstawicielami regionów oraz sieci europejskich.  

Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową pomorskieregion.eu oraz profile na portalach 

społecznościowych Facebook, Twitter i Youtube. 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU SAMORZĄDÓW I PODMIOTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO:  

KOMITET REGIONÓW  

SPUE wspiera merytorycznie i organizacyjnie pomorskich delegatów do Europejskiego Komitetu 

Regionów – marszałka Mieczysława Struka oraz prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. SPUE wspierało 

prezydent Aleksandrę Dulkiewicz w staraniach o przyznanie opinii ws. Europejskiego planu działań 

na rzecz demokracji, a następnie w całym procesie powstawania opinii, jak i jej ostatecznego 

przyjęcia podczas czerwcowo-lipcowej sesji plenarnej Komitetu Regionów. SPUE pośredniczy w 

kontakcie na linii Europejski Komitet Regionów-pomorscy delegaci. Dotyczy to w szczególności spraw 

prasowych i administracyjnych. SPUE odpowiada za prawidłowy przepływ dokumentów, organizację 
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ewentualnych zastępstw, zarządzanie zaproszeniami na wydarzenia organizowane przez Europejski 

Komitet Regionów, itp.  

SPUE promuje działania Europejskiego Komitetu Regionów. W 2021 r. do pomorskich jednostek 

trafiły zaproszenia projektowe dotyczące m.in. integracji migrantów oraz wymiany doświadczeń z 

ukraińskimi partnerami dotyczących przemian strukturalnych. Do radnych różnego szczebla 

skierowano zaproszenia do udziału m.in. w takich projektach, jak: Young Elected Politicians oraz 

European Network of Councillors. 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy 

SPUE we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów zorganizowało 16 czerwca debatę 

obywatelską wysokiego szczebla w ramach projektu Komisji Europejskiej pn. „Konferencja w sprawie 

przyszłości Europy” (Conference on the Future of Europe). Projekt ten, zainaugurowany w Dzień 

Europy – 9 maja 2021 r., stanowi jedno z narzędzi mobilizowania lokalnych społeczności 

do wypowiadania się i dzielenia pomysłami na temat przyszłości Wspólnoty. 

Do udziału w debacie z mieszkańcami Pomorza SPUE zaprosiło: 

● prof. Danutę Huebner – pierwszą polską komisarz UE i wieloletnią posłankę do Parlamentu 

Europejskiego, 

● prof. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich, 

● Jacka Wasika – Dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, 

● dr Magdalenę Adamowicz – posłankę do Parlamentu Europejskiego z Pomorza 

● dr Martynę Bildziukiewicz – szefową unijnego zespołu ds. walki z rosyjską dezinformacją, 

● oraz Maię Mazurkiewicz z Alliance4Europe i Rafała Dymka z Polskiej Fundacji im. Roberta 

Schumana - opiniotwórczych organizacji pozarządowych. 

Moderatorem była prof. Marta Witkowska z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Konferencja "Europa - róbmy to razem!" przeprowadzona w trybie zdalnym, była odpowiedzią 

na kluczową obecnie potrzebę angażowania wszystkich środowisk i pokoleń w debatę na temat 

europejskich wartości oraz przyszłości Unii Europejskiej. Udział w debacie obywatelskiej wzięło 

prawie 600 osób, w tym reprezentanci władz lokalnych i regionalnych, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorcy, społecznicy, goście spoza regionu oraz, przede wszystkim, 

mieszkańcy Pomorza – wykładowcy, studenci, seniorzy i w szczególności liczna młodzież i nauczyciele 

z pomorskich szkół. 

 

Nagroda im. Pawła Adamowicza 

Pracownik BRWP w Brukseli reprezentował Miasto Gdańsk podczas spotkania przygotowawczego 

do inauguracji nagrody im. Pawła Adamowicza. Nagroda, wspólny projekt Miasta Gdańska, 

Europejskiego Komitetu Regionów i Stowarzyszenia ICORN (Międzynarodowa Sieć Miast 

Schronienia), przyznawana będzie co roku podczas sesji plenarnej CoR osobom wybitnie 

zaangażowanym w krzewienie wolności, solidarności i równości. Pierwsza nagroda zostanie wręczona 

podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 27 stycznia 2022 r. 
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PARLAMENT EUROPEJSKI 

SPUE utrzymuje stały kontakt z posłami do Parlamentu Europejskiego z regionu i nie tylko. 

W projektach Stowarzyszenia w pierwszej połowie br. udział wzięli następujący posłowie 

do Parlamentu Europejskiego – Danuta Huebner, Magdalena Adamowicz oraz Jan Olbrycht. 

Stowarzyszenie, w razie potrzeby, lobbuje u posłów do Parlamentu Europejskiego za zgłaszaniem 

poprawek do dokumentów legislacyjnych tej instytucji, zgodnych z interesem regionu. 

 

WIZYTY STUDYJNE 

W dniach 8-9 września gościliśmy w Brukseli delegację ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie 

Gdańskim z Patrykiem Gabrielem, wicestarostą na czele. Grupa wzięła udział w spotkaniu dotyczącym 

wyzwania, jakim jest starzejące się społeczeństwo. O unijnej polityce walki ze skutkami zmian 

demograficznych mówił poseł do Parlamentu Europejskiego, Jarosław Duda, pracujący m.in. w 

Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych PE. Grupa miała również okazję spotkać się z 

przedstawicielką Dyrektoriatu Generalnego ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej. 

