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Plan działania między 

 Województwem Wielkopolskim i Regionem Bretanii  

 

Mając na uwadze art. 6 Porozumienia o współpracy podpisanego w 2005 roku między 

Województwem Wielkopolskim i Regionem Bretanii, odnowionego w 2019 roku oraz mając na 

uwadze dotychczasowy Plan działania z 2012 roku, strony przyjmują nowy Plan działania 

precyzujący priorytetowe tematy do realizacji w ramach wzajemnej współpracy. 

 

Doświadczenie zdobyte przez strony w toku dotychczasowej współpracy prowadzonej od 2005 

roku pozwoliło na zidentyfikowanie największego potencjału wybranych obszarów, a także na 

określenie takich narzędzi realizacji współpracy, by skutecznie zwiększyć jej efektywność. 

 

Na podstawie konsultacji przeprowadzonych między Województwem Wielkopolskim i Regionem 

Bretanii, można stwierdzić, że:  

 

 W ramach trwale nawiązanych relacji między Województwem Wielkopolskim i Regionem 

Bretanii, skoncentrowanie współpracy w ramach partnerstwa na określonej liczbie 

tematów, umożliwiających realizację konkretnych projektów przynoszących wzajemne 

korzyści, przyczyniłoby się do pogłębienia współpracy. 

 

 Wspomniana koncentracja powinna umożliwić większe uprzedmiotowienie 

i wyszczególnienie odpowiednich wspólnych działań obydwu regionów, poprzez 

poświęcenie większej uwagi określonym priorytetom w dziedzinach: rolnictwo i rozwój 

wsi; edukacja, szkolnictwo zawodowe i ustawiczne oraz współpraca uczelni wyższych; 

społeczeństwo obywatelskie i młodzież; ochrona środowiska; innowacje w gospodarce; 

kultura i dziedzictwo; turystyka; zdrowie; współpraca regionalnych administracji; przy 

zachowaniu możliwości rozszerzania jej na wszelkie inne tematy, w przypadku 

uzgodnienia między stronami. 

 

Celem uzyskania dostępu do możliwości dodatkowego finansowania, oprócz pochodzącego z 

regionalnych budżetów i skorzystania z ram przystosowanych do nowych zagadnień współpracy 

europejskiej, działania w ramach współpracy między obydwoma regionami finansowane będą, 

tam gdzie to możliwe, przez środki finansowe Unii Europejskiej. Obydwa regiony partnerskie 

rozważą możliwość prowadzenia wspólnych działań w ramach sieci europejskich. 

 

Wszystkie działania rozwijane w ramach partnerstwa będą prowadzone z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania zasady równości mężczyzn i kobiet.  

 

 

 

1. ROLNICTWO I ROZWÓJ WSI 

 

1.1.  Współpraca między instytucjami rolniczymi obydwu regionów: 

 Dalsze prowadzenie współpracy pomiędzy instytucjami rolniczymi, zwłaszcza 

z uwzględnieniem Regionalnej Izby Rolniczej Bretanii i Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej, koordynowanej przez służby odpowiadające za zagadnienia rolnictwa i 

rozwoju wsi w administracji obydwu regionów.  
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1.2. Wymiana doświadczeń dotycząca uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju w 

gospodarstwach: 

 Wymiana doświadczeń w dziedzinie rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego. 

 Wymiana doświadczeń związana z internacjonalizacją regionalnych producentów 

żywności wysokiej jakości oraz żywności funkcjonalnej. 

 Wymiana doświadczeń w zakresie innowacji służących ograniczaniu 

marnotrawstwa żywności. 

 Wymiana doświadczeń w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w 

rolnictwie (w szczególności innowacyjne instalacje biogazowe oraz inne źródła 

wytwórcze energii odnawialnej). 

 Wymiana doświadczeń dotyczących przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. 

 Wymiana doświadczeń dotyczących miejsca kobiet w rolnictwie. 

 Wymiana doświadczeń w zakresie problematyki azotanów w gospodarstwach. 

 Wymiana doświadczeń dotycząca gospodarki wodnej w rolnictwie (ochrona, 

kształtowanie i racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych, technologie 

nawodnień). 

 

1.3. Innowacje w rolnictwie 

 Stosowanie nowoczesnych technik uprawy roślin (mechanizacja, środki ochrony 

roślin, nawadnianie rolnicze, warzywnicze i sadownicze). 

 Stosowanie nowoczesnych technologii chowu i hodowli zwierząt (dobór 

genetyczny, technologie tuczu, opasu oraz  produkcji mleka). 

