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Wyzwania dla współpracy regionalnej

Ś ro da  -  P i ą
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy k. Białej Podlaskiej

Uczestnictwo

Konferencja odbywa się pod Hon

Forum Partnerstwa Regionalnego Polska 
współpracy przygranicznej i regionalnej. Centrum Stosunków Międzynarodowych, poprzez organizację 
tego przedsięwzięcia pragnie stać się animato
regionie przygranicznym (polskimi jak i białoruskimi), a przedstawicielami biznesu i organizacji 
obywatelskich oraz mediów.  

Celem Forum Partnerstwa Regionalnego jest wspieranie procesu budowy partnerstwa i por
oraz wsparcie współpracy o charakterze ponad
wykorzystaniu doświadczeń innych krajów z regionu Europy Środkowo
Europy Zachodniej.   

Konferencja służyć będzie samorządowcom
przedstawicielom lokalnego małego oraz
uwagami i  pomysłami kształtującymi współpracę na poziomie przygranicznym Polski i Niemiec. 
Doświadczenia polsko-niemieckie z okresu lat 90
rozpoczynała, posłużą jako wzorzec dla budujących się relacji polsko
moment na pierwszą ocenę funkcjonowania Umowy o zasadach małego ruchu graniczne

Konferencja organizowana przez CSM jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w regionie pogranicza 
wschodniego. Powstanie Forum Partnerstwa Regionalnego: Polska 
uzupełnieniem działających już od lat Euroregionów, a także 
biznesowych między przedstawicielami MSP. Forum ma potencjał, aby stać się również wsparciem dla 
prezentowania polskiego i białoruskiego stanowiska w szerszym gronie.

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć pod adr
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Polska – Białoruś – Niemcy poruszy tematy związane z zagadnieniami 
współpracy przygranicznej i regionalnej. Centrum Stosunków Międzynarodowych, poprzez organizację 
tego przedsięwzięcia pragnie stać się animatorem dialogu pomiędzy władzami samorządowymi w 
regionie przygranicznym (polskimi jak i białoruskimi), a przedstawicielami biznesu i organizacji 

Celem Forum Partnerstwa Regionalnego jest wspieranie procesu budowy partnerstwa i por
oraz wsparcie współpracy o charakterze ponad-granicznym między Polską a Białorusią przy 
wykorzystaniu doświadczeń innych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Morza Bałtyckiego i 

Konferencja służyć będzie samorządowcom i lokalnym liderom regionu przygranicznego, 
przedstawicielom lokalnego małego oraz  średniego biznesu do zapoznania się z rozwiązaniami, 

pomysłami kształtującymi współpracę na poziomie przygranicznym Polski i Niemiec. 
eckie z okresu lat 90-tych, kiedy współpraca przygraniczna dopiero się

rozpoczynała, posłużą jako wzorzec dla budujących się relacji polsko-białoruskich. Będzie to także dobry 
moment na pierwszą ocenę funkcjonowania Umowy o zasadach małego ruchu graniczne

Konferencja organizowana przez CSM jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w regionie pogranicza 
wschodniego. Powstanie Forum Partnerstwa Regionalnego: Polska – Białoruś może być znaczącym 
uzupełnieniem działających już od lat Euroregionów, a także może wesprzeć zawiązywanie relacji 
biznesowych między przedstawicielami MSP. Forum ma potencjał, aby stać się również wsparciem dla 
prezentowania polskiego i białoruskiego stanowiska w szerszym gronie. 

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć pod adresem: www.csm.org.pl
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 Dzień pierwszy:
18:00 Otwarcie konferencji 

18:15 – 20:00 Okrągły stół: dyskusja panelowa:
Globalizacja –  
międzynarodowych?

20:00 Bankiet otwierający konferencję

  

 Dzień drugi: 30.09.2010
 Grupa Robocza 1. 

Rozwój małych i ś ę
10.00 – 11.45 Atrakcyjność regionu przygranicznego dla potencjalnych inwestorów 
11.45 – 13.15 Obiad  
13.15 – 14.45 Współpraca przygraniczna jako stymulator rozwoju Małej  i Ś ę ś
14.45 – 15.00 Przerwa kawowa  
15.00 – 16.30 Polska i Niemcy – rozwój małej i ś ę ś
  
 Grupa Robocza 2.

Ochrona środowiska naturalnego w regionie przygranicznym: no we 
technologie i zmiany klimatu. 

10.00 – 11.45 Ochrona środowiska jako problem globalny i ponadnarodowy 
11.45 – 13.15 Obiad  
13.15 – 14.45 Nowe technologie w dziedzinie ochrony ś
14.45 – 15.00 Przerwa kawowa  
15.00 – 16.30 Współpraca w dziedzinie ochrony ś ą ę

Polską i Białorusią. 
  
18.00 Przyjęcie dla uczestników konferencji 
  
 Dzień trzeci 01.10.2010
10.00 –11.45 Okrągły stół: panel podsumowują
12.00 – 12.15  Zakończenie konferencji
12.15 Obiad 

       Partnerzy projektu: 

 

 

688 Warszawa, Poland, Tel.: +4822 646 52 67, fax: +48 22 646 52 58 
FORUM@CSM.ORG.PL 
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Wyzwania dla współpracy regionalnej. 

29.09. – 01.10.2010 
Roskosz k. BIAŁEJ PODLASKIEJ 

Miejsce: Roskosz k. Białej Podlaskiej (www.roskosz.pl

Szczegółowe i aktualne informacje o programie można uzyskać
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„Forum Partnerstwa Regionalnego Polska
Wyzwania dla współpracy regionalnej.”

Roskosz k. BIAŁEJ PODLASKIEJ

F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I O
Prosimy odesłać faksem: 

lub e

Imi ę:                                                
 

Narodowość:   
    
Potrzebuję pomocy przy uzyskaniu wizy:      
  
Telefon:  
 

Adres:  
 

Organizacja /Stanowisko       
 

2. Uczestnictwo w Konferencji
 

3. Udział w Konferencji w poszczególne dni:
 
 29.09 – Dzień pierwszy                 
 
   30.09 – Dzień drugi     
  
  
    1.10 – Dzień trzeci               
     
    Wezmę udział w całej konferencji 
 

     Uczestnictwo w bankiecie i kolacji
 

                29.09                  30.09 
 

Wybieram grupę roboczą:     Grupa Robocza 1. 
  
  
 

4. Rezerwacja hotelu: 
   we własnym zakresie                 zapewniona przez o
     
(Dla uczestników konferencji została stawka hotelowa w wysokoś ś
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Wyzwania dla współpracy regionalnej.” 

29.09. – 01.10.2010 
Roskosz k. BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 
F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I O W Y  

Prosimy odesłać faksem: +48 22 646 52 58
lub e-mail: Forum@csm.org.pl 

 
                                                Nazwisko:  ___________________________________

  

                           

ę pomocy przy uzyskaniu wizy:          TAK                 NIE  
  

 E-Mail:  
 

         

             

2. Uczestnictwo w Konferencji      TAK                 NIE   

poszczególne dni: 

                  

 Wybieram grupę roboczą:     Grupa Robocza 1. 
 
      Grupa Robocza 2. 

                 

ę udział w całej konferencji  

Uczestnictwo w bankiecie i kolacji : 

29.09                  30.09  

ę ą:     Grupa Robocza 1.  
 
Grupa Robocza 2.  

we własnym zakresie                 zapewniona przez organizatora               

(Dla uczestników konferencji została stawka hotelowa w wysokości 100 PLN / 1 nocleg ***+ ś

646 52 58 www.csm.org.pl 
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