
 

Program  

wtorek, 4 grudnia, godz. 13.00-18.00 

 

Spojrzenie z zewnątrz na dwumiasto i wizja „Słubice & Frankfurt (Oder) 2030“ 

12.30  Rejestracja uczestników, poczęstunek 

13.00  Powitanie i wprowadzenie do tematu 

  Burmistrz Słubic 

Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą  

 

13.30  Referaty wprowadzające-przykłady dobrych praktyk z innych 
europejskich dwumiast i regionów granicznych  

 
1. Transgraniczne kształcenie – od przedszkola do uniwersytetu trzeciego 

wieku 

• zintegrowane podejście na rzecz transgranicznego uczenia się przez całe 

życie  

• transgraniczne oferty kształcenia i szkolenia zawodowego 

• strategie nauki języka sąsiada z udziałem przedstawicieli szczebla 

regionalnego i krajowego  

• bilingualne programy szkolne 

Podsumowanie raportu nt. dobrych praktyk z regionu granicznego między 
Niemcami, Francją, Belgią i Luksemburgiem z II Słubicko-Frankfurckiego 
Forum Kształcenia  z 26.11.2018 r. 

 

2. Wspólna infrastruktura komunalna i usługi 

• Jak skutecznie implementować długofalowe planowanie (10-30 lat) 

transgraniczne?  

• przykłady wspólnej infrastruktury (np. transport i komunikacja, zaopatrzenie 

w energię, informacja turystyczna, kryta pływalnia, itd.) 

• przykłady wspólnego zarządzania usługami komunalnymi (np. kultura lub 

sport) oraz wydarzenia transgraniczne o wyróżniającym się charakterze 

• przykłady dobrych praktyk w konsekwentnym wdrażaniu wspólnej marki 



 
 

• transgraniczne pomysły marketingowe skierowane do grup docelowych     

po obu stronach (podejście 360°) 

Pablo Rivera, dyrektor Eurocidade Chaves-Verin, Portugalia/Hiszpania 

 

3. Współpraca gospodarcza i transgraniczna lokalizacja inwestycji  

• dobre praktyki skutecznej transgranicznej promocji gospodarczej                            

i przyciągania inwestorów 

• Jak skutecznie zapewnić dostępność wykwalifikowanych pracowników               

po obu stronach granicy?  

• transgraniczne strategie cyfryzacji 

Birgitta Tamminen, koordynator współpracy transgranicznej, Tornio-
Haparanda,  Finlandia/Szwecja 

 

4. Partycypacja i komunikacja 

• Jak skutecznie aktywnie włączać mieszkańców pomimo bariery językowej 

oraz ograniczonych możliwości finansowych i osobowych do współpracy 

transgranicznej? (np. narzędzia internetowe, wykorzystanie mediów 

społecznościowych, aplikacji na urządzenia mobilne, wsparcie 

społeczeństwa obywatelskiego, partycypacja młodzieży, budżet obywatelski 

[partycypacyjny], itd.)  

Sandra Sodini, dyrektor EUWT1 Gorizia-Nova Gorica, Włochy/Słowenia 
 

16.00  Przerwa na kawę 

16.30  Burza mózgów nt. wspólnej wizji 2030 w czterech panelach tematycznych 
(prowadzenie przez moderatora) wspólnie z ekspertami zewnętrznymi: 

 
1. Transgraniczne kształcenie 

2. Wspólna infrastruktura komunalna i usługi 

3. Współpraca gospodarcza i transgraniczna lokalizacja inwestycji 

4. Partycypacja i komunikacja 

 

17.30  Podsumowanie w sesji plenarnej, uwagi końcowe burmistrzów 

18.00  Poczęstunek 

 

                                                           
1 EUWT = Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 



 
 

 

 

środa, 5 grudnia, godz. 9.00-13.00 

 

Pomysły na projekty służące realizacji naszych celów do roku 2030 

 

08.30  Przybycie uczestników 

09.00  Wprowadzenie 

Moderator, eksperci zewnętrzni 

09.30  Pierwsza runda dyskusji nad pomysłami projektów w czterech panelach
 tematycznych (prowadzenie przez moderatora) wspólnie z ekspertami 
zewnętrznymi: 

 
1. Kształcenie 

2. Infrastruktura i usługi 

3. Inwestycje i lokalizacja przedsiębiorstw 

4. Partycypacja i komunikacja 

11.00  Przerwa 

11.30  Druga runda dyskusji nad pomysłami projektów w czterech panelach 
tematycznych (prowadzenie przez moderatora) wspólnie z ekspertami 
zewnętrznymi: 

 
5. Kształcenie 

6. Infrastruktura i usługi 

7. Inwestycje i lokalizacja przedsiębiorstw 

8. Partycypacja i komunikacja 

 
12.30  Podsumowanie w sesji plenarnej, uwagi końcowe burmistrzów 

13.00  Bufet  

 

Wszystkie wystąpienia ekspertów oraz panele tematyczne będą tłumaczone symultanicznie 
na język angielski, polski i niemiecki.  
 
 

          
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu 
„Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Redukować bariery –wspólnie wykorzystywać silne strony  

/Barrieren reduzieren –gemeinsame Stärken nutzen”. 