 Wymiana doświadczeń we wdrażaniu innowacji w rolnictwie w zakresie  organizacji 

sprzedaży bezpośredniej produktów, krótkich łańcuchów dystrybucji, dywersyfikacji 

działalności w gospodarstwach rolnych (zakwaterowanie i agroturystyka). 

 

1.4. Wymiana doświadczeń dotycząca promocji rolnictwa i zachowania dziedzictwa 

kulinarnego: 

 Promowanie rolnictwa w społecznościach pozarolniczych szczególnie w 

środowisku młodzieży w wieku szkolnym i akademickim. 

 Wymiana doświadczeń w kreowaniu zmian pokoleniowych w rolnictwie Bretanii i 

Wielkopolski. 

 Wymiana doświadczeń związanych z obszarem dziedzictwa kulinarnego Bretanii i 

Wielkopolski. 

 

1.5. Kontynuacja kontaktów między lokalnymi grupami działania obydwu regionów w celu 

wspierania ich współpracy: 

 Popieranie projektów współfinansowanych w ramach programu LEADER. 

 Kontakt między sieciami obszarów wiejskich w Wielkopolsce i Bretanii. 

 

1.6. Program wymian, staży, szkoleń, wizyt studyjnych i warsztatów: 

 Przeznaczonych dla uczniów szkół średnich rolniczych oraz studentów uczelni o 

profilu rolniczym. 

 Przeznaczonych dla rolników i przedsiębiorców. 
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2. EDUKACJA, SZKOLNICTWO ZAWODOWE I USTAWICZNE 

ORAZ WSPÓŁPRACA UCZELNI WYŻSZYCH 

 

2.1. Wymiana doświadczeń i wymiany uczniów, studentów i osób dorosłych w ramach 

kształcenia początkowego oraz programów kształcenia ustawicznego: 

 Zwiększenie liczby instytucji szkolnictwa zawodowego i ogólnego obydwu 

regionów współpracujących na zasadzie partnerstwa bliźniaczego. 

 Wymiana doświadczeń w zakresie podnoszenia kwalifikacji na wszystkich 

poziomach kształcenia, włącznie z kształceniem zawodowym. 

 Organizacja straży szkoleniowych w przedsiębiorstwach w regionach partnerskich, 

szkoleń praktycznych dla młodzieży i dorosłych. 

 Wymiany między nauczycielami języka obcego z regionów partnerskich, dotyczące 

metodologii nauczania. 

 Rozwijanie wymiany między instytucjami kształcącymi na kierunkach medycznych 

i socjalnych. 

 Wspieranie osób z niepełnosprawnościami: zwiększanie dostępu do szkoleń 

zawodowych. 

 

2.2. Wymiana w dziedzinie zawodów i doradztwa zawodowego: 

 Wymiana w dziedzinie doradztwa zawodowego: rozpoznanie możliwości 

wspólnego udziału w ramach sieci Earlall (European Association of Regional and 

Local Authorities for Lifelong Learning). 

 Udział młodzieży kształcącej się w instytucjach szkolnictwa zawodowego 

(zwłaszcza o profilu rolniczym), nauczycieli, przedstawicieli władz lokalnych i 

regionalnych i szkoleniowców z Wielkopolski, w wydarzeniu związanym z 

promocją zawodową Bretanii „Olimpiada Zawodów”.  

 Rozwijanie kontaktów między instytucjami szkolnictwa zawodowego obydwu 

regionów. 

 

2.3. Wzmocnienie współpracy między wielkopolskimi i bretońskimi instytucjami 

szkolnictwa wyższego (Uniwersytety, szkoły wyższe wielkopolskie i bretońskie): 

 Współpraca naukowa (wspólne projekty badawcze, staże profesorów). 

 Wymiany między studentami.  

 Wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze otwartej nauki w ramach sieci ERRIN 

(European Regions Research and Innovation Network).  

 

 

3. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I MŁODZIEŻ 

 

3.1.  Programy wymian młodzieżowych: 

 Wymiany w ramach struktur edukacji nieformalnej, stowarzyszeń, programów 

europejskich (Erasmus+, Europa dla Obywateli) lub innych działalności.  

 Realizowanie projektów w zakresie edukacji młodzieży na temat obywatelstwa 

europejskiego oraz solidarności międzynarodowej. 

 

3.2. Współpraca między gminami: 

 Wspieranie rozwoju sieci partnerstwa bliźniaczego gmin. 
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4. OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

4.1. Wymiana informacji i doświadczeń między regionami 

 Wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami – wdrażanie gospodarki o 

obiegu zamkniętym, prowadzenie polityki „zero waste”. 

 Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony powietrza. 

