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OD WYDAWCY
Niezależnie od przyszłości, która nas czeka, jesteśmy
świadomi tego, że globalizacja nie dotyczy już wyłącznie
Unii Europejskiej jako całości, lecz także jej poziomów
regionalnego i lokalnego. Polityka kulturalna będzie więc
musiała stawić czoła wyzwaniom związanym z rewolucją
technologiczną i cyfrową, jak i tym dotyczącym relacji
pomiędzy jednostkami a społeczeństwem.
Są to wyzwania bardzo istotne dla polityk publicznych,
stąd sens artykulacji polityk europejskich, regionalnych
i lokalnych w kierunku lepszego inwestowania w kulturę
i wnoszenia wkładu w tworzenie kreatywnego,
innowacyjnego i dostępnego dla wszystkich otoczenia.
Będzie w tym kontekście użytecznym przypomnienie, iż
kultura odgrywa rolę międzysektorową, która wymaga
refleksji, co do jej artykulacji w kategoriach
gospodarczych, społecznych, środowiskowych,
edukacyjnych i obywatelskich. Choć przyszłość naszych
społeczeństw zależy częściowo od ekonomii, zależy ona
także od idei i wartości kulturowych, które w nich
funkcjonują.
Dlatego właśnie partnerzy projektu zamierzają poruszyć
związki pomiędzy kulturą, rozwojem i zdolnościami
jednostek. Tematy te możecie Państwo odnaleźć
w programie konferencji, która odbędzie się w Palais des
Académies w Brukseli, w dniach 8 i 9 grudnia tego roku.

Program INTERREG IVC
Pomóc regionom Europy we wspólnych
przedsięwzięciach poprzez dzielenie się
praktykami i ekspertyzą
TOOL QUIZ korzysta z funduszy FEDER Unii Europejskiej,
za pośrednictwem programu INTERREG IVC wdrożonego
w celu rozwoju europejskiej współpracy
interregionalnej.

Program ten, rozpoczęty w 2007 roku, wpisuje się
w ramy celu 3 (współpraca terytorialna) polityki
regionalnej Unii Europejskiej. Skierowany jest do
władz publicznych (w szczególności do władz
regionalnych i samorządowych) i do podmiotów
prawa publicznego wszystkich 27 Państw
Członkowskich UE (plus Szwajcaria i Norwegia).
Poprzez wymianę, dzielenie się i transfer
doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, program
INTERREG IVC wnosi swój udział w polepszenie
skuteczności polityk i instrumentów regionalnych oraz
w modernizację gospodarczą Unii Europejskiej.
W ramach programu prowadzone są projekty
skupione wokół dwóch priorytetów: «Środowisko
i zapobieganie ryzyku» i «Gospodarka oparta na
wiedzy i innowacji ». Ten drugi zawiera podtematy
takie, jak «zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja».
Więcej informacji uzyskać można pod adresem
www.interreg4c.eu

TOOL QUIZ KONFERENCJA OTWARTA
EUROPA, KULTURA, ROZWOJ, ZDOLNOSCI JEDNOSTEK

KU NOWYM DROGOM ROZWOJU POLITYK REGIONALNYCH W EUROPIE?

Projekt TOOL QUIZ jest wynikiem długotrwałego procesu
strategicznego interregionalnej współpracy kulturalnej, który
rozpoczął się w 2000 roku. Grupuje 12 partnerów z różnych
stron Europy (7 rządów lokalnych lub instytucji publicznych,
2 uniwersytety i trzy europejskie organizacje kulturalne). Po
zatwierdzeniu w 2009 roku przez program INTERREG IV C jako
projekt inicjatywy regionalnej, projekt rozpoczął swoje
działania w styczniu 2010, a zakończy się w 2013 roku.

Zgodnie z celami programu INTERREG IVC, TOOL QUIZ wnosi swój
wkład w poprawę europejskiej spójności terytorialnej,
umożliwiając poszczególnym partnerom pracę nad
wspólnymi problemami związanymi z ich praktykami
i politykami regionalnymi. Poprzez identyfikację, analizę,
wymianę, transfer i prowadzenie doświadczeń nad
«dobrymi praktykami», partnerzy stawiają czoła
następującemu wyzwaniu: «Europa, kultura, rozwój
i zdolności jednostek ». Chodzi szerzej o spojrzenie na
wyzwanie wobec kultury tak, jak definiowane jest ono przez
UNESCO i deklarację z Fryburga, jako na warunek
zrównoważonego rozwoju człowieka, oraz o rozważenie
tego, w jaki sposób to pojecie przekładać się może na polityki
publiczne, strategie terytorialne, praktyki podmiotów
i inicjatywy na poziomie regionalnym.
Począwszy od lat 90, organizacje międzynarodowe takie, jak
ONZ lub UCLG podkreślają, iż należy pilnie przebudować nasze
wzorce rozwoju, w szczególności, jeśli chodzi o kraje
zachodnie i regiony postindustrialne. Podkreślają
konieczność rozpatrywania pojęcia rozwoju w kategoriach
rozwoju ludzkiego oraz rozwoju trwałego i zrównoważonego.
Bardziej, niż kiedykolwiek kwestie te dotyczą społecznego
projektu europejskiego. W istocie, jej terytorium znajduje się
na skrzyżowaniu przemian egzogennych (globalizacja, zmiany
klimatyczne, zarządzanie zasobami, wzrost demograficzny,
przepływy populacji, nowe technologie), lecz także przemian
endogennych (starzenie się społeczeństw, konkurencyjność
gospodarcza, kryzys finansowy, polityki sąsiedztwa, różnice
pomiędzy silnie wzrastającymi obszarami miejskimi
a obszarami wiejskimi). Ponadto, niedawne poszerzenie
Europy o nowe kraje zaakcentowało różnice pomiędzy
regionami. Obecne tendencje światowe i europejskie
dotyczą także zmian paradygmatu i istotnych przemian
w różnych dziedzinach, które prowadzą do powstania
sprzeczności pomiędzy rzeczywistymi lub potencjalnymi
celami polityk publicznych.