Magdaleną Horodyską, odpowiedzialną za region Pomorza w polskim departamencie. Godzinne 

spotkanie poświęcone było negocjacjom regionu z Komisją ws. przyszłych Funduszy Europejskich dla 

Pomorza. 

Z uwagi na obowiązujące restrykcje związane z pandemią, pozostałe spotkania, dotyczące m.in. 

nowych programów centralnie zarządzanych (Horyzont, LIFE, itp.) miały charakter zdalny. 

WEBINARIA: 

W odpowiedzi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, SPUE wraz z Działem Wizyt Komisji 

Europejskiej rozpoczęło cykl spotkań online pn. „Unijni eksperci dla Pomorza”. W 2021 roku odbyło 

się siedem spotkań z cyklu: 

 

28 stycznia - "Cyfrowa Europa - cyfrowa szkoła" 

Cyfryzacja edukacji to proces, który będzie trwał. Pandemia uświadomiła nam, że należy go 

zdecydowanie przyspieszyć. Z tego też powodu 9. spotkanie z cyklu "Unijni eksperci dla Pomorza" 

zostało poświęcone właśnie cyfryzacji edukacji na Pomorzu. Podczas spotkania uczestnicy mieli 

okazję poznać strategię Komisji Europejskiej odnośnie cyfryzacji edukacji oraz dobre, europejskie 

praktyki w tym zakresie. Krajowy punkt widzenia i wyzwania na najbliższe lata zaprezentował 

Krzysztof Głomb, który jednocześnie pełni rolę Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji. Z kolei dobre 

praktyki z regionu przedstawił Bartłomiej Przybyciel z Urzędu Miasta Gdyni. W spotkaniu udział 

wzięło 80 osób – przede wszystkim pracownicy wydziałów edukacji pomorskich JST oraz 

dyrektorowie i nauczyciele pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli: 

● Agata Dziarnowska, Asystentka Zastępcy Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu Komisji 

Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury,  

● Krzysztof Głomb, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz  

● Bartłomiej Przybyciel, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.  
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25 lutego - „Inicjatywa REACT-EU, czyli odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys COVID-19”      

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z inicjatywą Unii Europejskiej REACT-EU, która 

obejmuje dodatkowe środki w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Ma ona na celu 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Pakiet 

ratunkowy zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z kryzysem wywołanym 

pandemią, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienie jej 

odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów. W dyskusji podkreślano znaczenie 

trwających uzgodnień roboczych w sprawie zaprogramowania środków z instrumentu REACT-EU w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). 

Środki te będą dostępne w III lub IV kwartale 2021 r. Czasu na ich wykorzystanie jest niewiele – 

kwalifikowalne będą wydatki poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. W 

spotkaniu wzięło udział ponad 60 uczestników - przedstawicieli pomorskich władz samorządowych 

szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego oraz innych podmiotów zaangażowanych w 

realizację polityk lokalnych w obszarach ochrony zdrowia, rozwoju, wsparcia przedsiębiorczości. 

W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli: 

● Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego i Przewodniczący Zarządu 

Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, 

● Aleksandra Kisielewska i Krzysztof Kasprzyk z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej 

i miejskiej Komisji Europejskiej, 

● dr Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Przestrzennego 

oraz Patrycja Szczygieł, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

 

15 kwietnia - "Czas na kolej! Sukcesy i wizja rozwoju pomorskiej kolei"      

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w rozwijaniu kolei na Pomorzu, 

dyskusji na temat największych wyzwań, a także przedstawienia planów dalszego jej rozwoju w 

oparciu o unijne cele Europejskiego Zielonego Ładu. Zaprezentowano również tegoroczną inicjatywę 

Unii Europejskiej „Europejski Rok Kolei” (w ramach której odbyło się to wydarzenie) oraz plany unijne 

rozwoju i promocji kolei jako zielonego środka transportu, w szczególności ambitne cele Strategii 

na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności. W spotkaniu udział wzięło 62 uczestników: 

przedstawiciele pomorskich władz samorządowych szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego, 

organizacji pozarządowych oraz reprezentanci Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli: 

● Leszek Bonna, Marszałek Województwa Pomorskiego, 

● Krzysztof Czopek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego, 

● Marcin Stefański, Prezes spółki InnoBaltica oraz Paweł Rydzyński, Koordynator ds. Rozwoju 

Projektu, 

● Grzegorz Mocarski, Prezes PKM oraz Rafał Rychel, Dyrektor Pionu Inwestycyjnego, 
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● Katarzyna Szyszko (DG MOVE) oraz Mirosław Dybowski (DG REGIO), przedstawiciele Komisji 

Europejskiej. 

 

25 maja - "Pomorski wkład w Nowy Europejski Bauhaus i ekologiczno-kulturową transformację"      

Podczas spotkania zaprezentowano nową inicjatywę Komisji Europejskiej - "Nowy Europejski 

Bauhaus” (NEB), której celem jest zaangażowanie reprezentantów środowisk nauki, technologii, 

kultury i sztuki w poszukiwanie m.in. nowych form architektury i nowych technik budowania, 

wykorzystujących naturalne materiały i inteligentne technologie oraz efektywnych energetycznie. 

Zrównoważone projektowanie w ramach NEB ma przyczynić się nie tylko do stworzenia estetycznych, 

włączających, przyjaznych do życia przestrzeni, ale przede wszystkim do wsparcia realizacji 

Europejskiego Zielonego Ładu i zatrzymania zmian klimatycznych. W spotkaniu udział wzięło ponad 

40 osób - przedstawicieli pomorskich władz samorządowych, organizacji pozarządowych i uczelni 

wyższych. 

