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ROZWAŻANIA NAD EUROPĄ  
VADEMECUM DLA CZŁONKÓW KR-U NA TEMAT ORGANIZACJI WY DARZEŃ 

LOKALNYCH 
 

CZYM SĄ „ROZWA ŻANIA NAD EUROPĄ” 
 

„Rozważania nad Europą”  to inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, która ma na celu 
umożliwienie obywatelom dzielenie się ideami, przemyśleniami i opiniami dotyczącymi tego, jaka 
powinna być Unia Europejska. W tym kontekście władze lokalne i regionalne powinny zaangażować 
się w dialog ze swoimi obywatelami i zbierać informacje zwrotne dotyczące ich obaw, przemyśleń, 
propozycji i pomysłów co do przyszłości UE. KR zobowiązuje się do przekazania głosu obywateli, tak 
aby był on słyszalny w trwającej debacie politycznej na temat przyszłości Europy oraz do 
ustanowienia dialogu z obywatelami w prostych słowach, wokół wspólnych wartości 
i z umożliwieniem im przedstawienia swoich obaw i konkretnych propozycji w debacie na szczeblu 
UE. 
 
Z dobrowolnej inicjatywy członków Europejski Komitet Regionów (KR) wyraża gotowość 
wspierania organizacji wydarzeń lokalnych w całej Europie w 2017 r., głównie w formie „debat 
obywatelskich” inicjowanych przez jego członków, regiony, prowincje, miasta oraz stowarzyszenia 
krajowe i w partnerstwie z innymi instytucjami UE w państwach członkowskich. 
 
Ponadto debaty polityczne na temat „Rozważań nad Europą” mogłyby również być inicjowane 
przez parlamenty regionalne lub rady lokalne. Wnioski z tych debat i ewentualne przyjęte 
deklaracje lub rezolucje mogłyby stanowić wkład do opinii KR-u „Rozważania od Europą: głos 
samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”, o wydanie 
której zwrócił się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.  
 
Rezultaty serii wydarzeń lokalnych „Rozważania nad Europą” będą stanowiły wkład KR-u do 
procesu refleksji nad Europą, opartego na rezolucji w sprawie przyszłości Europy, która ma zostać 
przyjęta na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w lutym 2017 r. i opinii „Rozważania 
od Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii 
Europejskiej”, która ma zostać przyjęta w październiku 2018 r., przed rozpoczęciem kampanii 
dotyczącej europejskich wyborów w 2019 r. 



JAKIEGO WSPARCIA MO ŻE UDZIELI Ć KR W SPRAWIE ORGANIZACJI 
WYDARZENIA LOKALNEGO? 

 

W zależności od dostępności środków finansowych KR może sfinansować następujące działania 
(wykaz niepełny): 
Wsparcie przed wydarzeniem 
� Planowanie wydarzenia – poparcie dla koncepcji tego wydarzenia, w tym dla porządku 

obrad/moderatora/prelegentów/koordynacji zadań organizacyjnych/ustalenia 
miejsca/układu/tożsamości wizualnej i dekoracji 

� Poradnik prelegenta dla członków KR-u: zawierający propozycje dotyczące struktury 
debaty/wskazówki dotyczące logo/prośby o informacje zwrotne na temat wydarzenia 

Realizacja wydarzenia 
� Pokrycie kosztów związanych z moderowaniem dyskusji 
� Tłumaczenie ustne – pół dnia  
� Wsparcie w zakresie komunikacji: poprzez prasę, internet, media audiowizualne 

i społecznościowe 
� Zwrot kosztów podróży ograniczonej liczby członków KR-u uczestniczących w wydarzeniu 

jako prelegenci 
� Rozpowszechnianie materiałów, publikacji + specjalnych rozwijanych banerów „Rozważania 

nad Europą” 
� Partnerstwa medialne o charakterze ad hoc, aby maksymalnie zwiększyć widoczność tego 

wydarzenia 
� Kampanie w mediach społecznościowych o charakterze ad hoc, aby maksymalnie zwiększyć 

siłę oddziaływania tego wydarzenia 

 
 

JAKIE SĄ PAŃSTWA ZADANIA JAKO ORGANIZATORA? 
 

