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Projekt dedykowany: Współpracy na rzecz zwiększenia uczestnictwa młodych
obywateli
Ogólnym celem projektu: jest zbudowanie sieci partnerów z Południowego Bałtyku
w celu promowania / wsparcia lokalnej partycypacji młodzieży.
Data przygotowania i złożenia wniosku - 30 czerwiec 2017
Okres trwania: 24 miesiące – start 2018 – koniec 2020
Start projektu: 01.01.2018 r.
Zakończenie: 30.12.2019 r.
Wstęp:
Projekt ten jest rozwinięciem koncepcji wytworzonej podczas realizacji projektu seed
money „LYC SB – Local Youth Councils in SB – An Effective Way to Promote Youth
Participation”, który był realizowany od września 2016 do 31 stycznia 2017, w
ramach którego zostały wypracowane przez partnerów (Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion Bałtyk, Fundację Civis Polonus oraz Public Establishment Samogitia
Community Foundation (Litwa)), w oparciu o przeprowadzone analizy i konsultacje,
założeń obecnej aplikacji odpowiadającej potrzebom i wymaganiom partnerów
międzynarodowych.
Celem ogólnym projektu jest zbudowanie sieci współpracy partnerów regionu
Południowego Bałtyku na rzecz/umożliwiającej zwiększenie partycypacji
obywatelskiej młodych na lokalnym poziomie. W zamyśle i zgodnie z
przeznaczeniem/celem stawianym przed siecią YCGN ma ona mieć charakter
międzynarodowy nie ograniczony tylko do partnerów wskazanych w aplikacji. Ma ona
być narzędziem wsparcia młodych ludzi typu open source umożliwiającym
partycypację wszystkich zainteresowanych podmiotów kreujących wartość dodaną
na rzecz partycypacji obywatelskiej młodych ludzi.
W dniach 8-9 listopada 2017 w Gustrow (Niemcy), odbyło się piąte spotkanie Komisji
Monitorującej Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Jednym z zadań
Komitetu było zatwierdzanie projektów przedłożonych w czwartym zaproszeniu do
programu. Wśród programów zatwierdzonych w ramach osi programowej (SO 5.1)
związanych z budowaniem zdolności współpracy, zostały wybrane trzy projekty, w
ramach których Instytucje Elbląskie pełnią rolę Partnerów Wiodących:
• SB YCGN - South Baltic Youth Core Groups Network wdrożony przez
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion
• UMBRELLA - Boosting cross-border cooperation capacities in South Baltic Sea –
wdrożony przez Permanentny Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk
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• FilmNet - South Baltic Film and Culture Network – wdrożony przez Europejskie
Centrum Spotkań Światowid
Realizacja powyższych projektów jest nie tylko okazją do implementacji praktycznych
i merytorycznych działań wśród podmiotów zaangażowanych we współpracę
międzynarodową, ale również przewagę w postaci transferu wiedzy dla innych
wspólnot członkowskich Stowarzyszenia. W samym projekcie YCGN przewiduje się
udział większych i mniejszych gmin, między innymi przedstawicieli z : Elbląga, Gdyni,
Iławy, Dzierzgonia, Nowego miasta Lubawskiego i innych beneficjentów, którzy są
członkami Stowarzyszenia.
Celem ogólnym projektu jest zbudowanie sieci współpracy partnerów regionu
Południowego Bałtyku na rzecz/umożliwiającej zwiększenie partycypacji
obywatelskiej młodych na lokalnym poziomie.
Krótki opis:
Projekt angażuje 8 partnerów i 6 stowarzyszonych partnerów z państw Południowego
Bałtyku. Główni partnerzy reprezentują lokalne społeczności, międzynarodowe
stowarzyszenie wspólnot (EUROREGION), sektor akademicki i dwie fundacje
współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży.
Ogólnym zamiarem projektu jest zwiększenie partycypacji młodzieżowej w procesie
decyzyjnym na poziomie lokalnym i wzmocnienie zdolności lokalnych i regionalnych
polityków z obszaru Południowego Bałtyku zajmujących się polityką młodzieżową i
zrównoważonym rozwojem. W trakcie trwania projektu planem jest stworzenie sieci
transgranicznej ze wspólnymi wydarzeniami w zakresie budowania potencjału,
opartymi na analizie i badaniach krajów partnerskich, które uczestniczyły w
międzynarodowej kampanii o partycypacji.