W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli: 

● Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

● Agnieszka Olszewska-Guizzo, przedstawicielka Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej 

ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej; 

● Hubert Trammer, architekt związany z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki 

oraz jeden z 18 uczestników Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu; 

● Paulina Kisiel, kierownik Centrum Designu | PPNT Gdyni, jedynego oficjalnego partnera 

NEB na Pomorzu. 

 
15 czerwca - "Gender equality in research and innovation"  

 

Zorganizowany dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych webinar zapoczątkował 

pomorską dyskusję o roli równości płci w badaniach i innowacjach. Spotkanie umożliwiło nie tylko 

zapoznanie się z nowymi wymaganiami Horyzontu Europa dla tego zagadnienia - zaprezentowanymi  

z perspektywy europejskiej i krajowej - ale także zawierało element „uczenia się od najlepszych”. 

Znaczną część wydarzenia poświęcono obowiązkowi wdrożenia Planów Równości Płci, a swoimi 

dotychczasowymi osiągnięciami w tym zakresie podzielił się zespół pracowników naukowych 

Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród uczestników webinarium, obok przedstawicieli kilkunastu 

pomorskich jednostek zainteresowanych Horyzontem, były także osoby spoza naszego regionu: 

przedstawicielki uczelni z kujawsko-pomorskiego, Narodowego Centrum Nauki z Krakowa oraz Biura 

Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk z Brukseli.  

W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli: 

● dr Anne Pepin, przedstawicielka Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Badań 

Naukowych i Innowacji, 

● Ewa Kocińska-Lange, dyrektorka Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli, 

● prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem 

Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Gdańskiego, 

● zespół naukowczyń Uniwersytetu Gdańskiego: dr Natasza Kosakowska-Berezecka,  

dr Magdalena Żadkowska, Izabela Raszczyk. 

 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_pl
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_pl
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30 września - "Zielona Transformacja na Pomorzu – klimat i środowisko" 

Wydarzenie poświęcone było zagadnieniom ochrony środowiska oraz zapobiegania skutkom zmian 

klimatycznych oraz adaptacji do nich. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników 

z możliwościami, jakie oferują w zakresie ochrony środowiska program LIFE (z wyłączeniem 

podprogramu „przejście na czystą energię”) oraz Horyzont Europa (wybrane tematy klastrów 5 i 6). 

 

W roli ekspertów udział wzięli: 

● Maja Mikosińska, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury 

(CINEA), 

● Andrzej Muter, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE/Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),  

● dr Magdalena Głogowska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Horyzont Europa / 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), 

● Renata Downar-Zapolska, Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE przy 

Politechnice Gdańskiej, 

● Joanna Zbierska, Wydział Środowiska w Urzędzie Miasta Gdańska. 

 
26 listopada - „Edukacja obywatelska o Unii Europejskiej i jej wartościach”      

Wydarzenie poświęcone było znaczeniu edukacji obywatelskiej na różnych poziomach, wartościom 

Unii Europejskiej, które powinny być szerzej znane i stosowane. Celem było także przybliżenie 

programów Unii Europejskiej skierowanych do młodzieży oraz promowanie ich wśród szkół 

i urzędników odpowiadających za edukację. Przedstawiony został także ciekawy projekt dla młodych 

ludzi z mniejszych miejscowości pt. „Europejski Uniwersytet Latający”. Była także mowa o tym, jak 

skutecznie walczyć z dezinformacją na temat Unii Europejskiej.  

 

W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli: 

● prof. Beata Przybylska-Maszner, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ekspertka 

Team Europe, 

● Małgorzata Kozłowska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury – 

Komisja Europejska, 

● Maja Mazurkiewicz, Front Europejski i Alliance for Europe, 

● Magdalena Świderska, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

W ostatniej chwili udział w spotkaniu odwołała dr Magdalena Adamowicz, posłanka do Parlamentu 

Europejskiego. 

     

Cykl spotkań „Unijni eksperci dla Pomorza” będzie kontynuowany w 2022 roku. Spotkania będą 

miały charakter informacyjno-szkoleniowy i będą dotyczyły: zielonej transformacji w obszarze 

energetyki oraz mobilności, edukacji ekologicznej, cyfrowej transformacji i zdrowia Europejczyków. 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ REGIONÓW I MIAST 2021 

           

Kontynuując działania podjęte w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021, SPUE razem z miastem 

Gdynia oraz Zespołem Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni współorganizowało 13 
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października warsztat pt. „G-RAIL: connecting regions” w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i 

Miast 2021.  

 

Tematem wydarzenia był zrównoważony rozwój kolei oraz wpisujące się w ten proces kolejowe 

szkolnictwo zawodowe, zgodne z celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Partnerami 

wydarzenia były regiony z Hiszpanii, Francji oraz Rumunii. Pomorze reprezentował w panelu 

Bartłomiej Przybyciel, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Gdynia.  

 

INNE 

● Dzięki pośrednictwu SPUE, Samorząd Województwa wszedł we współpracę 

ze Zgromadzeniem Regionów Europy (AER) dotyczącą integracji imigrantów.       

● SPUE zaangażowało się w promowanie petycji marszałka Mieczysława Struka 

ws. sprawiedliwego rozdysponowywania środków z UE w Polsce. 

● W dniach 3-16 maja Europejski Komitet Regionów umieścił 12 wpisów/quizów na swoim 

koncie na Instagramie. Dzięki zaangażowaniu SPUE, Pomorskie było jednym z 12 regionów 

z całej UE wybranych do projektu i promowanych podczas obchodów Dnia Europy online. 