W celu podzielenia się i pogłębienia refleksji na ten
temat odbędzie się konferencja otwarta TOOL QUIZ :

W DNIACH 8 I 9 GRUDNIA 2011 ROKU
PALAIS DES ACADÉMIES / BRUKSELA

JAKĄ ROLĘ MOGĄ ODEGRAĆ REGIONY DLA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW
W EUROPIE POPRZEZ PODEJMOWANIE WYZWAŃ
DOTYCZĄCYCH KULTURY?

Konferencja ta jest współorganizowana przez
Federację Walonia – Bruksela, Wspólnotę Flamandzką
Belgii i Radę Regionu Nord-Pas de Calais. Jej inaguracja
odbędzie się 8 grudnia.
Skierowana w szczególności do samorządowców
regionalnych i europejskich, do decydentów politycznych
i podmiotów kultury, konferencja nasza badać będzie, w
jaki sposób budowane są polityki publiczne w obecnym
kontekście negocjacji strategii EU 2020 i wyzwań
światowych w zakresie rozwoju.
W tym celu rozprowadzany wśród uczestników
konferencji będzie Przewodnik po Politykach
Publicznych TOOL QUIZ zatytułowany « Prawo do kultury,
kultura prawa: przyczynek do perspektywicznego
podejścia do polityk kulturalnych terytoriów europejskich
». Na bazie analiz w nim zawartych zorganizowane
zostaną w dniu 8 grudnia (po południu) trzy seminaria
tematyczne.
Siedem dobrych praktyk, które zostały zidentyfikowane
i przeznaczone do transferu pomiędzy regionami
partnerami projektu (Rogaland, Śląsk, Castilla-laMancha, Nord-Pas de Calais, Walia, Federacja WaloniaBruksela i Wspólnota Flamandzka) zostaną także
przedstawione na konferencji.

Palais des Académies
Rue Ducale, 1 - Bruxelles
Métro, station “Trône”
http://g.co/maps/jnkjb

PROGRAM KONFERENCJI – Czwartek 8 GRUDNIA

Dostępne tłumaczenie
Angielski, Francuski, Niderlandzki

9:00 / PRZYJĘCIE I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00 – 11:00 / I INAUGURACJA:
OTWARCIE KONFERENCJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELI POLITYCZNYCH INSTYTUCJI PARTNERSKICH ORGANIZUJĄCYCH WYDARZENIE: RADĘ
REGIONU NORD-PAS DE CALAIS, FEDERACJĘ WALONIA BRUKSELA I WSPÓLNOTĘ FLAMANDZKĄ BELGII.
Konkluzje inauguracji:

•
•
•

JAKIE SĄ NOWE MOŻLIWE DROGI ROZWOJU DLA POLITYK REGIONALNYCH W EUROPIE
W KONTEKŚCIE OBECNEGO KRYZYSU?
JAKIE SĄ PRZYSZŁE WYZWANIA DLA ROZWOJU, KTÓRE PODJĄĆ BĘDZIE MUSIAŁA EUROPEJSKA
POLITYKA SPÓJNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI JEŚLI CHODZI O WSPÓŁPRACĘ TERYTORIALNĄ?
JAKĄ ROLĘ WOBEC ZMIAN PARADYGMATÓW ŚWIATOWYCH MOŻE ODEGRAĆ SZCZEBEL
REGIONALNY?
JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ UNIII EUROPEJSKIEJ WE WZMACNIANIU RELACJI
INTERREGIONALNYCH
DLA POCZUCIA WSPÓLNEJ PRZYNALEŻNOŚCI?

11:00 – 12:00 / PROJEKT EUROPEJSKI WOBEC WYZWAŃ ŚWIATOWYCH I WYZWAŃ ROZWOJU W XXI WIEKU:
•

JAKĄ ROLĘ MOGĄ ODEGRAĆ REGIONY W WYPRACOWANIU NOWYCH DRÓG
ROZWOJU W EUROPIE INWESTUJĄC W KULTURĘ I ZDOLNOŚCI LUDZKIE?