Projekt zakłada następujące czynności:
- Przygotowanie raportu opartego na analizach, badaniach jakościowych i
ilościowych; dostosowanie kwestionariusza w celu poznania oczekiwań młodzieży,
barier, narzędzi oraz zbadanie zasobów potrzebnych do poprawy sytuacji.
- Opracowanie zasad i standardów dla sieci transgranicznych, przykłady procesów
partycypacji, opisy przypadków oparte na doświadczeniach każdej z gmin,
utworzenie grupy młodzieżowej;
-Organizacja międzynarodowej konferencji, indywidualne konsultacje, grupy
dyskusyjne, konkursy, szkolenia, seminaria, wizyty monitorujące, przemówienia
publiczne prowadzone przez młodzież
-Zaprezentowanie doświadczeń związanych z partycypacją młodzieży w lokalnym
zarządzaniu; przygotowanie portfolio identyfikującego młodzież, materiały wideo,
transgraniczna kampania reklamowa, portal internetowy
Głównymi grupami docelowymi są miejskie rady młodzieżowe, młodzieżowe
organizacje pozarządowe i organizacje społeczne, organizacje pozarządowe,
młodzież i osoby zajmujące się problematyką młodzieży.
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Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie współpracy transgranicznej, wymiany doświadczeń i kompetencji
partnerów na temat partycypacji obywatelskiej młodych (uczenie się od siebie
nawzajem i budowanie zdolności do współpracy)
2. Zwiększenie możliwości i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego i
ich przedstawicieli do prowadzenia dialogu obywatelskiego z młodymi, a tym
samym zwiększania partycypacji obywatelskich młodych
3. Upowszechnienie wniosków i doświadczeń projektu oraz wspólna analiza i
refleksja na temat przyszłości partycypacji młodych w obszarze Południowego
Bałtyku.
Budżet Projektu:
Project Budget
ERDF współfinansowanie [EUR]:
Krajowe współfinansowanie [EUR]:
Całkowity Budżet [EUR]:

468 640,70
97 001,30
565 642,00

Partnerstwo:
Lider Projektu: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (organizacja zrzeszająca
41 gmin z województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego)
Partnerzy projektu:
LP - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk - Polska
PP2 - Civis Polonus Foundation - Polska
PP3 - Public Establishment Samogitia Community Foundation - Litwa
PP4 - Telsiai District Municipality Administration - Litwa
PP5 - Municipality of Køge - Dania
PP6 - Gdansk University of Technology (GUT), Faculty of Management and
Economics (FME) - Polska
PP7 - Klaipeda University - Litwa
PP8 - Vimmerby Municipality - Culture and Leisure department - Szwecja
Partnerzy Stowarzyszeni:
AP1 - Municipality of Hässleholm - EU office Skåne Nordost Sweden
AP2 - Municipality of Nowe Miasto Lubawskie Poland
AP3 - Town and Commune of Dzierzgon Poland
AP4 - Municipality of Gdynia Poland
AP5 - Municipality of Town of Iława Poland
AP6 - Municipality of City of Elblag Poland
SIEĆ:
- Sieć YCGN stworzona podczas kreowania powiązań partnerskich i połączeń
pozwali uczestniczącym organizacjom (zaangażowane: gminy, szkolnictwo,
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organizacje wspierające uczestnictwo w aktywnościach projektowych) uczyć się od
siebie i rozwijać oraz rozpowszechniać innowacje.
- Sieć YCGN można określić jako długoterminowe relacje współpracy podejmowane
przez równorzędnych partnerów (gminy, zaangażowane instytucje, jednostki
naukowe i inne odpowiednie podmioty z krajów bałtyckich) w środowisku
wzajemnego zrozumienia i zaufania wspieranego przez specjalistów
- W skrócie ta sieć będzie nieformalnym systemem składającym się z elementów i
powiązań między instytucjami partnerskimi (również składającymi się z osób spoza
zespołu projektowego) i może zostać opisana jako stały przepływ informacji
pomiędzy uczestnikami i wspólnymi działaniami podejmowanymi przez wszystkich
lub tylko niektórymi członkami- zależnie od potrzeb.
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