Zgłoszone przez nas zdjęcia przedstawiały Hel, truskawkę z Kaszub, Gdynię, Malbork i 

Gdańsk. 

● SPUE zaangażowało się w poszukiwania partnerów zagranicznych dla „centrum kompetencji 

offshore”, projektu Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP. Dzięki kontaktowi 

z biurami regionalnymi w Brukseli oraz w ramach sieci „European Regions Research and 

Innovation Network” (ERRIN) zdobyliśmy zainteresowanych współpracą z Pomorzem 

partnerów z Belgii, Francji, Szkocji oraz Danii. 

● Joanna Tobolewicz, pełnomocniczka Prezydent Miasta Gdańska ds. Energetyki, została 

rekomendowana przez zespół BRWP w Brukseli do reprezentowania regionu w wydarzeniu 

Dyskusje o Horyzoncie – JPI URBAN / Biuro PolSCA PAN w Brukseli (12 marca), podczas 

którego podzieliła się osiągnięciami Gdańska jako miasta inteligentnego. 

● SPUE przystąpiło jako partner do konsorcjum uczelni, samorządów i organizacji 

pozarządowych aplikujących do Programu Horyzont 2020. Pracowaliśmy nad aplikacją 

projektu pt. „Greendeliber”, który zakładał przeprowadzenie regionalnych paneli 

klimatycznych w różnych krajach Europy, ale też Afryki i Ameryki Południowej - w tym w woj. 

pomorskim. Projekt nie uzyskał dofinansowania.   

 

DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA REGIONALNEGO EKOSYSTEMU INNOWACJI: 

 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI 

25 lutego, 29 kwietnia, 22 czerwca, 23 września oraz 15 grudnia odbyły się wirtualne spotkania 

o charakterze roboczym z przedstawicielami pomorskich uczelni, poświęcone najważniejszym 

bieżącym zagadnieniom – inauguracji nowego programu ramowego w zakresie badań i innowacji – 

wdrażaniu programu Horyzont Europa (misje, partnerstwa, oferta konkursowa, uproszczenia 

finansowe), wydarzeniom informacyjnym Komisji Europejskiej oraz naszych partnerów w Brukseli 

(BSP/NCBR; PolSCA), inicjatywie Europejskie Uniwersytety w ramach ERASMUS+ oraz kampanii 

promocyjnej #PomorskiHoryzont. Wzięli w nich udział przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Morskiego w 
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Gdyni. Biuro Projektu European University of the Seas – SEA-EU w Uniwersytecie Gdańskim zostało 

zaproszone do zaprezentowania inicjatywy Europejskich Uniwersytetów podczas czerwcowego 

spotkania. 

BRWP w Brukseli skierowało do Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (zrzeszającego 

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański) zaproszenie  

do współpracy, dostrzegając w niej potencjał do angażowania regionu w większą liczbę 

międzynarodowych projektów badawczych, inicjatyw międzyuczelnianych oraz szansę na skuteczną 

promocję najważniejszych pomorskich osiągnięć na arenie europejskiej. Dwukrotnie (28 kwietnia, 

7 maja) odbyły się spotkania z prof. Zaleską-Medyńską, Dyrektor Związku, podczas których 

omówiono możliwości współpracy. Pierwsze efekty współpracy to podjęcie tematu opracowania 

Planów Równości Płci przez przedstawicieli uczelni należących do Związku (24 maja) oraz webinarem 

„Gender equality in research and innovation”, zorganizowany dla pomorskiego środowiska 

naukowego przez BRWP w Brukseli (15 czerwca). 

  
Przedstawicielka Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka, pomorska ekspertka 

ochrony wód, przyjęła zaproszenie do udziału w wydarzeniu „Misja Starfish 2030: Odbudujmy nasze 

zasoby wodne i oceany”, zorganizowanym przez Biuro PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli 

oraz Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli (10 maja).  

 

Z Biurem Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Gdańskiego (9 czerwca) 

omówiono potencjalne obszary wsparcia, uwzględniające m.in. wymianę kadry naukowo-

dydaktycznej oraz administracyjnej, promocję innowacyjnych rozwiązań biznesowych, a także 

wsparcie dla inkubatorów akademickich.  

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI 

Główne działania, obejmujące przede wszystkim informowanie o politykach i inicjatywach unijnych, 

zostały skierowane do liderów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (RIGP, INTERIZON, STARTER), 

pozostałych członków SPUE (m.in. ARP, Pracodawcy Pomorza, Samorządu Województwa 

Pomorskiego - Departament Rozwoju Gospodarczego).  

Tomasz Szymczak, CEO STARTERa, został dwukrotnie rekomendowany przez zespół BRWP w Brukseli 

do reprezentowania Pomorza w wydarzeniach naszych partnerów: Dyskusje o Horyzoncie  

– JPI URBAN / Biuro PolSCA PAN w Brukseli (12 marca) oraz Enhancing Innovative Entrepreneurial 

Ecosystem in Regions to Support Young & Academia-based Entrepreneurs / BSSSC (26 maja). 

Ponadto, 26 października oraz 13 grudnia odbyły się spotkania z przedstawicielkami Agencji Rozwoju 

Pomorza dotyczące oferty Brokera Innowacji, w tym możliwego wsparcia dla członków SPUE w 

ramach nowo powstałego etatu. 

