Międzynarodowe partnerstwa samorządowe:
relikt czy niezbędny instrument europeizacji?
Doświadczenia z Niemiec, Polski i Francji
12 października 2020
Pakiet konferencyjny
Nagranie z konferencji jest dostępne online
Niemiecka wersja na Facebooku lub YouTube
Polska wersja językowa na Facebooku
Wersja francuska na YouTube

Wyniki badań można pobrać online

Wersja polska

Wersja niemiecka

Wersja niemiecka

Wersja francuska

Partnerstwo miast w czasach koronakryzysu
Pandemia koronawirusa zmusiła w ostatnich miesiącach do wprowadzenia wielu zmian w codziennym
życiu. Granice zostały nagle ponownie zamknięte, wydarzenia musiały zostać odwołane, a zamiast spotkań
osobistych często organizowano wideokonferencje. Jak w tym czasie kształtowała się współpraca w ramach
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partnerstw samorządowych? Czy wymiana utknęła w martwym punkcie? Czy może wypracowano nowe
cyfrowe formy współpracy?
W celu znalezienia odpowiedzi na te pytania we wrześniu 2020 r. wśród niemieckich oraz polskich
samorządów przeprowadzono internetową ankietę. Jej wyniki można znaleźć tutaj. Zapraszamy do
inspirowania się przykładami wirtualnej współpracy opisanymi w tekście!
W kwietniu Instytut Francusko-Niemiecki wezwał władze lokalne do wysyłania gestów solidarności z
europejskimi partnerami w czasie kryzysu - zwłaszcza do regionów poważnie dotkniętych pandemią. Wiele
miast i gmin informowało o swoich przejawach solidarności i wspólnych działaniach. Ich przykłady zostały
opisane w języku niemieckim w dfi aktuell 2|2020.

Program „Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów”
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przygotowała specjalny program
skierowany do przedstawicieli wybranych partnerstw samorządowych,
aby wesprzeć je w rozwijaniu wymiany młodzieży oraz współpracy
pomiędzy instytucjami pracującymi z młodzieżą. Więcej o tym tutaj.

tak,

Programy wymiany młodzieży w ramach francusko-niemieckich partnerstw
samorządowych
Wiele z linii programowych Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży
(DFJW) może być również wykorzystywanych w ramach partnerstwa miast i
gmin. Raz w roku DFJW organizuje konferencję dla przedstawicieli
partnerstw.

Europa dla obywateli
Wyzwania we współpracy są również widoczne w działaniach doradczych i
edukacyjnych w ramach programu UE "Europa dla obywateli". W krótkiej
prezentacji w języku polskim, niemieckim i francuskim wyjaśnione są aktualne trendy, które stanowią
uzupełnienie badania partnerstw niemiecko-polskich lub niemiecko-francuskich z praktyki.

Niemiecko-Francuski Fundusz Obywatelski
Traktat z Akwizgranu, który w ubiegłym roku potwierdził przyjaźń
francusko-niemiecką, podkreślił szczególną rolę kontaktów
społeczeństwa obywatelskiego między tymi dwoma krajami. W celu
wzmocnienia tych stosunków utworzono Francusko-Niemiecki
Fundusz Obywatelski. Fundusz ten promuje francusko-niemieckie
projekty, które aktywnie wspierają silne europejskie społeczeństwo
obywatelskie.
Regionalni doradcy odpowiadają na pytania i pomagają w procesie aplikacyjnym.
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Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży (DFJA)
Setki młodych ludzi są zaangażowane w prace Niemiecko-Francuskiej Współpracy
Młodzieży i angażują się w innowacyjne pomysły i międzypokoleniową współpracę
społeczeństwa obywatelskiego.
W broszurze 101 Pomysłów na przyjaźń
francusko-niemiecką zebrano konkretne
pomysły na projekty oraz praktyczne
wskazówki i porady dotyczące
partnerskiej pracy.

Partnerstwo miast i gmin na płaszczyźnie europejskiej
Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), która ma swoje korzenie w
europejskim ruchu twinningowym, zawsze była zaangażowana we
wzmacnianie partnerstw lokalnych. Niemiecka sekcja CEMR prowadzi
internetową bazę danych o istniejących partnerstwach, przyjaźniach,
kontaktach i partnerstwach projektowych niemieckich gmin.
Po polskiej stronie współpracę zagraniczną miast wspiera Związek Miast
Polskich, który koordynuje też współprace z partnerami niemieckimi w
ramach Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej.

Kontakt
Dr Agnieszka Łada, lada@dpi-da.de

Projekt „Polsko-niemieckie partnerstwa miast: fakty, potencjał, wyzwania”,
realizowany jest przez Deutsches Polen-Institut, Instytut Spraw Publicznych oraz
Związek Miast Polskich dzięki środkom Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz
Nauki.
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