CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Serviciul diasporă și parteneriate externe
Voievodatul Podkarpackie din Republica Polonă
Cele mai importante acțiuni realizate în comun, de la semnarea parteneriatului între
județul Suceava și Voievodatul Podkarpackie din Republica Polonă, au fost după cum
urmează:
- participarea reprezentanților Voievodatuluil Podkarpackie la acțiunile
desfăşurate în judeţul Suceava, cu prilejul zilelor Culturii Polone;
- o delegaţie a judeţului Suceava a participat la conferinţa „Ruta de tranzit Via
Carpathia – o oportunitate pentru consolidarea avantajelor competitive ale
regiunilor Uniunii Europene de Est”, organizată în Rzeszów;
- participarea județului Suceava la Târgul de Turism organizat în cadrul
„Forumului de Cooperare Alpino-Carpatic” – Rzeszów;
- voievodatul Podkarpackie a găzduit cea mai mare reuniune regională a
profesioniştilor din industria aviaţiei, din universităţi, companii şi organizaţii
din domeniul aerospaţial din toată Europa, eveniment la care au participat 2
reprezentanţi ai Regiei Autonome Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava.
Obiectivul principal al evenimentului „Zilele destinate expoziţiilor cu tema
Aviaţia Internaţională” a fost crearea de condiţii pentru stabilirea unor
întâlniri şi iniţierea de noi parteneriate, care ar putea avea ca rezultat
dezvoltarea cooperării internaţionale;
- schimb de experienţă în domeniul absorbţiei de fonduri europene între
specialiști din județul Suceava și din Voievodatul Podkarpakie;
- în data de 1 februarie 2016, Consiliul Judeţean Suceava a promovat la
finanţare nerambursabilă proiectul Perfecționarea personalului din
învățământul special din județul Suceava în instituții similare din Voievodatul
Podkarpackie în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea-cheie 1 „Proiect de
mobilitate a personalului din domeniul învăţământului şcolar”, cu scopul
îmbunătăţirii nivelului de competenţe şi de aptitudini cheie ale cadrelor
didactice și a altor membri ai personalului din domeniul învăţământului şcolar
special, prin efectuarea unei perioade de observare directă la locul de muncă,
în școli similare din Voievodatul Podkarpackie. Participanţii la proiectul de
mobilitate sunt 30 de cadre didactice și personal din domeniul învăţământului
şcolar special care activează în Școlile speciale aflate în subordinea
Consiliului Judeţean Suceava, respectiv Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Suceava, Grădiniţa Specială Fălticeni, Liceul Tehnologic Special Bivolărie,
Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuţi, Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă “Sf. Andrei” Gura Humorului și Şcoala Profesională Specială
Cîmpulung Moldovenesc. Şcolile partenere din Polonia sunt Zespół Szkół nr.
3 și Oddziałami Integracyjnymi din Rzeszów. În data de 02.08.2016 a fost
semnat contractul de finanțare aferent acestui proiect, cu o durată de
implementare de 24 luni;

- pe data de 6 septembrie 2017, în cadrul Forumului Economic de la Krynica, a
avut loc o întrevedere între președintele Consiliului Județean Suceava și
Władysław Ortyl, mareșalul voievodatului Podkarpackie. Discuțiile s-au axat
pe dezvoltarea colaborării între cele două unități administrativ-teritoriale
partenere. S-a convenit să se facă demersuri pentru promovarea coridorului
Marea Baltică-Marea Neagră, coridorul Gdansk-Varșovia-Lviv-CernăuțiSuceava-București-Sofia și s-a discutat despre activitatea în cadrul
Euroregiunii Carpatice;
De asemenea, s-a discutat despre organizarea unui infotur cu operatori în
turism din Suceava în voievodatul Podkarpackie, dar și a unei vizite a
agenților de turism din Podkarpackie în județul Suceava. Au fost abordate și
alte teme, precum: cooperarea în vederea valorificării moștenirii culturale
comune, respectiv civilizația huțulilor din Polonia, Slovacia, Ucraina și
România, organizarea unor schimburi de experiență în cadrul programelor
transfrontaliere cu Ucraina și sprijinirea părții ucrainene, în demersul de
aderare la UE;
- Participarea anuală a reprezentanților Voievodatului Podkarpakie la
acțiunea”Zilelor Culturii Polone” care, în anul 2018, a ajuns la a XX- a ediție,
organizată de Uniunea Polonezilor din România, la Suceava, sub deviza ”Mai
aproape unii de alții”;
- Județul Suceava a fost reprezentat la Forumul Regiunilor - Inițiativa celor Trei
Mări, care a avut loc pe data de 3 iulie 2018, la Jasionka, lângă Rzeszów, la
invitația Voievodatului Podkarpackie. Desfășurat sub egida 3C –
Conectivitate, Comercialitate, Complementaritate - evenimentul a fost
organizat de către Voievodatul Podkarpackie, sub înaltul patronaj al
președintelui Republicii Polone.
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