 

WSPÓŁPRACA W RAMACH ZESPOŁU POMORSKI HORYZONT 

Kampania #PomorskiHoryzont została przygotowana przez osoby zaangażowane w prace 

nieformalnego zespołu Pomorski Horyzont, z kluczowymi w niej rolami Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego (DRRP, DPR, DRG) oraz Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” (BRWP  

w Brukseli). Jej pięć odsłon, z najlepszymi pomorskimi praktykami z Horyzontu 2020, było 
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prezentowane w miesiącach od maja do lipca na stronie www.pomorskieregion.eu oraz w mediach 

społecznościowych Stowarzyszenia.  

 

Przedstawicielka BRWP w Brukseli brała udział w pracach nieformalnego zespołu POMORSKI 

HORYZONT (9 września, 8 grudnia), koordynowanego przez Urząd Marszałkowski  

Woj. Pomorskiego (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego), wspólnie  

z zaproszonymi ekspertami zewnętrznymi z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów 

Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, Agencji Rozwoju Pomorza oraz EEN/Stowarzyszenie 

„Wolna Przedsiębiorczość” Gdańsk. W trakcie spotkań omawiane były podejmowane przez 

poszczególne jednostki w regionie działania na rzecz zwiększania udziału pomorskich beneficjentów 

w Horyzoncie Europa. 

 

WSPÓŁPRACA W RAMACH EUROPEJSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY REGIONÓW NA RZECZ BADAŃ  

I INNOWACJI (ERRIN) 

Udział w spotkaniach grup roboczych ERRIN: Health, ICT, Blue Growth, Smart Specialisation, Science 

and Education, Energy and Climate Change, Smart Cities, Transport, Bioeconomy, a także w 

wydarzeniu Annual General Spring Meeting 2021, które zostało połączone z obchodami 20-lecia sieci 

(22 czerwca) i w wydarzeniu Annual General Autumn Meeting 2021 (10 grudnia). 

 

WSPÓŁPRACA W RAMACH NIEFORMALNEJ SIECI PRZEDSTAWICIELSTW UCZELNI W BRUKSELI 

(UnILiON) 

26 stycznia, 9 marca, 20 kwietnia, 31 maja, 6 września, 12 października oraz 14 grudnia odbyły się 

wirtualne spotkania UnILion CORE. Towarzyszyły im spotkania tematycznych grup roboczych. Wśród 

najważniejszych zagadnień, o których dyskutowano, znalazły się: stan wdrażania Horyzontu Europa, 

inicjatywy wspierające szkolnictwo wyższe (HEI INITIATIVE - Innovation Capacity Builiding for Higher 

Education oraz EUROPEAN UNIVERSITIES INITIATIVE), czy priorytety prezydencji francuskiej w Radzie 

UE.  

 

4 listopada, w związku z przygotowywanym naborem w ramach inicjatywy Europejskie Uniwersytety, 

zorganizowano zdalne wydarzenie networkingowe dla przedstawicieli wysokiego szczebla uczelni, 

które są reprezentowane w brukselskiej sieci. Zainteresowanie transnarodową współpracą  

z uczelniami europejskimi wyraził prof. dr hab. M. Markuszewski, Prorektor ds. Nauki GUMed, 

biorący udział w wydarzeniu jako jedyny reprezentant pomorskiego środowiska naukowego. 

 

WSPÓŁPRACA W RAMACH NIEFORMALNEJ SIECI PRZEDSTAWICIELSTW REGIONÓW BASENU 

MORZA BAŁTYCKIEGO W BRUKSELI (iBSG) 

SPUE zaangażowało się w organizację webinarium w ramach sieci iBSG i we współpracy z intergrupą 

Parlamentu Europejskiego SEArica. Konferencja pt. „Baltic Sea ports as drivers of the sustainable blue 

economy: making the Green Deal a reality” odbyła się 22 października i poświęcona była 

zrównoważonemu rozwojowi obszarów portowych, szczególnie w kontekście Europejskiego 

Zielonego Ładu oraz opublikowanego w maju nowego podejścia do zrównoważonej niebieskiej 

gospodarki w UE. W wydarzeniu udział wzięli posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz 

http://www.pomorskieregion.eu/
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przedstawiciele organizacji z regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki inicjatywie SPUE, województwo 

pomorskie reprezentowali:  

● Dr Magdalena Adamowicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

● Prof. Maciej Matczak, Dyrektor Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I PROMUJĄCE POLITYKI UE: 

Program stażowy w pierwszym półroczu 2021 r. 

W 2021 r. BRWP w Brukseli z uwagi na pandemię zawiesiło swoje programy stażowe – Erasmus oraz 

program staży płatnych. Kontynuowano program stażowy w Biurze Miejscowym w Gdańsku. 

W formie zdalnej staż odbyła mieszkanka Rumi – studentka pomorskiej uczelni. 

 

Konkurs „Zielona Europa – kolej na kolej!” (15 marca – 30 kwietnia) 

W związku z ustanowieniem przez Unię Europejską roku 2021 „Europejskim Rokiem Kolei", SPUE 

zorganizowało konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. pomorskiego. Konkurs 

wpisywał się w promowanie ERK wśród mieszkańców województwa pomorskiego, szczególnie 

młodzieży. Partnerami konkursu byli: Pomorska Kolej Metropolitalna oraz InnoBaltica. 

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu krótkiego filmu lub animacji (maks. 5 minut), 

prezentujących pomysły uczniów na promocję kolei jako nowoczesnego, bezpiecznego i 

ekologicznego środka transportu oraz korzyści, jakie daje rozwój kolei. Zespoły składały się z 2-3 

uczniów oraz nauczyciela. SPUE zachęcało młodzież do międzypokoleniowego podejścia do tematu, 

czyli włączenia do współpracy osób dorosłych i seniorów.  

