Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy po
obu stronach granicy między Unią Europejską i Rosją - odpowiada na wspólne wyzwania
i problemy oraz promuje współpracę między sąsiadującymi społeczeństwami. W ramach
Programu wdrażanych jest 60 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
z polskich, litewskich i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

W ramach Programu zorganizowano
Międzynarodowy
Festiwal Kulturalno-Kulinarny
W Galinach koło Bartoszyc odbył się unikalny Międzynarodowy Festiwal Kulturalno-Kulinarny. W jego programie znalazły się m.in. pokaz sztuki i rzemiosła, koncert oraz
Konkurs Kulinarny „Smak nie zna granic”. Międzynarodowe zespoły zaopatrzone
w specjalne uniformy, miejsca pracy (namioty, stoły kuchenne, grille), naczynia, narzędzia
i produkty spożywcze (mąkę, dodatki do farszu, ziemniaki, przyprawy) rywalizowały ze sobą
w kategoriach: pierogi i potrawa z ziemniaków. Jury konkursu składało się z technologów
i lokalnych przedsiębiorców wiejskich. Zarówno ten, jak i zorganizowany z drugiej strony
granicy (Sławsk w Rosji) festiwal cieszył się ogromnym powodzeniem wśród lokalnych
mieszkańców. Uczestniczyło w nim prawie 700 osób, w tym około 80 z Litwy i Rosji.
Obie imprezy zostały zorganizowane w ramach jednego z wdrażanych przez Program
unijnych projektów „Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej: od doświadczeń
lokalnych do współpracy transgranicznej”, gdzie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie wraz z partnerującymi instytucjami z Rosji i Litwy zdecydowały
się wspólnie promować przygraniczne obszary wiejskie, a także poprawić standard
życia ich mieszkańców. Partnerzy z trzech krajów wymieniali się informacjami i doświadczeniami zarówno z dziedziny rolnictwa, przedsiębiorczości, jak i turystyki.
Projekt rozpoczął się badaniem poziomu rozwoju rejonów wiejskich. Wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród rolników i przedsiębiorców porównano z sytuacją w krajach
sąsiedzkich i szczegółowo opracowano w Rosyjskim Uniwersytecie Rolnictwa im. I. Kanta. Pozwoliło to na zidentyfikowanie problemów związanych z przedsiębiorczością na
wsiach i w małych miasteczkach, poznanie podobieństw i różnic pomiędzy krajami, co zaowocowało wypracowaniem konkretnych planów modernizacji. Wybrani rolnicy i mali
przedsiębiorcy z Polski, Litwy i Rosji mieli okazję wziąć także udział w tzw. wizytach studyjnych, gdzie osobiście mogli zapoznać się z metodami pracy na terenie sąsiedzkiego państwa. W Polsce prezentowane były przede wszystkim technologie produkcji
w ogrodnictwie i warzywnictwie oraz obiekty turystyki na obszarach wiejskich.
Na podstawie ankiet i spotkań wyselekcjonowano również najciekawsze miejsca turystyczne z pogranicza Polski, Litwy i Rosji, które szeroko promowano poprzez przygotowane i wydane w ramach projektu publikacje: mapę, katalog oraz płytę CD na temat
najatrakcyjniejszych obiektów turystyki na obszarach wiejskich terenów granicznych Litwy, Polski i Rosji.
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w przygranicznych miejscowościach utworzono także funkcjonalne miejsca rekreacyjne. Z nowo wybudowanych altan grillowych w Bartoszycach, Braniewie i Gołdapii mogą korzystać zarówno lokalni mieszkańcy, jak i ci
spoza granicy Polski. Po rosyjskiej stronie projektu zakupiono m.in. wyposażenie dla Stowarzyszenia Pszczelarzy w Oziorsku, zaprojektowano strefę wodnej rekreacji w Sławsku.
Na Litwie opracowano stronę internetową dla społeczności wiejskich powiatu Jurbarkas,
a w miejscowości Rusnė odrestaurowano tradycyjne drewniane domy.
Działania zrealizowane w ramach projektu wykazały, że mieszkańcy są żywo zainteresowani rzemiosłem, kuchnią i zwyczajami regionów przygranicznych Polski, Litwy i Rosji. Wspólne festiwale i spotkania były nie tylko miłą odmianą w ich życiu, ale przyczyniły
się do wzmocnienia przyjaźni między sąsiednimi społecznościami. Łączny budżet projektu
to ponad 2 mln złotych (500 tys. EUR) z czego 90% stanowiło współfinansowanie ze
środków Unii Europejskiej.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

