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20 marca 2013 roku przybyła z wizytą do Gminy Kłodawa delegacja samorządowców z Obwodu
Donieckiego. Wizyta jest jednym z działań projektu „Know-How dla Obwodu Donieckiego –
wzmocnienie struktur administracyjnych   i rozwoju regionalnego na Ukrainie” realizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach „Know-How
Exchange Programme” Inicjatywy Środkowoeuropejskie. 

  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przygotował program, w jak nawiększym
stopniu odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez uczestników stażu. Zainteresowania gości
dotyczyły zagadnień samorządowych, ale chcieli również zobaczy i zwiedzić Podziemną Trasę
Turystyczną Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Kłodawa została wybrana przez Urząd Marszałkowski
jako przykładowa gmina województwa wielkopolskiego, dla zobrazowania gościom działalności
administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Przybyły do nas cztery osoby,
przedstawiciele administracji ukraińskiej z tłumaczem i opiekunem z ramienia Wielkopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego. Goście zwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną, zostali podjęci
obiadem w „Domu Górnika” a następnie przyjechali do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Po
krótkim powitaniu, przedstawieniu gości i gospodarzy pracownicy urzędu zaprezentowali
prezentacje multimedialne na temat:

    
    -  - zagospodarowania przestrzennego gminy;  
    -  - zarządzania projektami i aplikowania o środki unijne;  
    -  - planów strategicznych;  
    -  - działalności stowarzyszenia „Solna Dolina”.  

  

Województwo Wielkopolskie jest pierwszym polskim samorządem regionalnym, który zrealizuje
projekt w ramach „Know-how Exchange Programme” (KEP) Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
(CEI). 7 grudnia 2012 r. Komitet Koordynatorów Krajowych CEI zaakceptował – spośród
kilkudziesięciu projektów nadesłanych z całej Europy - 10 projektów, które zostaną
dofinansowane . Dotacje otrzymają wnioskodawcy z: Włoch (4 instytucje), Polski (2), Bułgarii
(1), Czech (1), Słowenii (1) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (1).
Wielkopolsce przyznano grant w wysokości 17.145 euro na realizację projektu „Know-how dla
Obwodu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego na
Ukrainie”. Projekt ruszy już w drugiej połowie stycznia 2013r.

  

Celem projektu jest wsparcie ukraińskiego beneficjenta – Lokalnego Stowarzyszenia Organów
Władzy Samorządowej Obwodu Donieckiego (LSOWSOD) – w tworzeniu narzędzi rozwoju
regionalnego wzmacniających potencjał instytucjonalny administracji lokalnej poprzez
przekazanie najlepszych praktyk Województwa Wielkopolskiego w tej dziedzinie. Służyć temu
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będą działania projektowe – konferencje i seminaria, staże oraz polsko-ukraińsko-rosyjski
słowniczek terminów związanych z rozwojem regionalnym i administracją lokalną. Projekt,
powstały z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka,
koordynowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UMWW, stanowi kontynuację
współpracy podjętej przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej z partnerami
ukraińskimi.
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