Nadesłano 16 filmów, spośród których jury wybrało 5 najlepszych prac: 

● I miejsce (nagrody pieniężne) – drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Sierakowicach; 

● II miejsce (nagrody pieniężne)  – drużyna z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 

Pawła II w Czarnem; 

● III miejsce (nagrody rzeczowe) – kolejna drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sierakowicach; 

Wyróżnienia: 

● Drużyna z IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku; 

● Drużyna z I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi. 

 

Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe dostępne są na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych Stowarzyszenia (Facebook i Youtube).  

 

Konkurs „Młodzi Pomorzanie – przyszłość Europy” (20 września – 15 listopada) 
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Konkurs został ogłoszony 20 września i trwał do 15 listopada. Partnerem i fundatorem głównej 

nagrody (wizyty studyjnej w Brukseli) został p. Europoseł Janusz Lewandowski. Celem konkursu było 

promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego inicjatyw, programów, działań 

i projektów Unii Europejskiej skierowanych do młodzieży, wpisujących się w Strategię UE na rzecz 

młodzieży na lata 2019 – 2027.  

Konkurs polegał na samodzielnym stworzeniu krótkiego filmu prezentującego pomysły uczniów szkół 

ponadpodstawowych z województwa pomorskiego na promocję wybranej unijnej inicjatywy, 

programu, działania lub projektu skierowanego do młodzieży np. Erasmus+, European Solidarity 

Corps, EU Youth Dialogue, Discover EU, i in.. 

 

Wpłynęło 11 filmów, które zostały ocenione przez jury, składające się z pracowników SPUE. Wybrano 

4 najlepsze prace, spośród których poseł Janusz Lewandowski wraz ze swoimi współpracownikami 

wybrali zwycięzcę.  

● I miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach; 

● II miejsce (nagroda pieniężna) zajął zespół z IX Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni; 

● III miejsce (nagrody rzeczowe) ex aequo zdobyły drużyny z Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Starogardzie Gdańskim i Liceum Ogólnokształcącego w Czersku.  

Nagrodzone prace konkursowe dostępne są na stronie internetowej i profilach Stowarzyszenia 

w mediach społecznościowych (Facebook i Youtube).  

 

Działania zrealizowane w Województwie Pomorskim:  

● Lekcja "Tożsamość, suwerenność i nasze miejsce w Europie". We współpracy z p. prof. dr 

hab. Cezarym Obracht-Prondzyńskim, socjologiem, antropologiem i historykiem z 

Uniwersytetu Gdańskiego powstał projekt edukacyjny w cyklu  "Lekcja o 

wartościach", skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. Na projekt składa się wykład nagrany przez Pana Profesora 

pt. "Tożsamość, suwerenność i nasze miejsce w Europie" oraz pytania do dyskusji nauczycieli 

z uczniami. W 30-minutowym filmie autor poddaje młodzieży pod rozwagę temat tożsamości 

współczesnych Europejczyków. Odpowiada na pytania, czym właściwie jest Europa i co 

oznacza dzisiaj suwerenność, posługując się przykładami z historii i współczesności. Lekcja 

jest bezpłatna i na prośbę dyrektorów oraz nauczycieli jest przekazywana szkołom z 

województwa pomorskiego. Do czerwca 2021 r. z lekcji skorzystało ok. 40 szkół (ok. 3000 

uczniów z całego województwa).  

● "Unia znowu w modzie" – konkurs z okazji 17–tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej organizowany przez Stowarzyszenie "Razem w Europie". Celem konkursu była 

promocja idei zjednoczenia Europy. P.o. Dyrektora Biura Regionalnego Województwa 

Pomorskiego w Brukseli uczestniczył w pracach kapituły konkursowej; 

● Konkurs „Rumia oczami dzieci”: przygotowanie pytań wideo do uczestników we współpracy 

z posłami do PE, asystentami posłów oraz korespondentką telewizyjną w Brukseli; 

● Starogard Gdański: udział p.o. Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego 

w Brukseli w zdalnym spotkaniu edukacyjnym dla młodzieży szkół ponadpodstawowych 

z powiatu. 

 

Projekt „Let’s communicate!” (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2021) 
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Projekt „Let’s communicate!”, realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-

2020, dotyczy zadań komunikacyjnych, promujących Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza 

Bałtyckiego (SUERBM). W projekcie uczestniczą partnerzy z Finlandii (lider), Litwy, Norwegii, Polski 

i Łotwy.  

SPUE promowało Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego poprzez: 

● przygotowanie i publikację następujących artykułów tematycznych/eksperckich: 

⮚ Good ideas do not only come from the public sector. The role of the business in implementing 

the EU Strategy for the Baltic Sea Region. Artykuł na temat zaangażowania sektora biznesu 

w działania w ramach SUERMB, powstał we współpracy z Sari Rautio, członkinią 

Europejskiego Komitetu Regionów, Przewodniczącą Intergrupy Regionu Morza Bałtyckiego; 

⮚ The cheapest and most environmental-friendly energy is saved energy. Some inspiring stories 

on heading towards the energy-efficient urban areas of the future from the Baltic Sea 

Region’s Area 21 plus project. Artykuł dotyczy projektu Area 21 plus, promującego 

rozwiązania efektywne energetycznie w budownictwie na obszarach miejskich w regionie 

Morza Bałtyckiego; 