• Zapewnienie logistyki: miejsca spotkania + infrastruktury technicznej  

• Zaproszenie prelegentów 
• Organizacja działań w zakresie komunikacji (za pośrednictwem mediów regionalnych, 

lokalnych) 

• Zapewnienie gromadzenia informacji zwrotnych na temat tego wydarzenia (również za 
pośrednictwem aplikacji) i działania następcze dotyczące wyników, które zostaną 
włączone do prac KR-u 

 
 

CO JEST PAŃSTWU POTRZEBNE, BY ZORGANIZOWA Ć WYDARZENIE LOKALNE 
WRAZ Z KR-EM? 

 

1. Członek KR-u, który wspiera i inicjuje  wydarzenie lokalne oraz bierze w nim udział 
 
2. Silne zaangażowanie i motywacja lokalnego organu będącego gospodarzem wydarzenia 

oraz partnerów ma kluczowe znaczenie dla udanej imprezy 

 



KILKA WSKAZÓWEK W CELU USPRAWNIENIA ORGANIZACJI 
 

1. Przedstawić Państwa pomysł i harmonogram Europejskiemu Komitetowi Regionów 
z dużym wyprzedzeniem: sprawy takie są złożone i należy je omawiać na wczesnym etapie. 
Zaplanujmy to razem! 

 
2. Przyjąć format debaty obywatelskiej i dostosować koncepcję wydarzenia do lokalnych 

priorytetów tematycznych w Państwa regionie lub mieście. 
 
3. Uwzględnić równowagę sił politycznych i płci oraz możliwość reprezentowania różnych 

stanowisk politycznych.  
 
4. Pomyśleć o synergiach: Państwa wydarzenie może zostać połączone z posiedzeniami 

wyjazdowymi KR-u  
i/lub z odpowiednimi wydarzeniami krajowymi (np. ze zgromadzeniami ogólnymi 
stowarzyszeń krajowych/europejskich). 

 
5. Organizować wydarzenie w partnerstwie: skontaktować się z instytucjami UE. Partnerami 

mogą być Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, przedstawicielstwa i biura 
informacyjne PE. Kontakty można znaleźć na stronie: Europa w moim regionie 

 
6. Zatroszczyć się o dobrą dokumentację (zdjęcia, materiały filmowe, sprawozdanie); jak 

najlepiej wykorzystać partnerstwa medialne (prasę, telewizję, radio) i media społecznościowe. 
Nasz zespół ds. komunikacji chętnie Państwu pomoże. 

 
7. Czerpać inspirację z innych wydarzeń, które odbywają się w całej Europie z inicjatywy 

innych członków KR-u, regionów i miast. Więcej informacji na temat poprzednich wydarzeń 
lokalnych można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

 
 

JAKA WYGL ĄDA FORMUŁA WYDARZENIA LOKALNEGO?  

 

 
� Struktura : 2 godziny dyskusji uczestników panelu z uczestnikami wydarzenia, moderowanej 

przez zawodowego dziennikarza. Uczestnicy panelu będą odpowiadać głównie na pytania 
moderatora i publiczności. 
Formuła dialogu obywatelskiego: otwarta i oparta na uczestnictwie oraz na koncepcji 
i otwartej przestrzeni dyskusji między uczestnikami a przedstawicielami politycznymi.  

 
� Prelegenci/uczestnicy panelu: do 4 członków KR-u (wliczając w to lokalnego członka KR-u, 

który pełni rolę gospodarza). Inni prelegenci: przedstawiciel rządu krajowego, inne instytucje 
UE (posłowie do Parlamentu Europejskiego, komisarze), eksperci w danej dziedzinie, 
przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Liczba prelegentów powinna być ograniczona, 
tak aby umożliwi ć faktyczną interakcję z publicznością. 