 Wymiana doświadczeń służb ochrony przyrody w zakresie funkcjonowania 

obszarów chronionych na terenach regionów, ze szczególnym uwzględnieniem 

czynnej ochrony przyrody i  edukacji przyrodniczej, w tym np. wymiana 

doświadczeń w zakresie ochrony zadrzewień śródpolnych na obszarach 

chronionych tj. cele, uwarunkowania prawne, tworzenie, pielęgnacja, współpraca 

ze społecznością lokalną i innymi podmiotami. 

 Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej 

pod kątem celów i stosowanych metod, wraz z możliwością wspólnych wizyt 

studyjnych i warsztatów. 

 

 

5. INNOWACJE W GOSPODARCE 

 

5.1. Wymiana doświadczeń w zakresie regionalnych strategii innowacji oraz inteligentnych 

specjalizacji, przede wszystkim w ramach sieci ERRIN (European Regions Research and 

Innovation Network).  

 

5.2. Wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania technologii wodorowych. 

 

 

6. KULTURA I DZIEDZICTWO  

 

6.1. Wspieranie rozwoju kontaktów między instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami 

działającymi w dziedzinie kultury w obydwu regionach: 

 Wymiany artystów. 

 Współpraca w dziedzinie spektakli widowiskowych (muzyka, taniec, teatr). 

 

6.2. Wzajemne uczestnictwo artystów i przedstawicieli instytucji kulturalnych 

w wydarzeniach o wymiarze międzynarodowym, odbywających się cyklicznie 

w Wielkopolsce i w Bretanii:  

  Festiwale bretońskie i wielkopolskie. 

 

6.3. Rozwijanie współpracy między muzeami Wielkopolski i Bretanii: 

 Udział muzealników w międzynarodowych konferencjach i wizytach studyjnych 

poświęconych rozmaitym aspektom działalności podejmowanej przez muzea, 

organizowanych w Wielkopolsce i w Bretanii. 

 Udział młodzieży w tzw. workcampach w muzeach w Wielkopolsce i w Bretanii. 

 

6.4. Prezentacja dorobku bretońskiej kinematografii w Wielkopolsce i promocja 

wielkopolskich imprez filmowych w Bretanii. 
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7. TURYSTYKA  

 

7.1. Współpraca w zakresie turystyki wodnej i waloryzacji dróg wodnych. 

 

7.2. Rozwijanie współpracy targowej: 

 Udostępnienie powierzchni wystawienniczej na targach turystycznych. 

 

7.3. Organizacja wizyt studyjnych i spotkań: 

 Dla dziennikarzy i blogerów zajmujących się tematyką turystyczną. 

 Dla przedstawicieli biur podróży/touroperatorów. 

 Dla przedstawicieli szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki w celu 

zainicjowania współpracy i wymiany doświadczeń. 

 

 

8. ZDROWIE 

 

8.1. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i podejmowanie wspólnych inicjatyw 

w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej: 

 Programy polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki I i II fazy, dedykowane 

różnym grupom wiekowym, w szczególności dzieciom, młodzieży i seniorom, i 

uwzględniające potrzeby zdrowotne regionów. 

 Rozwiązania służące aktywizowaniu społeczności lokalnych w zakresie budowania 

świadomości zdrowia jako zasobu oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

 

8.2. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i podejmowanie wspólnych inicjatyw 

w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom: 

 Kampanie społeczne i inne działania z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień od 

substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 

 Współpraca podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom. 

 

8.3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i podejmowanie wspólnych inicjatyw w 

obszarze zdrowia 

 Funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia w ujęciu regionalnym. 

 Zapewnienie równego dostępu do sprawdzonych, nowoczesnych i efektywnych 

usług opieki zdrowotnej. 
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9. WSPÓŁPRACA REGIONALNYCH ADMINISTRACJI 

 

9.1. Wsparcie w przygotowywaniu dwustronnych i wielostronnych projektów 

międzynarodowych dofinansowanych z zewnętrznych źródeł. 

 

9.2. Wymiany stażowe dla pracowników regionalnych administracji, w tym w ramach 

programu „Wielkopolska Akademia Samorządności”. 

 

9.3. Wymiana dobrych praktyk w obszarze wdrażania systemów optymalizacji pracy 

w regionalnych administracjach. 

 

 

 

Poznań, 25 kwietnia 2019 r. 

 

 
W imieniu Województwa 

Wielkopolskiego 
W imieniu Regionu Bretanii 
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Prezydent Rady Regionalnej 

 
 
 

Forough Salami-Dadkhah 
Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej 

 

 


