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Aktualności brukselskie
Sprawozdanie z 79 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów
W dni 21-22 kwietnia odbyła się
kolejna Sesja Plenarna Komitetu Regionów, w której wzięli udział przedstawiciele regionów z całej Polski. Region
Opolski był reprezentowany przez Marszałka Województwa pana Józefa
Sebestę.
Marszałkowie oraz reprezentanci
regionów polskich spotkali się we wtorek
21 kwietnia gdzie zostały poruszone
sprawy związane z czerwcowymi wyborami do Euro parlamentu, zagrożeniem
bardzo niskiej frekwencji wyborców, oraz
bardzo niską świadomością Polaków co
do funkcjonowania Parlamentu, pracy
Euro Deputowanych oraz zalet jakie wynikają z posiadania reprezentant w organie europejskim. Co więcej dyskutowano
również na temat budowy dróg – brak w
Polsce korytarzy: środkowoeuropejskiego
oraz IV panela europejskiego. Dyskutowane były wady i zalety posiadania tychże korytarzy a także niekonsekwencja
jaka występuję w dokumentach poruszających tę kwestie. Zostało również złożone krótkie sprawozdanie z Prezydium,
które miało miejsce dzień wcześniej a na
którym
została
poruszona
kwestia
uchwalanego właśnie budżetu na rok
2010.

się do późnych godzin popołudniowych.
Podczas tegoż spotkania, poruszane zostały tematy dotyczące „Mobilności
Miast”, programu współpracy audiowizualnej MEDIA Manus, oraz została przedstawiona charakterystyka energetyczna
budynków. Zostały wprowadzony szereg
zgłuszonych wcześniej poprawek do
w/w projektów.

Po zakończonej wtorkowej sesji
odbył się uroczysty bankiet, na którym
to uczczono 15lecie istnienia Komitetu
Regionów, dużym tortem oraz lampką
szampana, oraz ogłoszono deklarację
misji Komitetu Regionów.

Po zakończeniu spotkania Delegacji Polskiej, wszyscy reprezentanci udali
się na Sesje Plenarną, która to ciągnęła
Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli
Avenue de Tervuren 13B, 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 732 73 21
Fax +32 2 732 73 24
Email: opolskie@skynet.be

Biuletyn Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli
Drugi dzień Sesji Plenarnej rozpoczął się o godzinie 9. Podczas tego posiedzenia, przedstawiciele Komitetu Regionów, poruszyli znacznie więcej tematów, które to oscylowały głównie wokół
roli władz lokalnych i regionalnych w nowej strategii na rzecz Morza Bałtyckiego,
w partnerstwie wschodnim, oraz w kontekście Europejskie planu naprawy go-

spodarczej. Zostało również omówione
Prawo konsumenckie, oraz Bezpieczeństwo Pacjentów. Podobnie jak pierwszego dnia szereg poprawek został przyjęty,
niemniej jednak duża część została odrzucona wolą większości.
Sesja zakończyła się o godzinie 13 lunchem w Parlamencie Europejskim.

Sprawozdanie z Konwentu Marszałków

W dniach 22-23 kwietnia w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbyło
się posiedzenie Rady Programowej Związku Województw RP. Rada Programowa
zajmuje się realizacją zadań statutowych
ZWRP i pełni funkcję opiniodawczodoradczą, a w jej skład wchodzą Marszałkowie wszystkich polskich województw.
Opolszczyznę reprezentował Marszałek
Województwa Opolskiego – Józef Sebesta.
Kwietniowe posiedzenie, które poświęcone zostało prezentacji i dyskusjom
nad wybranymi zagadnieniami z zakresu
polityki spójności leżącymi w sferze zainteresowań polskich regionów otworzył
Przewodniczący Komitetu Regionów Luk
Van den Brande.
Ponadto w czasie dwudniowych obrad marszałkowie spotkali się między innymi ze Stałym Przedstawicielem RP przy
UE JE Ambasadorem Janem Tombińskim,
który przedstawił stan przygotowań Polski
do objęcia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. oraz wskazał potencjalne korzyści i możliwe formy zaanga-