 



� Treść/główny temat wydarzeń: dialog obywatelski nie przewiduje zestawu określonych 
odgórnie tematów. Jako ogólne wskazanie można wymienić następujące obszary: deficyt 
demokratyczny, integracja migrantów, radykalizacja, inwestycje, spójność społeczna, 
gospodarcza i terytorialna, umiejętności osób młodych, agenda cyfrowa, unia 
energetyczna, środowisko, przeciwdziałanie zmianie klimatu, polityka socjalna, problemy 
związane z globalizacją, modele gospodarcze dla Europy. 

 
� Autentyczne historie i doświadczenia: w zależności od wybranego tematu instytucje UE 

w Brukseli, włączając w to siedzibę KR-u, mogą na Państwa prośbę służyć autentycznymi 
przykładami z Państwa regionu lub miasta, w tym danymi dotyczącymi opinii obywateli na 
temat UE i jej polityk. 

 
� Publiczność: wydarzenie lokalne powinno być jak najbardziej otwarte i obejmować jak 

największą liczbę zainteresowanych osób. Mówiąc ogólnie i z zastrzeżeniem, że nie jest to lista 
wyczerpująca, wydarzenie powinno być skierowane do osób w różnych grupach wiekowych, 
osób systematycznie niebiorących udział w głosowaniach, uczniów i nauczycieli, 
przedstawicieli MŚP, przedstawicieli uczelni wyższych i świata akademickiego, mediów 
lokalnych i krajowych, a także do lokalnych polityków i stowarzyszeń władz lokalnych. 

 
� Mechanizm przekazywania informacji zwrotnych: istnieją specjalne narzędzia uzyskiwania 

informacji zwrotnych od uczestników, w tym systematyczne gromadzenie pytań i odpowiedzi 
w kwestionariuszach przygotowywanych ad hoc, jak również za pomocą narzędzi mediów 
społecznościowych (Twitter). Może to się odbywać za pomocą kwestionariusza „Rozważania 
nad Europą” , który Dyrekcja Komunikacji KR-u udostępnia w formie aplikacji online. 
Aplikacja ta to formularz informacji zwrotnej , łatwy do zrozumienia i do wypełnienia przez 
wszystkich uczestników w ich ojczystym języku. Mogą oni z niej skorzystać przed 
wydarzeniem lub po nim. Informacje zwrotne mają kluczowe znaczenie dla 
ustrukturyzowania wkładu KR-u w proces „Rozważań nad Europą” i przekazania 
pomysłów dotyczących dalszego procesu reform w UE. 

 
 

JAK WYSŁA Ć ZGŁOSZENIE? 
 
Jeśli członkowie chcieliby zorganizować wydarzenie, każda propozycja dotycząca wydarzenia lokalnego 
„Rozważania nad Europą” musi zostać złożona przez organizatorów co najmniej trzy miesiące przed datą 
wydarzenia za pośrednictwem prostego internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Zapraszamy Państwa zatem do uważnego przeczytania odnośnych przepisów 
– decyzji KR-u nr 28/2016 (tekst dostępny we wszystkich językach UE na naszej stronie poświęconej 
wydarzeniom lokalnym). Propozycja jest poddawana wewnętrznej ocenie i następnie – w przypadku skutków 
finansowych  – jest przedstawiana do zatwierdzenia władzy budżetowej KR-u. 
Gdy wydarzenie zostanie zatwierdzone przez KR, Dział Imprez Dyrekcji Komunikacji KR-u udostępnia 
„praktyczną listę kontrolną – wytyczne dla organizatorów” obejmujące specyfikacje techniczne dla wszystkich 
służb KR-u – poprzez wykonawcę zewnętrznego.  
 
Uwaga: zgodnie z art. 11 ust. 8 decyzji nr 28/2016 KR nie może wspierać wydarzeń lokalnych organizowanych 
na 3 miesiące przed wyborami krajowymi lub regionalnymi. 

Jeżeli mają Państwo pytania lub pragną coś nam przekazać, prosimy o kontakt z Dyrekcją 
Komunikacji. Kontakt: eulocal@cor.europa.eu 


