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Starachowice ponownie w Bielli
Delegacja
Gminy
Starachowice
uczestniczyła
w
międzynarodowej konferencji w Bielli we Włoszech w ramach
programu “Europa dla obywateli”. Spotkanie odbyło się w
dniach 15 – 19 czerwca 2011 r
“Europa dla obywateli”to program wspólnotowy obejmujący
lata 2007 - 2013, mający na celu promowanie zaangaŜowania
obywateli w Ŝycie publiczne i realizację wspólnych projektów.
Program został uruchomiony w grudniu 2006 decyzją Rady
Unii Europejskiej. Działania programu mają róŜne formy,
m.in.konferencje, seminaria, szkolenia, debaty ekspertów,
publikacje, imprezy kulturalne, sondaŜe. Programem zarządza
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego,
która
spełnia
rolę
informacyjną,
przeprowadza nabór wniosków
i
komunikuje się z
beneficjentami.
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Projekt, w ramach którego odbyła się konferencja w Bielli, jest
kontynuacją podpisanego w 2008 roku porozumienia
pomiędzy Starachowicami a trzema miastami europejskimi –
z Włoch, Francji i Hiszpanii, tj. Candelo, La Roche sur Foron i
Almonacid de la Cuba.

POGODA W STARACHOWICACH

10 czerwca 2011 r., w ramach Działania 1.Aktywni
obywatele dla Europy, poddziałania 1.Partnerstwo
miast, 1.2. Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich,
wdroŜono projekt „Laboratorio Europa – Eurolab” ("Europejska
sieć doskonałości") opracowany przez Towarzystwo Kultury
Prowincji Biella.
Liderem programu jest prowincja Biella we Włoszech.
Współpracującymi są gminy włoskie – Candelo, Cerrione,
Graglia, Benna, Piedicavallo, Viverone i Trivero), których
partnerami są miasta z Francji (Villerest, Sonnaz, Avrieux, La
Roche sur Foron, Letigny), Niemiec (Pielenhofen), Polski
(Starachowice), Chorwacji (Povliana) oraz Łotwy (Jelgava).

TELEWIZJA INTERNETOWA

Głównym celem konferencji w Bielli było podpisanie Przysięgi
Partnerskiej pomiędzy 17 samorządami w.wym. miast.. W
imieniu Prezydenta Miasta Wojciecha Bernatowicza akt
Przysięgi Partnerskiej podpisała wiceprezydent Małgorzata
Szlęzak.

KALENDARIUM

Konferencji towarzyszyły spotkania oficjalne z władzami
Prowincji Biella i gminy Candelo. Ponadto delegacje z Francji,
Niemiec, Chorwacji, Łotwy i Polski wspólnie poznawały
terytorium i walory prowincjii Biella, w tym miedzy innymi
miała miejsce wizyta w centrum uniwersyteckim, w zakładach
tekstylnych oraz udział w uroczystościach 150. rocznicy
zjednoczenia Włoch.
To wartościowy projekt, stwarzający moŜliwość rozszerzenia
współpracy Gminy Starachowice oraz wymiany doświadczeń w
dziedzinie ekologii, kultury, turystyki i edukacji. Ponadto daje
szansę na utrzymywanie stałych więzi pomiędzy gminami
partnerskimi, przygotowując je do projektowania przyszłych
działań w zakresie zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego.
Była to pierwsza konferencja, inaugurujaca kolejne spotkania,
które odbędą się w Chorwacji i we Włoszech.
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