żowania się w ten projekt przez poszczególne województwa. Podkreślał, że polskie
Przewodnictwo w UE jest obecnie jednym
z najważniejszych priorytetów działalności
Stałego Przedstawicielstwa i zachęcał aby
regiony włączały się w promocję Polski w
jej trakcie w Brukseli, gdyż jest to doskonała okazja dotarcia do dużej grupy międzynarodowych odbiorców. W czasie obrad nie zabrakło również wystąpień przedstawicieli Komisji Europejskiej. Manfred
Beschel z DG Regio i Peter Stub Jorgensen
z DG Employment wiele uwagi poświęcili
kluczowym kwestiom dla polskich regionów tj.: przyszłości polityki spójności po
2013 r. oraz problematyce kryzysu gospodarczego w kontekście działań, podejmowanych w celu zapobiegania jego skutkom
przez Komisję Europejską. Marszałek Sebesta podczas obrad podkreślał, że w czasie walki z kryzysem bardzo ważna jest
szybka realizacja twardych projektów infrastrukturalnych, które wspierają walkę z
bezrobociem. Na posiedzeniu omawiane
były również kwestie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Partnerstwa
Wschodniego.
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Informacje o otwartych konkursach
(pełna
informacja
znajduje
www.biwo.umwo.opole.pl)
)
Czy potrafisz uwiecznić ducha Europy w
ciągu 1 minuty?
Czy potrafisz pokazać jak Twoja okolica
przyczynia się do poprawy naszego środowiska a tym samym nas samych, w
ciągu zaledwie 60sekund?

Jeśli tak, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w
międzynarodowym konkursie filmowym organizowanym przez grupę EPP przy Komitecie Regionów w Brukseli.
Temat konkursu: „Zmiana zaczyna się w
domu: stwórz bardziej przyjazne środowisko”
Jest to niepowtarzalna okazja dla młodych
Europejczyków. Biorąc udział w konkursie
masz szanse na to, by to Twój właśnie film
został pokazany w belgijskiej telewizji
DigitalTV, oraz na You Tube’ie, wygrać nagrodę pieniężną, a także wycieczkę do Brukseli na
październikowy mini festiwal filmowy organizowany przez EPP/CoR.

się

na

stronie

BIWO:

Podstawowe wymagania:
W konkursie mogą wziąć młodzi obywatele UE w wieku od 15-28lat
Film w całości nie może przekroczyć 1
minuty
Pokaż nam jakie akcje i działania są
podejmowane, na Twej ulicy, w dzielnicy, mieście by polepszyć stan środowiska
W filmie nie mogę być ukazany sceny
brutalne, o tematyce erotycznej bądź
uwłaczające czyjejś godności
Scena końcowa musi być zawarta w
filmie (można ja znaleźć na stronie internetowej poświeconej konkursowi)
Oraz inne które znaleźć można na
stronie
http://www.epp.cor.europa.eu, a które są niezbędne by praca mogła być
zakwalifikowana do konkursu

Czas nadsyłania prac: 15 czerwiec 2009

Kontakt:

Kathryn Owens
Tel +32.2.282.24.00
kathryn.owens@cor.europa.eu
www.epp.cor.europa.eu
Gemma Slaymaker
Tel +32 2 285 41 42
info@dialoguetv.eu
www.dialoguetv.eu
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Informacje
o
możliwościach
w projektach europejskich

udziału

(pełna informacja znajduje się na stronie BIWO:
www.biwo.umwo.opole.pl)
)

Tytuł projektu: „ERASMUS ŻEGLARSTWA
STAWIA CZOŁA WYZWANIOM ZMIAN KLIMATYCZNYCH” (PROJEKT PILOTAŻOWY)
Data zgłoszenia zainteresowania projektem: 15 maja 2009