⮚ The successes of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region and its challenges 

from the Baltic cities’ perspective – wywiad z Aleksandrą Dulkiewicz – Prezydent Miasta 

Gdańska i członkinią Europejskiego Komitetu Regionów, Piotrem Grzelakiem – 

Wiceprezydentem Miasta Gdańska i Wiceprezydentem Unii Miast Bałtyckich, Mantasem 

Jurgutisem - Zastępca Burmistrza Miasta Kowna, Prezydentem Unii Miast Bałtyckich, na 

temat dotychczasowych sukcesów SUERMB oraz wyzwań dla Strategii z 

perspektywy miejskiej zarówno Gdańska, jak i szerszej perspektywy miast nadbałtyckich; 

⮚ Better, safer, more attractive Baltic Sea Region through cooperation with the non-EU 

neighbouring countries. Artykuł jest poświęcony współpracy państw Regionu Morza 

Bałtyckiego, zarówno należących jak i nie będących członkami Unii Europejskiej, szczególnie 

Norwegii. O opinię na ten temat zapytaliśmy p. Olava Berstada z norweskiego Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych i przedstawiciela Rady Państw Morza Bałtyckiego; 

⮚ Territorial cohesion in the Baltic Sea Region through the maritime spatial planning. Artykuł 

poświęcony jest procesom planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego 

wdrażanym z oparciu o przyjęty niedawno dokument pt. Regional Baltic Maritime Spatial 

Planning Roadmap 2021-2030. Swoje opinie na ten temat przedstawili eksperci w zakresie 

planowania przestrzennego obszarów morskich: Joacim Johannesson ze Szwedzkiej Agencji 

Gospodarki Morskiej i Wodnej oraz Natalia Zając z polskiego Ministerstwa Infrastruktury. 

● współpracę przy realizacji webinarium pt. „Macro-regional strategies and cooperation with 

Non-EU members – example Norway”. SPUE zapewniło raport graficzny ze spotkania. 

● opracowanie infografik na temat zrewidowanego Planu Działania SUERBM przeznaczonych 

do szerokiej dystrybucji oficjalnymi kanałami komunikacyjnymi SUERMB: media 

społecznościowe, strona internetowa i wykorzystania w promocji Strategii. 

● przygotowanie wydania magazynu Baltic Stories (wersja elektroniczna, edycja wiosna-lato 

2021): pozyskanie autorów artykułów eksperckich, opracowanie materiałów tekstowych 

i graficznych, całościowa redakcja wydania. Magazyn promuje współpracę  bałtycką, 

prezentuje ciekawe projekty związane z szeroko rozumianą walką z kryzysem klimatycznym 

oraz opinie młodych ludzi na temat zmian klimatycznych i ich postaw wobec tego zjawiska. 
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● wybór wykonawcy i koordynowanie opracowania infografik będących aneksem 

do zrewidowanego Planu Działania SUERMB. 

● wybór wykonawcy i koordynowanie powstania zapisów wizualnych z Dorocznego Forum 

SUERMB, które odbyło się na Litwie. 

● przygotowanie wydania magazynu Baltic Stories (wersja elektroniczna, edycja jesień/zima 

2021) na temat współpracy bałtyckiej z uwzględnieniem krajów nie będących członkami Unii 

Europejskiej: pozyskanie opisów projektów, w których partnerami są państwa spoza UE, 

opracowanie materiałów tekstowych i graficznych, całościowa redakcja wydania. Magazyn 

promuje ciekawe projekty i inicjatywy związane ze Strategią. Prezentuje też opinie młodych 

ludzi na temat ich zaangażowania we współpracę bałtycką, korzyści jakie dają im wspólne 

działania i wyzwania jakie stanęły przed młodymi ludźmi w czasie pandemii. 

Ponadto, prowadzono aktywną współpracę z pozostałymi partnerami w zakresie działań 

komunikacyjnych oraz artykułów na stronie i postów w mediach społecznościowych Strategii. 

W ramach projektu SPUE na bieżąco wspiera działania informacyjno-promocyjne Narodowego 

Koordynatora SUERMB w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pracownicy SPUE uczestniczyli w: 

spotkaniach „Coffee with the Presidency” narodowych koordynatorów Strategii pod 

przewodnictwem Niemiec a następnie Litwy;  webinariach Tygodnia Strategii Makroregionalnych Unii 

Europejskiej; spotkaniach partnerów projektu i innych spotkaniach międzynarodowych poświęconych 

SUERMB.  

Projekt z udziałem SPUE jako partnera będzie kontynuowany do września 2022 r. . 

 

Rozliczenie projektu UMBRELLA 

Na początku roku sporządzono raport końcowy z działań zrealizowanych przez SPUE w projekcie 

UMBRELLA - na rzecz wzmacniania możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów 

w regionie Południowego Bałtyku realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-

2020 w okresie 01.01.2018-31.12.2020 r. Projekt Umbrella miał na celu rozwinięcie umiejętności 

lokalnych i regionalnych organizacji z obszaru objętego programem Interreg Południowy Bałtyk, 

na rzecz ich uczestnictwa w projektach współpracy transgranicznej.  

 

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej", obok zaangażowania w organizację spotkań 

z udziałem pomorskich jednostek z organizacjami z Danii, Litwy i Szwecji, odpowiadało za stworzenie 

podręczników na temat tworzenia projektów międzynarodowych i zarządzani nimi pt. „Introducing 

Project Management”. Podręczniki te są bezpłatne i dostępne do pobrania na stronie internetowej 

SPUE. Stowarzyszenie odpowiadało także za szkolenia z zarządzania projektami i wsparcie eksperckie 

(coaching) dla potencjalnych beneficjantów projektów.  

