Nottinghamshire

Porozumienie o współpracy międzyregionalnej między
Województwem
Wielkopolskim
a
Regionem
Nottinghamshire zawarte zostało 3 kwietnia 2001 roku.
Podstawowe informacje:
Obszar:
Liczba ludności:
Stolica:
Region:

2 160 km2
1 041 300
Nottingham
East Midlands

PołoŜenie geograficzne:
Nottinghamshire jest angielskim hrabstwem połoŜonym
w regionie East Midlands
w środkowej Anglii, graniczącym z South Yorkshire, Derbyshire, Lincolnshire oraz Leicestershire.
Podział administracyjny:
Nottinghamshire dzieli się na 8 dystryktów: Rushcliffe, Broxtowe, Ashfield, Gedling, Newark
i Sherwood, Mansfield, Bassetlaw oraz Nottingham, które faktycznie stanowi jednolitą jednostkę
administracyjną.
Władza polityczna:
Lokalny system władzy politycznej w Nottinghamshire opiera się na dwu-poziomowym systemie
władzy. Rada Regionu Nottinghamshire jest pierwszym poziomem władzy regionalnej. Ma ona
do dyspozycji budŜet wynoszący 697 milionów funtów (65% tej kwoty pochodzi bezpośrednio
z dotacji rządowych a 35% z lokalnych podatków), które przeznacza na realizację zadań
własnych. Drugi poziom władzy stanowią Rady Okręgowe. W niektórych przypadkach
funkcjonuje teŜ trzeci poziom władzy – tzw. Rady Miejskie czy Rady Gminne.
Gospodarka/przemysł:
Gospodarka w Nottinghamshire jest bardzo zróŜnicowana. Obok branŜy farmaceutycznej
i zdrowotnej występuje tu przemysł włókienniczy i odzieŜowy. Rozwinął się tu ośrodek
inŜynierii precyzyjnej a takŜe profesjonalnych usług. Region jest siedzibą znanych światowych
przedsiębiorstw takich jak: Boots, Raleigh, Imperial Tobacco, Experian oraz Capital One.
Region jest równieŜ pręŜnym ośrodkiem edukacyjnym – funkcjonują tu dwa uniwersytety - the
University of Nottingham oraz Nottingham Trent University. Ponadto, New College
w Nottingham jest drugią największą szkołą tego typu w Europie kształcącą ponad 50 000
studentów.

Turystyka/kultura:
Ten słynący z legendy o Robin Hoodzie region ma do zaoferowania wiele interesujących atrakcji.
Wśród nich - kompleksy parków krajobrazowych: Clumber Park, Rufford Country Park,
Sherwood Forest; jaskinie w Creswell Crags gdzie odkryte zostały malowidła skalne czy katedra
Southwell Minister. Warto równieŜ zobaczyć pałac - Nottingham Castle czy najstarszy pub
w Anglii - Ye Olde Trip To Jerusalem, a takŜe posiadłość Lorda Byrona - Newstead Abbey.
Turystyka w Nottinghamshire:

www.visitnottingham.com

Oficjalna strona regionu:

www.nottinghamshire.gov.uk

Obszary współpracy:
W wyniku zmiany priorytetów współpracy międzynarodowej przez wybrane w 2005 roku władze
hrabstwa w chwili obecnej nie realizowane są Ŝadne wspólne inicjatywy.

