UCHWAŁA Nr XLIX/946/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie ustalenia treści „Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem
Wielkopolskim a Regionem Emilia-Romania”

Na podstawie art. 18 pkt 14 i art. 77 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala co następuje:
§1
Ustala

się

treść

„Porozumienia

o

współpracy

pomiędzy

Województwem

Wielkopolskim a Regionem Emilia-Romania, które stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Niniejszą uchwałę przekazuje się do:
- Ministra właściwego do spraw zagranicznych,
- Ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIX/946/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie ustalenia treści
„Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Regionem
Emilia-Romania”

Na podstawie zawartego w dniu 28 września 2006 r. Porozumienia, Województwo
Wielkopolskie oraz Region Emilia-Romania (Republika Włoska) zobowiązały się do
współpracy w zakresie wszystkich ważnych obszarów życia społecznego leżących
w kompetencjach obu stron, które w szczególności obejmują: rozwój regionalny
i promocję regionalną, wymianę młodzieży, nauczanie i kształcenie zawodowe,
promocję współpracy gospodarczej, wymianę handlową, kulturę i sztukę, sport
i turystykę, współpracę pomiędzy przedstawicielstwami regionalnymi w kontaktach
z instytucjami Unii Europejskiej, innowacje i rozwój technologiczny oraz politykę
społeczną.
Od momentu podpisania oficjalnego dokumentu o współpracy, Województwo
Wielkopolskie oraz Region Emilia-Romania podjęły szereg inicjatyw, wśród których
na szczególną uwagę zasługują działania w zakresie polityki młodzieżowej
(Europejskie Spotkanie Młodzieży w 2008 i 2011 r., Sieć ERY (European Regions for
Youth), konkurs „Nagroda Młodzieżowa”), innowacji (Światowe Dni Innowacji),
gospodarki (projekt CASTLE w ramach programu INTERREG IVC „Współpraca
MŚP na rzecz Doskonałości w Logistyce”), inicjatyw sportowych (program Balance)
oraz w zakresie kultury (współpraca Teatru Nowego w Poznaniu z Teatro Stabile di
Bologna).
Istotną rolę odgrywa też współpraca prowadzona w ramach wspólnej siedziby Biura
Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicielstwa Regionu
Emilia-Romania w Brukseli. Dzięki temu możliwe jest skuteczne realizowanie
inicjatyw takich jak doroczne Open Days, projektów w ramach Sieci Regionów
Strategii Lizbońskiej, organizowanie wspólnych konferencji oraz działań
promocyjnych w Brukseli.
Powyższa uchwała służy podpisaniu Porozumienia na okres 5 lat z możliwością
przedłużenia na taki sam okres czasu.
Minister Spraw Zagranicznych RP, pismem o sygn. DDPK.231.12.2014/2 z dnia 7
sierpnia 2014 r., wyraził zgodę na podjęcie powyższej inicjatywy zagranicznej.