Kontakt :
Tel.: 0034 98 386 36 18
E mail: cboix@delcomval.be

Data składania wniosków: 1 czerwca 2009

Opis projektu:
Projekt odbywał się będzie na terenie Włoch i
Hiszpanii przez 12 dni. Spotkania będą miały
miejsce na pokładzie żaglówek pod hasłem
„Rola innowacji i kreatywności w zwalczaniu
problemu ocieplania się klimatu”.
Program:
- uczenie się podstaw nawigacji żaglówką
- nawigacja w kierunku obszarów morskich
chronionych w obecności badaczy biologów
- wizytowanie i prezentowanie nowoczesnych
środków transportu zdolnych do poruszania się
bez kierowców; spotkania z udziałem naukowców zajmujących się tymi zagadnieniami.
- debata z przedstawicielami instytucji europejskich na temat przepisów unijnych.
- praca w grupach; grupy od 5 do 8 osób (1825 lat), którzy aktywnie będą brały udział w
projekcie.
W grupie powinna znaleźć się młodzież z
mniejszymi szansami: młodzież z ubogich rodzin, przedstawiciele mniejszości narodowych
czy religijnych lub niepełnosprawni (którzy
jednak nie mają przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa).
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Tytuł projektu: PRZEMYSŁOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Organizator: Fundacja CARTIF,
Hiszpania
Termin składania wniosków:
10/09/2009
Kontakt:
E mail: ichanza@delcomval.be
Cel:
Urozmaicanie I komercjalizowanie technologii, w celu naświetlenia problemu
ścieków przemysłowych i potraktowanie
tego zagadnienia jako dużego zanieczyszczenia środowiska.
Działania
Zbudowanie przemysłowej oczyszczalni
ścieków w trzech krajach Unii Europejskiej, w celu stworzenia bazy do komercjalizacji. Stworzenie tzw. „Domów Handlowych” w co najmniej 3 krajach w celu
komercjalizacji innowacyjnych technologii. Będą również organizowane targi,
spotkania w celu wymiany doświadczeń i
rozpowszechnienia wprowadzanych
technologii.
Zakładane rezultaty:

Tytuł projektu : SUS STAIN
Organizator: Region Stavanger, Norwegia
Termin składania wniosków:
25.06.2009
Samorządy miejskie które podpisały lub
zamierzają podpisać tzw. „Umowę Burmistrzów”, z krajów będących członkami
Unii Europejskiej, z krajów które przystąpiły do programu IEE. Każdy z parterów będzie współpracował z lokalnymi
jednostkami biznesowymi, organizacjami
działającymi na rzecz środowiska.
Opis projektu:
Projekt będzie połączony z pierwsza fala
ustaleń ,jakie udało się osiągnąć samorządom miast, które podpisały “Umowę
Burmistrzów”, w celu ustalenia planu
działań. Każdy partner będzie pracował
zgadnie ze swym planem, ale będzie
nadzorowany przez grupę koordynującą
cały projekt. W fazie początkowej projektu, będę rozwijane pakiet projektowy,
opierające się min na: wydajności energetycznej w publicznych i prywatnych
budynkach (zastosowanie energii odnawialnej jak np. biopaliwa, wiatr), mobilności (wydajność energetyczna w transporcie oraz wykorzystanie paliw alternatywnych)

Komercjalizacja procesu lub technologii,
by rozważyć ścieki przemysłowe jako
wysokie zanieczyszczenie środowiska,
oraz ukazać inne znaczące elementy mające destrukcyjny wpływ na środowisko.
Kraje Europejskie dostają czysta wodę
która może ponownie użyta w procesie
produkcyjnym, do nawadniania lub wydalona do kanałów publicznych
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Numer Projektu: BE3E
Organizator: Włochy
Termin składania wniosków:
25.06.2009
Osoba kontaktowa:
E mail: bartunyedo@delcomval.be
Partnerzy zaangażowani w projekt musza
mieć do czynienia z : a) produkcja biopaliw, lub być częścią łańcuch produkcyjnego energie odnawialna (??)
b)rozpowszechniać informacje pośród
rolników oraz władz lokalnych c) wsparcie techniczne w sektorze bioenergetycznym oraz świadczenie usług przedsiębiorcom oraz Administracji publicznej
CEL:
I. zapewnić stały rozwój bioenergii zgodnie z zasada 3E w środowisku
rolniczym: 1.wydajnosc energii – rozwijać, pozyskiwać rozwiązania sprzyjające
dużej wydajności energetycznej – balans
energetyczny musi być pozytywny.2.proekologiczny rozwój: pozyskiwać
rozwiązania wspierane prawem dotyczącym ochrony środowiska 3. Zysk ekonomiczny dla przedsiębiorstw rolnych:
wzmacnianie roli rolników w łańcuchu
energetycznym, w porównaniu z innymi
udziałowcami.
II. Wzmacnianie oraz wspieranie
współpracy pomiędzy udziałowcami
(konsultantami, ekspertami, rolnikami
etc.), by uniknąć nieporozumień komunikacyjnych, konfliktów interesów.
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