Sieć Gmin Europejskich
Porozumienie między włoskimi i polskimi gminami
Wstęp
Niektóre włoskie gminy posiadają znaczący dorobek doświadczeń w zakresie wspólnego działania na rzecz
optymalizacji usług i rozwoju lokalnego. Kierując się logiką Organizacji Terytorialnej wypracowały one
rozwiązania organizacyjne, dzięki którym gminy nie działają tylko pojedynczo, ale również jako grupa, której
przyświecają wspólne cele.
Zgodnie ze wspomnianą wyżej logiką, jeżeli gminy leżące na określonym terytorium, które wyróżnia się ze
wzglądów geograficznych, historycznych, gospodarczych bądź kulturowych, działają wspólnie, mogą
oszczędzić na wydatkach z tytułu usług, korzystać z większych możliwości wsparcia projektów na rzecz
rozwoju oraz uzyskiwać więcej publicznych i prywatnych środków dla ich realizacji.
Region Lacjum może się poszczycić wieloma inicjatywami w tym zakresie i tu też zawiązano kilka
stowarzyszeń gmin (SER.A.F., SER.A.L., SER.A.R., AS.TER.), których celem jest optymalizacja usług
świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw.
W ramach wspomnianych stowarzyszeń powstały wewnętrzne sieci grupujące gminy położone na danym
obszarze, którego wyróżniające cechy determinują możliwości lokalnego rozwoju. Znaczący wpływ w tym
względzie miało wykorzystanie specjalnej metody szkoleniowej [formazione intervento®], która sprzyja
szerokiemu uczestnictwu w planowaniu pożądanych usprawnień i rozpowszechnianiu wiedzy o niezbędnych
innowacjach.
W celu zapewnienia wsparcia miejscowych społeczności dla strategii lokalnego rozwoju wraz ze związanym
z nimi marketingiem terytorialnym, a także w celu wykorzystania tych strategii na rzecz tworzenia nowych
możliwości zawodowych i zatrudnienia, powołano tzw. “warsztaty marketingu terytorialnego”, w których
młodzi ludzie rozpoczynają działalność zawodową.
Dotychczas niektóre gminy leżące na wyróżniających się obszarach uczestniczyły pojedynczo we
współpracy bliźniaczej i w innych programach sprzyjających wymianie kulturalnej z Gminami w innych
krajach. Takie inicjatywy umożliwiły również nawiązanie
stosunków przyjaźni i zaufania między narodami.
Komitet Sterujący stowarzyszenia SER.A.F. w swojej
strategicznej decyzji sformułowanej w lutym 2011 r.,
wskazuje na szanse, jakie wiążą się rozszerzeniem
obszarów współpracy z innymi krajami europejskimi
zarówno w zakresie kultury i gospodarki, jak większego
dostępu do funduszy europejskich.
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Polska
Gminy Coreno Ausonio, Esperia, Piedimonte San Germano i inne już nawiązały współpracę z polskimi
gminami, z których wiele leży w powiecie warszawskim zachodnim. Inne gminy wyraziły zainteresowanie
nawiązaniem współpracy bliźniaczej z sąsiednimi gminami (SS. Cosma e Damiano, Villa Santa Lucia, itp.).
W sierpniu 2011 r. podczas spotkania zorganizowanego w
Coreno Ausonio, we Włoszech, przez burmistrza Domenico
Corte, z okazji oficjalnej wizyty Pana Zenona Reszki, burmistrza
gminy Błonie położonej w powiecie warszawskim zachodnim,
burmistrzowie kilku gmin zrzeszonych w SER.A.F. i SER.A.L.,
zaangażowanych w projekt Prom@mo (patrz zał. 2), wyrazili
intencję umocnienia i poszerzenia sieci dotychczasowych gmin
bliźniaczych podpisując porozumienie o współpracy bliźniaczej
między poszczególnymi gminami i równocześnie umowy o
współpracy między gminami leżącymi na wyróżniającym się
obszarze geograficznym. Perspektywa wymiany kulturalnej w
formie wizyt młodzieży z obu krajów, zawarta w powyższym
projekcie, uzupełnia strategię na rzecz lokalnego rozwoju promowaną przez samorządowców, ale także
wspieraną przez młodych ludzi, którzy w ten sposób zyskują nowe możliwości zawodowe i większą
motywację dla rozwijania zainteresowań wymianą kulturalną.
Burmistrz Błonia podjął się przeprowadzenia rozpoznania, czy burmistrzowie z sąsiednich gmin są
zainteresowani takimi inicjatywami.
24 listopada, podczas kolejnej wizyty burmistrza Błonia we Włoszech, doprecyzowano plan strategiczny,
podkreślono znaczenie włączenia do sieci młodych ludzi z warsztatów marketingu terytorialnego i ustalono
program spotkania w Polsce w połowie grudnia z zainteresowanymi burmistrzami polskich gmin. Spotkanie
miało miejsce w Coreno Ausonio i Castelnuovo Parano. Dodatkowo, dzięki gościnności Pana Tommaso
Cittadini, burmistrza Piglio, delegacja odbyła wizytę w rejonie Cesanese, podczas której goście mogli
zapoznać się z rozwojem strefy biznesu (ABD), która obejmuje większą liczbę gmin zrzeszonych w jednym
stowarzyszeniu i której elementem wyróżniającym jest wspólny
produkt, wino Cesanese (oznaczone DOCG).
Następnie 17 grudnia delegacja włoskich burmistrzów (Corte,
Moretti i Rotondo) spotkała się w Błoniu z grupą polskich
burmistrzów i z przedstawicielami powiatu warszawskiego.
Podczas spotkania sformalizowano propozycję strategicznej
współpracy w zakresie wypracowania umowy, która zaangażuje
wszystkie bliźniacze gminy zlokalizowane na danym obszarze
geograficznym i będzie dotyczyła wszystkich wspólnych
projektów dofinansowanych przez Unię Europejską.
Przewidziano, że w pierwszej kolejności będą realizowane
projekty promujące historię narodów i pamięć o drugiej wojnie światowej, podczas której naród polski walczył
o wolność ojczyzny (ruch oporu w Warszawie) także we Włoszech, szczególnie na linii Gustawa, podczas
słynnej bitwy pod Montecassino. Powyższe wiąże się również z inicjatywą podjętą przez niektóre włoskie
gminy położone na terenie, gdzie odbyła się bitwa. Wspomniana inicjatywa polega na uruchomieniu projektu
p.n. PROM@MO, współfinansowanego przez region Lacjum w ramach projektów e-Government (patrz
załącznik 2), którego celem jest rozpowszechnienie w sieci pamięci o tym zdarzeniu. Obszar geograficzny i
temat sprzyjają budowaniu kultury pokoju, turystyki pamięci, tworzeniu możliwości zatrudnienia dla młodych
ludzi z obu krajów, stanowią dodatkową zachętę dla poznania historii i kultury innych krajów.
Samorządowcy z polskich gmin w pełni przyjęli podstawową ideę, na której opiera się porozumienie.
Uzgodniono zatem podpisanie listu intencyjnego i uruchomienie pierwszych doświadczalnych projektów,
początkowo przy wykorzystaniu programu “Citizenship 2007-2013”, który ułatwia wymianę miedzy narodami
Europy, mimo że będzie on wymagał dodatkowej współpracy jeszcze co najmniej dwóch krajów.
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Równocześnie
uruchomiono
proces
poszerzania
sieci
współpracy bliźniaczej.
Gminy Castelnuovo Parano i Leszno podpisały list intencyjny
przewidujący, że do maja zostanie zawarta oficjalna umowa o
współpracy bliźniaczej. Ponadto, ze względu na gotowość, jaką
wyraziły w tym względzie włoskie gminy (Santi Cosma e
Damiano, Villa Santa Lucia, i in.) i na obecność burmistrzów z
gmin sąsiadujących z tymi, które już nawiązały taką współpracę,
sformalizowano także kolejne projekty współpracy bliźniaczej.

Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polska Ambasada we Włoszech
Obie instytucje zostały poinformowane o powyższej inicjatywie i wyraziły dla niej żywe zainteresowanie.
Zwróciły się także o informowanie ich na temat przebiegu procesu jej realizacji.

Impresa Insieme
Sekretariat Stowarzyszeń Gmin
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Zał. 1

LIST INTENCYJNY
Włoskie i polskie gminy - sygnatariusze niniejszego listu intencyjnego
zważywszy, że:
-

-

-

-

niektóre włoskie i polskie gminy zawarły umowy o współpracy bliźniaczej i nawiązały trwające od
wielu lat stosunki przyjaźni;
inne gminy sąsiadujące z gminami, które podpisały umowy współpracy są zainteresowane
zawarciem tego rodzaju porozumień;
wszystkie wyżej wymienione włoskie i polskie gminy wspólnie wyraziły intencję działania w oparciu o
logikę Organizacji Terytorialnej (O.T.), która umożliwia optymalizację świadczonych usług, rozwój
lokalny, wymianę kulturalną na szerszym obszarze obejmującym większą liczbę gmin;
główne tematy leżące w sferze zainteresowania sygnatariuszy dotyczą między innymi rozwoju
wspólnej strategii na rzecz budowania “kultury pokoju na świecie” i “turystyki pamięci” i że
podpisanie umowy współpracy w tym zakresie przyczyni się do rozpowszechnienia kultury
obywatelstwa europejskiego, inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego i wynikającego z nich
zatrudnienia, zwłaszcza młodych ludzi;
realizacja powyższej strategii, a także rozwój innych wspólnych inicjatyw wymaga prowadzenia
określonych wieloletnich projektów;
dla wsparcia tych projektów wskazane jest korzystanie z dofinansowania udostępnianego przez Unię
Europejską, a także pochodzącego ze wszelkich innych możliwych źródeł;
uwzględniając:

-

odpowiednie przepisy unijne dotyczące współpracy bliźniaczej europejskich gmin (towntwinning),
której celem jest umacnianie współpracy i rozwijanie wymiany między jednostkami samorządowymi,
ich instytucjami i społecznościami na rzecz budowania tożsamości europejskiej;
PODPISAŁY NINIEJSZY LIST INTENCYJNY

