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I ZRZESZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH

W

INSTYTUCJACH

WSTĘP

biorąc pod uwagę:
- prawo samorządu terytorialnego do współpracy ze społecznościami lokalnymi
i

regionalnymi

innych

państw

oraz

prawo

do

przystępowania

do

międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
- potrzebę kontynuowania współpracy na arenie międzynarodowej, a także
korzyści płynące z współtworzenia spójnej europejskiej przestrzeni w ramach
Unii Europejskiej;
oraz mając na uwadze:
- założenia i cele polskiej polityki zagranicznej, unitarny charakter państwa
polskiego oraz uwarunkowania wewnętrznych przepisów prawa;
- kompetencje i zadania samorządu województwa w zakresie współpracy
zagranicznej wynikające z ustawy o samorządzie województwa, innych
przepisów prawa krajowego a także przepisów prawa międzynarodowego;
- zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z ratyfikowanych umów
międzynarodowych;
Samorząd Województwa Lubelskiego ustala, co następuje:

I.

UWARUNKOWANIA, GŁÓWNE CELE I ZADANIA WSPÓŁPRACY
ZAGRANICZNEJ

A. Współpraca zagraniczna Województwa Lubelskiego uwarunkowana jest
przede wszystkim:
a) członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
b) przynależnością do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
c) przygranicznym położeniem we wschodniej części Rzeczypospolitej Polskiej,
d) bezpośrednim sąsiedztwem z Republiką Białorusi i Ukrainą,
e) usytuowaniem przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,
f) tranzytowym położeniem między Europą Zachodnią a Wschodnią,
g) bezpośrednim położeniem na trasie Via Carpathia, będącej osią łączącą
państwa Europy Środkowej w ramach Inicjatywy Trójmorza,
h) potencjałem gospodarczym opartym na zidentyfikowanych inteligentnych
specjalizacjach,
i) potencjałem intelektualnym oraz wysokim poziomem wykształcenia ludności,
co wynika z wysoko rozwiniętej bazy szkolnictwa wyższego, z działającymi
w województwie

szkołami

wyższymi

i

uniwersytetami

oraz

z

dużą

dostępnością instytutów naukowo-badawczych,
j) potencjałem

turystycznym

wynikającym

z

dziedzictwa

kulturowego

i warunków naturalnych.
B. Główne cele współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego:
a) Współpraca zagraniczna Województwa Lubelskiego stanowi istotny element
aktywności

samorządu,

mający

ogromny

wpływ

na

kształtowanie

zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu,
b) Współpraca zagraniczna Województwa Lubelskiego jest ważnym czynnikiem
w osiągnięciu celów generalnych oraz szczegółowych zawartych w Strategii
Rozwoju

Województwa

Transgranicznej,

Lubelskiego

oraz

w

Strategii

Współpracy

c) Celem współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego jest dążenie do
zacieśnienia relacji z regionami partnerskimi, wzajemne poznanie oraz
wymiana doświadczeń i wiedzy, a co za tym idzie czerpanie z osiągnięć
i dorobku innych, a także udostępnianie własnej wiedzy i doświadczeń
zainteresowanym partnerom. Istotnym zadaniem jest również rozwój
kontaktów między społecznościami regionów,
d) Celem

działań

zagranicznej
regionalnej,

Województwa

jest

wspieranie

poprzez

przedsiębiorczości,

Lubelskiego
wzrostu

tworzenie

rozwój

w

obszarze

współpracy

konkurencyjności

gospodarki

korzystnych

inwestycji

warunków

zagranicznych

w

dla

rozwoju

regionie

oraz

wspieranie przedsiębiorstw z regionu na rynkach zagranicznych,
e) Współpracę zagraniczną Województwa Lubelskiego postrzegać należy
również jako jedno z istotnych narzędzi promocji regionu, ze szczególnym
uwzględnieniem promocji gospodarczej, kulturalnej i turystycznej, a także
kreowania marki „Lubelskie” i wspierania działań mających na celu rozwój
turystyki krajowej i międzynarodowej,
f) Współpraca

zagraniczna

podejmowanie

działań

Województwa

ukierunkowanych

Lubelskiego
na

efektywne

ma

na

celu

wykorzystanie

potencjałów endogenicznych w zakresie współpracy gospodarczej, turystyki
i potencjału

naukowego

oraz

łagodzenie

ograniczeń

wynikających

z funkcjonowania zewnętrznej granicy UE, poprzez poprawę zewnętrznej
i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej,
g) Celem działań podejmowanych w ramach współpracy zagranicznej jest
wzmacnianie

potencjału

przyrodniczego

i

kulturowego

regionu

przy

zachowaniu jego bioróżnorodności, a także walorów dziedzictwa kulturowego,
h) Współpraca zagraniczna Województwa stawia sobie za cel promowanie
nowoczesnych

rozwiązań

w przemyśle

rolno-spożywczym,

czerpanie

z wiedzy i doświadczeń partnerskich regionów w tej dziedzinie, a przez to
rozwój obszarów wiejskich i ich restrukturyzację.