12:00 – 12:45 / RÓŻNE REGIONALNE MODELE ROZWOJU ŁĄCZĄCE WYZWANIE KULTURALNE I ZDOLNOŚCI LUDZKIE
W EUROPIE:
• JAKIE SĄ STRATEGIE PRZYJĘTE NA SZCZEBLU REGIONALNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI TE DOTYCZĄCE
WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ?
13:00 – 14:00 / OBIAD
17:00 – 17:30 / SEMINARIA TEMATYCZNE:
NA PODSTAWIE « PRZEWODNIKA PO POLITYKACH PUBLICZNYCH » TOOL QUIZ, SEMINARIA ZAJMĄ SIĘ TRZEMA RÓŻNYMI
PROBLEMATYKAMI. W KAŻDYM Z SEMINARIÓW PROWADZONYCH PRZEZ 4 EKSPERTÓW EUROPEJSKICH I/LUB REGIONALNYCH
UCZESTNICZYĆ MOŻE OKOŁO 50 OSÓB.
SEMINARIUM A

ROZWÓJ LUDZKI &
PRAWA ZWIĄZANE Z KULTURĄ

SEMINARIUM B

SEMINARIUM C

SZTUKA & ROZWÓJ LUDZKI

ROZWÓJ LUDZKI &
EKONOMIA SPOŁECZNA

17:30 – 18:00 koniec pierwszego dnia / Projekcje video

TOOL QUIZ jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER), powstał dzięki programowi INTERREG IVC

PROGRAM KONFERENCJI – Piątek 9 GRUDNIA
9 :00 / PRZYJĘCIE UCZESTNIKÓW
9 :30 -10 :30 / RAPORTY Z SMINARIÓW
Każdy ze “sprawozdawców” 3 seminariów tematycznych przedstawi streszczenie dyskusji, w której
uczestniczył, by podzielić się jej treścią i rozpocząć wspólną debatę na temat efektów prac dnia poprzedniego.
10 :30 – 11 :00 PRZERWA KAWOWA

11 :00 - 12 :15 / WNIOSKI
Główny Świadek i Główny Obserwator konferencji zaprezentują doświadczenia nabyte w ciągu dwóch dni.
Zaprezentują swoje analizy i zalecenia dotyczące poruszonych tematów związanych z TOOL QUIZ.
12 :15 - 12 :30 / ZAMKNIĘCIE

12 : 30 – 13 :30 OBIAD

WARTO UCZESTNICZYĆ W NASZEJ
KONFERENCJI !
Dlatego, że TOOL QUIZ jest projektem pionierskim
i
perspektywicznym, jego powodzenie zależy także o Państwa
uczestnictwa i uwag. Będziemy więc zaszczyceni mogąc
skonfrontować w trakcie konferencji nasze refleksje z Państwa
doświadczeniami i komentarzami związanymi z projektem.
Jeśli pragniecie Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu, możecie
zapisać się on-line do 27 listopada klikając na poniższy link:
CONFÉRENCE OUVERTE TOOL QUIZ
Do zobaczenia wkrótce!

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Camille ROUZE,
Rada Regionu Nord-Pas de Calais (FR) :
camille.rouze@nordpasdecalais.fr
00 33 28 82 85 53
Kim Mai DANG-DUY,
Federacja Walonia Bruksela
kimmai.dangduy@cfwb.be
00 32 24 13 35 31
Arlette THYS,
Wspólnota Flamandzka Belgii:
arlette.thys@cjsm.vlaanderen.be
00 32 25 53 68 34

TOOL QUIZ jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER), a powstał dzięki programowi INTERREG IVC

TOOL QUIZ - PARTNERSTWO EUROPEJSKIE

Projekt prowadzony jest przez 12 znamienitych
partnerów zwróconych ku przyszłości, wśród których
odnajdujemy władze regionalne, podmioty publiczne,
uniwersytety i instytucje kultury z Europy.
TOOL QUIZ zrzesza:
7 władz regionalnych / podmioty publiczne z Belgii
(Wspólnoty flamandzka i francuska), Francji (Nord-Pas de
Calais), Norwegii (Rogaland), Polski (Śląsk), Hiszpanii
(Castilla-La Mancha), i ze Zjednoczonego Królestwa
(Walia).
5 instytucji kultury:
1 ekspert polityczny (Point Contact Culture Europe na
Francję: Relais Culture Europe w Paryżu)
2 uniwersytety (Bangor i Wenecja)
2 europejskie organizacje kulturalne (Fondation Simetrias
z Castilla-La Mancha i Technocité z Walonii)

PARTNERZY TOOL QUIZ

.

TOOL QUIZ w skrócie : DANE KLUCZOWE

CZAS TRWANIA
36 miesięcy od stycznia 2010 do grudnia 2012
Koszt całkowity 1 586 380.60 €
Udział UE (FEDER) 1 436 380.60€
Współfinansowanie z Funduszy Norweskich 75 000 €

