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Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną. 

 
Istota projektu: 

Głównym celem projektu jest zacieśnienie dotychczasowej współpracy wielkopolsko 
– bretońskich partnerstw samorządowych i nakreślenie nowych obszarów ich współdziałania 
w przyszłości. 
Dla jego realizacji zaplanowano zjazd przedstawicieli gmin partnerskich z obu regionów oraz 
wybranych samorządów z Niemiec, Czech i Ukrainy, w trakcie którego prezentowane będą 
dobre praktyki w zakresie działalności międzynarodowej jednostek lokalnych i regionalnych 
oraz wypracowane zostaną wzorcowe modele współpracy partnerskiej. 
Efektem przedsięwzięcia będzie zainicjowanie działalności multilateralnej sieci współpracy 
samorządów, która może zaowocować szeregiem ciekawych przedsięwzięć w przyszłości. 
Projekt realizowany będzie w okresie od 15 do 22 września 2013 roku. 
 
Organizatorzy i uczestnicy projektu: 

Projekt został przygotowany z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia  
i Studiów Samorządowych oraz Stowarzyszenia Bretagne Pologne. Do współpracy w jego 
realizacji WOKiSS zaprosił instytucje i organizacje partnerskie, z którymi współpracuje w 
zakresie wspierania współpracy międzynarodowej samorządów: niemiecki Powiat Dahme – 
Spreewald, ukraińskie Towarzystwo Ukraina-Polska-Niemcy i Radę Obwodu Winnickiego 
oraz przedstawicieli władz czeskiego regionu - Kraju Libereckiego i Stowarzyszenia 
Samorządów Kraju Libereckiego. 

Kluczowymi uczestnikami projektu będą przedstawiciele jedenastu wielkopolsko – 
bretońskich partnerstw gminnych, które współpracują ze sobą od ponad dwudziestu lat: 
 

1. Grodzisk Wielkopolski Betton 
2. Przygodzice   Luitré 
3. Poznań    Rennes 
4. Dopiewo   St. Brice en Coglés 
5. Mieścisko   Canton de Retiers 
6. Puszczykowo   Chateaugiron 
7. Środa Wielkopolska  Vitré 
8. Książ Wielkopolski  La Guerche de Bretagne 
9. Pobiedziska   Monfort 
10. Wierzbinek   Maure de Bretagne 
11. Lwówek   Chartres de Bretagne 

 

Ponadto w działaniach projektu uczestniczyć będą przedstawiciele Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego i Regionu Bretanii oraz Fundacji Poznań Ille-et-Vilaine Dom Bretanii. 
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Działania projektu: 
Projekt podzielony został na 4 kluczowe etapy. 
Pierwszy z nich, pod hasłem Poznaj Wielkopolskę będzie miał charakter integracyjno – 
poznawczy. Delegacje zagraniczne odwiedzą wybrane wielkopolskie gminny (Kleczew i 
Kłodawę), które zaprezentują uczestnikom zasady współpracy samorządów z podmiotami 
gospodarczymi, dla podniesienia atrakcyjności turystycznej swoich terenów. Wspólny wyjazd 
będzie doskonałą okazją na wzajemne zapoznanie się członków delegacji, co wpłynie 
pozytywnie na kolejne etapy przedsięwzięcia. 
Drugi etap, o charakterze edukacyjnym, obejmuje przeprowadzenie warsztatów oraz 
konferencji nt Współpraca partnerska samorządów, a przyszłość Unii Europejskiej. 
Podczas warsztatów uczestnicy, podzieleni na 4 grupy, będą pracować nad stworzeniem 
wzorcowych modeli współpracy partnerskiej samorządów, zarówno pod kątem formy jak  
i płaszczyzn współpracy. Wykorzystanie określonych modeli prowadzić może bowiem do 
efektywniejszej współpracy, szerszej wymiany doświadczeń oraz głębszej integracji 
obywateli partnerskich samorządów.  
Natomiast konferencja poświęcona będzie prezentacji dobrych praktyk w obszarze 
współpracy międzynarodowej wszystkich uczestniczących samorządów oraz dyskusji na 
temat modeli współpracy wypracowanych w trakcie warsztatów. 
Trzeci etap projektu dotyczyć będzie już wyłącznie wielkopolsko – bretońskich partnerstw 
samorządowych. Odbywać się będzie bezpośrednio w wielkopolskich gminach i poświęcony 
zostanie dostosowaniu wypracowanych modeli współpracy do rzeczywistych potrzeb, 
możliwości i oczekiwań partnerów. 
Natomiast ostatnim działaniem projektu będzie impreza integracyjna pod hasłem Dzień 
Strażaka. Tematyka wydarzenia wybrana została nieprzypadkowo - po pierwsze tradycje 
ochotniczych straży pożarnych są bardzo silne zarówno w Polsce jaki i we Francji, po drugie 
z badań organizatorów wynika, że współpraca tych organizacji społecznych jest jednym z 
głównych filarów wielu partnerstw samorządowych. Impreza integracyjna odbędzie się w 
Grodzisku Wielkopolskim. 
 
Opisywane przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu 20 - lecie konstruktywnego partnerstwa 
pomiędzy Bretanią a Polską, doświadczenia i nadzieje zrealizowanego w dniach  
12-16 lipca 2012r. we Francji. 
 