 

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA STATUTOWE: 

 

Zarząd BSSSC 

W związku z przewodnictwem Pomorza w organizacji Współpraca Subregionalna Państw Morza 

Bałtyckiego (Baltic Sea States Subregional Co-operation – BSSSC), Biuro Regionalne Województwa 

Pomorskiego w Brukseli zapewniało wsparcie informacyjne Sekretariatowi BSSSC w Gdańsku w zakresie 

https://issuu.com/pomorskieregion/docs/baltic_stories_magazine_issue_2_final
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polityk unijnych, istotnych z punktu widzenia Członków tej organizacji. Pełniący obowiązki dyrektora 

BRWP w Brukseli wziął udział w posiedzeniach Zarządu BSSSC 24 lutego, 10 czerwca i 6 października, na 

których zaprezentował bieżące działania UE, szczególnie w dziedzinach innowacji i środowiska oraz 

przedstawił najważniejsze wydarzenia z europejskiej agendy.  

Pracownicy BRWP w Brukseli współorganizowali posiedzenie Zarządu BSSSC, które odbyło się w sali 

konferencyjnej BRWP w dniu 1 grudnia. 

 

 

Współpraca z Punktem EUROPE DIRECT w Gdańsku 

27 września pracownik SPUE wziął udział jako panelista w spotkaniu inaugurującym nową edycję 

EUROPE DIRECT Gdańsk w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Spotkanie z udziałem posłów 

do Parlamentu Europejskiego Magdaleny Adamowicz i Janusza Lewandowskiego poświęcone było 

przede wszystkim edukacji obywatelskiej i wolontariatowi europejskiemu. Konkurs na prowadzenie 

Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT wygrało ponownie Stowarzyszenie Morena, które 

w osobie nowego koordynatora Punktu zadeklarowało chęć dalszej współpracy ze SPUE. 

 

Walne Zebranie Członków SPUE 

12 maja 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii 

Europejskiej" pod przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka, 

Przewodniczącego Zarządu SPUE. Odbyło się ono w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy 

Zoom. Członkowie przyjęli jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Członkowie jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium 

za działalność w 2020 roku i zatwierdzili budżet proponowany przez Zarząd na 2021 rok.  

 

Zarząd SPUE 

17 grudnia 2021 r. w trybie hybrydowym odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie 

w Unii Europejskiej”, na którym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu i propozycji 

wysokości składek członkowskich na rok 2022. Zarząd wnioskował o podwyżkę składek o 10% dla 

wszystkich członków, co zostanie poddane pod głosowanie na kolejnym Walnym Zebraniu Członków 

SPUE. Przewodniczący Zarządu oraz Pełnomocnik Zarządu poinformowali także o zaangażowaniu 

SPUE w ubieganie się o prowadzenie Punktu Strategii Bałtyckiej w roli lidera powstającego 

konsorcjum, w skład którego mają wejść:  CBSS, UBC, Norden i Instytut Szwedzki.  

 

Bursztynowy Mieczyk 

Nagroda Specjalna Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” została przyznana, decyzją 

Przewodniczącego Zarządu SPUE na wniosek Kapituły Konkursu, Człuchowskiemu Towarzystwu 

Polsko-Francuskiemu za rozwijanie współpracy międzynarodowej, budowanie więzi pomiędzy 

mieszkańcami europejskich regionów, realizację projektów międzynarodowych promujących m.in. 

kulturę naszego regionu, angażujących przedstawicieli społeczności lokalnych Pomorza i regionów 

francuskich. 
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INNE: 

● Powstała nowa odsłona naszej strony internetowej www.pomorskieregion.eu. Od maja 

do września 2021 r. zespół Stowarzyszenia we współpracy z firmą Intui prowadził intensywne 

prace nad nową stroną internetową SPUE. Unowocześniona strona spełnia wymogi 

dostępności cyfrowej. 

● Gwiezdny Krąg – Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” uhonorowało p. Martę 

Berent, uczennicę Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich, nagrodą specjalną 

za uzyskanie najlepszego wyniku spośród uczniów pomorskich szkół uczestniczących w XVI 

edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. W dniu 18 

czerwca 2021 r. odbyła się w Słupsku gala finałowa olimpiady. W wydarzeniu udział wzięła 

Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia - p. Monika Pochroń-Frankowska. 

● Międzynarodowy nabór prac artystycznych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Morza 

2021: The Baltic International Collections of Artworks for the European Maritime Day 2021, 

EDM in My Country, pod hasłem: „Bałtyk – nasze dziedzictwo, nasza odpowiedzialność”. 

Stowarzyszenie jest partnerem konkursu – pomysłodawcą formuły i fundatorem części 

upominków dla wyróżnionych twórców. Głównym organizatorem koordynującym konkurs 

jest Perspektive Europa. Pozostali partnerzy: Baltic Sea States Subregional Co-operation i 

Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej. Wyłonione prace zostały zaprezentowane 

szerokiej publiczności 17 września 2021 r. podczas seminarium dla młodzieży, 

organizowanego przez BSSSC. 

● Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli umożliwiło Obszarowi 

Metropolitarnemu Gdańska, Gdyni i Sopotu bezpośredni kontakt z pracownikami Komisji 

Europejskiej odpowiedzialnymi za inicjatywę Europejska Stolica Kultury. 

 

 

      

 

http://www.pomorskieregion.eu/