-

włoskie gminy - sygnatariusze niniejszego porozumienia i inne, które do nich dołączą, zobowiązują
się do zawarcia odpowiednich umów współpracy bliźniaczej i do działania razem z odpowiednimi
grupami polskich gmin na rzecz realizacji wspólnych projektów, począwszy od tych, które dotyczą
„kultury pokoju” i “ turystyki pamięci”;

-

zobowiązują się, że w oparciu o dorobek doświadczeń większości włoskich gmin znajdujących się
na Linii Gustawa, powołają na obszarach odnośnych gmin “warsztaty marketingu terytorialnego”
otwarte dla odpowiednio zmotywowanych i przygotowanych młodych ludzi;

-

gminy - sygnatariusze niniejszego porozumienia dołożą starań, by realizować wspólne projekty
ułatwiające rozwój lokalny obu krajów, w które zostaną włączeni młodzi ludzie i lokalne podmioty
działające w branży kultury i turystyki, zarówno w zakresie inwestycji jak i usług;

-

w celu realizacji powyższych projektów gminy będą mogły korzystać z dofinansowania krajowego i
unijnego;
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-

w celu ułatwienia pozyskiwania dofinansowania oraz zwiększenia możliwości w zakresie planowania
i realizowania projektów przez podmioty każdorazowo powoływane ze względu na wymogi określone
w ogłoszeniach o naborze wniosków, również polskie gminy będą mogły zakładać stowarzyszenia
wzorowane na działających we Włoszech SER.A.F, SER.A.L., SER.A.R., AS.TER.;

-

włoskie gminy zobowiązują się przekazać polskim gminom dorobek swych doświadczeń w zakresie
Organizacji Terytorialnej (O.T.) oraz specjalnej metodyki szkoleniowej [formazione-intervento®]
celem zakładania tego rodzaju stowarzyszeń i realizacji wspólnych projektów;

-

polskie gminy zobowiązują się przekazać włoskim gminom dorobek swych doświadczeń i wiedzy w
zakresie organizacji na rzecz lokalnego rozwoju;

-

włoskie i polskie gminy zobowiązują się pozyskać narzędzia komunikacji, które ułatwią im
porozumiewanie się między sobą i z resztą świata w celu realizacji strategii budowania “kultury
pokoju” i “turystyki pamięci”;

-

włoskie i polskie gminy zobowiązują się do wskazania podmiotów świadczących pomoc techniczną
w zakresie przygotowywania projektów, dla których będzie wnioskowane dofinansowanie z Unii.

WŁOSKIE GMINY

PODPIS

POLSKIE GMINY

Coreno Ausonio*

Błonie*

Esperia*

Stare Babice*

Castelnuovo Parano*

Leszno*

Piedimonte San Germano*

Podkowa Leśna*

Torre Cajetani*

Brwinów*

Vico del Lazio*

Michałowice*

Carpineto Romano*

Wadowice*

Trevi del Lazio*

Nadarzyn*

*Gminy, które zawarły już umowy o współpracy bliźniaczej
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PODPIS

Zał. 2
Projekt PROM@MO
Celem projektu jest zbudowanie na bazie tragedii drugiej wojny światowej fundamentów kultury pokoju i
turystyki pamięci z korzyścią dla całej ludzkości, ale głównie dla tych dwóch narodów, które jako pierwsze
będą wspierać tę strategię w jej początkowej fazie, tzn. włoskiego i polskiego.
Kultura pokoju będzie budowana poprzez pogłębione działania w zakresie nowych i bogatych form
dokumentowania i upowszechniania historii wojny z korzyścią dla kultury ludzkości, a szczególnie ludzi
młodych.
Turystyka pamięci będzie budowana poprzez pogłębione działania w zakresie promowania wizyt w
miejscach, gdzie toczyła się bitwa pod Montecassino (Linia Gustawa) oraz w miejscach, w których działał
polski ruch oporu w ojczyźnie (Muzeum w Warszawie) i w których zachowały się świadectwa okrucieństw
wobec Polaków i Żydów i ich eksterminacji podczas wojny (Muzeum w Kampinosie).
Będą również przygotowywane wyjazdy do miejsc pamięci i pobyty w rejonach, gdzie zachowała się pamięć
o wydarzeniach historycznych, które miały tam miejsce.

Muzeum w Warszawie

Cmentarz w Kampinosie

Oba kierunki działania (kultura pokoju i turystyka pamięci) mogą stać się osią relacji i spotkań, z którymi
będą się wiązać wszelkie inne, korzystne dla lokalnego rozwoju obu krajów możliwości wymiany na
wszelkich innych płaszczyznach działalności, np. w zakresie lokalnych produktów, inwestycji, kultury, pracy
zawodowej, managementu, itp.
Oba główne kierunki działania zakładają stworzenie organizacji, która będzie w stanie nadać im kształt i
treść, a także zaoferować nowe i obiecujące szanse dla lokalnego rozwoju i zatrudnienia, w szczególności
dla ludzi młodych.
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