Przy realizacji wymienionych celów współpracy zagranicznej Województwo
kieruje

się

podstawowymi

zasadami

przyjętymi

w

stosunkach

międzynarodowych w tym zakresie, a w szczególności: zasadą efektywności
i gospodarności w dysponowaniu środkami samorządu, z uwzględnieniem
potrzeby pozyskiwania środków z zewnątrz; zasadą poszanowania obydwu
stron,

partnerstwa,

osiągania

wzajemnych

korzyści;

zasadą

symetrii

współpracujących podmiotów; zasadą dostosowywania form współpracy do
zmieniających się warunków, a także zasadą solidarności i niesienia, w miarę
swoich możliwości, pomocy regionom partnerskim w sytuacjach katastrof
humanitarnych, klęsk żywiołowych.
II.

PRIORYTETY GEOGRAFICZNE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

Współpraca zagraniczna Województwa Lubelskiego opiera się na następujących
kierunkach:
A. Regiony w państwach Unii Europejskiej
Biorąc pod uwagę członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE oraz wymagania
otwartej polityki kształtowania kontaktów międzynarodowych, Województwo
Lubelskie zamierza kontynuować oraz poszukiwać nowych form współpracy
z regionami partnerskimi w ramach zawartych wcześniej, obowiązujących umów
dwustronnych:
a) Republika Austrii
- Kraj Związkowy Styria
b) Republika Francuska
- Region Grand Est
c) Królestwo Niderlandów
- Prowincja Gelderland
d) Węgry
- Komitat Hajdú- Bihar

W związku z potencjałem innych krajów oraz regionów Unii Europejskiej i możliwymi
korzyściami wynikającymi z kontaktów obustronnych, zwłaszcza w obszarze państw
ościennych, Województwo Lubelskie zamierza nawiązać kontakty instytucjonalne
z partnerami z Republiki Federalnej Niemiec: Kraj Związkowy Bawaria lub inny
niemiecki kraj związkowy.

Mając na uwadze rozwój Inicjatywy Trójmorza na szczeblu międzypaństwowym,
a także położenie Województwa Lubelskiego w centralnej części trasy Via Carpathia,
głównej osi infrastrukturalnej, łączącej większość krajów Inicjatywy, Województwo
widzi potrzebę nawiązywania i pogłębiania dwustronnej oraz wielostronnej
współpracy samorządowej na tym obszarze.
Samorząd Województwa Lubelskiego ceni potencjał dotychczas nawiązanych umów
z włoskim regionem Wenecja Euganejska (Veneto) i potwierdza znaczenie
kontynuacji współpracy w zależności od zainteresowania ze strony regionu
partnerskiego. Jednocześnie na bazie doświadczeń i nawiązanych kontaktów między
instytucjami

będzie

rozważana

możliwość

zawarcia

umów

o

współpracy

międzyregionalnej z innymi regionami włoskimi, w szczególności z Sycylią, Apulią
i Lacjum.

B. Regiony należące do krajów spoza Unii Europejskiej
Położenie Województwa przy wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej daje
możliwości rozwoju korzystnych kontaktów na różnych płaszczyznach z partnerami
zza wschodniej granicy, nie będącymi członkami Unii Europejskiej. Duża część tych
działań łączy się z założeniami Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz celami
Partnerstwa Wschodniego. Do głównych kierunków współpracy Województwa poza
Unią Europejską na bazie zawartych wcześniej porozumień dwustronnych oraz listów
intencyjnych zalicza się:

a) Republika Białorusi
- Obwód Brzeski
b) Chińska Republika Ludowa
- Prowincja Henan
c) Stany Zjednoczone Ameryki
-Stan Nevada
d) Ukraina
- Obwód Wołyński
- Obwód Ługański
- Obwód Lwowski
- Obwód Rówieński
- Obwód Odeski
- Obwód Tarnopolski

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Republiką Białorusi i Ukrainą oraz
usytuowanie przy granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, Województwo Lubelskie
szczególną wagę przykłada do wyrównywania poziomów i niwelowania barier
wynikających z funkcjonowania granicy w obszarze transportowym, gospodarczym,
społecznym i kulturowym. Celowi temu służy Strategia Współpracy Transgranicznej
wdrażana

wspólnie

z

Obwodem

Brzeskim,

Wołyńskim

i

Lwowskim

oraz

Województwem Podkarpackim.
Jednocześnie biorąc pod uwagę szczególnie istotne znaczenie krajów Partnerstwa
Wschodniego dla regionów położonych na wschodzie Rzeczypospolitej Polskiej,
zrzeszonych w ramach inicjatywy Dom Polski Wschodniej, Województwo Lubelskie
uznaje wagę współpracy dwustronnej i wielostronnej realizowanej w krajach
przynależących do Partnerstwa Wschodniego. Województwo Lubelskie będzie
zmierzać do pogłębiania i nawiązywania partnerstw dwustronnych na tym obszarze,
w szczególności na terenie Gruzji: Adżaria, Guria lub inny region gruziński, a także
Republiki Armenii i Republiki Mołdawii.

Województwo Lubelskie, uwzględniając znaczny potencjał gospodarczy i rozwojowy
a także dobre relacje międzypaństwowe z Republiką Kazachstanu, uznaje stosunki
z Obwodem Ałmatyńskim w Republice Kazachstanu za istotny kierunek rozwoju
współpracy zagranicznej na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Nawiązane
wcześniej kontakty międzyregionalne, gospodarcze oraz współpraca w dziedzinie
ochrony zdrowia pomiędzy regionalnymi szpitalami będą rozwijane.

Kontynuując nawiązane dotychczas kontakty w sferze gospodarki oraz rezultaty
wdrażanych wspólnie projektów w dziedzinie innowacji ze Stanem Nevada (Stany
Zjednoczone Ameryki) oraz Stanem Ontario (Kanada) Województwo Lubelskie
będzie dążyć do pogłębienia relacji w kierunku zawarcia porozumień dwustronnych
z dotychczasowymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady oraz
nawiązania innych korzystnych relacji na tym obszarze.

Samorząd Województwa Lubelskiego pozytywnie ocenia dotychczasową realizację
projektów ekologicznych na bazie funduszy norweskich, będzie także poszukiwać
nowych

form

współpracy

gospodarczej

oraz

rozwojowej

z

partnerami

w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Indii oraz
krajach skandynawskich.

Województwo będzie także aktywnie analizować nowe otwierające się możliwości
współpracy, szczególnie biznesowej, w pozostałych regionach świata, w tym na
Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce i Ameryce Południowej ze szczególnym
zwróceniem uwagi na regiony państw o rosnącym znaczeniu międzynarodowym
i potencjale gospodarczym, w tym: Republika Argentyńska, Republika Angoli,
Arabska Republika Egiptu i inne.

III.

UDZIAŁ

WOJEWÓDZTWA

LUBELSKIEGO

W

INSTYTUCJACH

I ZRZESZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH
Uczestnictwo

Województwa

Lubelskiego

w

instytucjach

i

zrzeszeniach

międzynarodowych jest szansą na wzmocnienie pozycji regionu w kontaktach
międzynarodowych oraz służy integracji Województwa z innymi regionami
Europy i całego świata.
A. Reprezentacja województwa w Europejskim Komitecie Regionów oraz
Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy;
B. Udział

przedstawicieli

Województwa

w

pracach

właściwych

komisji

międzyrządowych, do zadań których należy prowadzenie współpracy
transgranicznej i regionalnej z partnerami zagranicznymi;
C. Członkostwo w Stowarzyszeniu Samorządów „Euroregion Bug” oraz Związku
Transgranicznym “Euroregion Bug”;
D. Członkostwo w Stowarzyszeniu Samorządów „Euroregion Roztocze” oraz
Związku Transgranicznym “Euroregion Roztocze” – w perspektywie także
w formie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT);
E. Przynależność do Europejskiej Sieci Regionów – ERRIN (European Regions
Research and Innovation Network);
F. Działalność Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa
Lubelskiego w zakresie współpracy międzynarodowej;
G. Wspólna z samorządami z innych krajów budowa Sieci Gospodarczej
Regionów Trójmorza w ramach Inicjatywy Trójmorza – w perspektywie także
w formie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT);
H. Przedstawicielstwo regionalne w Brukseli jako inicjatywa województwa
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińskomazurskiego, realizowana w ramach Domu Polski Wschodniej.
Dla urzeczywistnienia powyższych celów współpracy zagranicznej Samorząd
Województwa Lubelskiego dąży do:
- włączenia do proponowanych przez samorząd inicjatyw w zakresie współpracy
zagranicznej innych podmiotów z terenu województwa, takich jak:
a) jednostki samorządu terytorialnego;
b) organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne;

c) instytucje

publiczne

o

charakterze

gospodarczym,

edukacyjnym,

kulturalnym oraz społecznym;
d) szkoły wyższe oraz ośrodki naukowo-badawcze;
a także do:
- uzyskania jak najszerszej społecznej akceptacji podejmowanych działań,
poprzez włączenie w proces konsultacji społecznych mieszkańców wspólnoty
samorządowej województwa.
Samorząd Województwa Lubelskiego, podczas realizacji założeń współpracy
zagranicznej województwa, wspierać będzie kontakty z Polonią. Mogą one służyć
jako pomoc w podtrzymywaniu więzi z Polakami, którzy znaleźli się poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku zmian granic i deportacji, jak
również środowiskami nowych i czasowych emigrantów z naszego kraju,
a zwłaszcza regionu.
Działania podejmowane przez województwo służyć będą wspieraniu organizacji
polonijnych, umacnianiu tożsamości narodowej i wzmacnianiu znaczenia
Polaków za granicą w kraju ich zamieszkania, a także pomocy naszym rodakom,
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz języka i tradycji, a także tworzenia
dodatkowych szans rozwoju i umożliwiania kontaktu z Rzecząpospolitą Polską.

