OD POCZ¥TKU ISTNIENIA FORUM
Z BEZPOŒREDNICH DOTACJI KONKURSOWYCH
PO STRONIE POLSKIEJ SKORZYSTA£O
PONAD SZEŒÆDZIESIÊCIU BENEFICJENTÓW.
W praktyce jednak w realizowanych przedsiêwziêciach wziê³o udzia³ wiele
innych organizacji i œrodowisk. Wiele projektów dotyczy³o wspó³pracy
kulturalnej, edukacji m³odzie¿y i opracowañ historycznych. Wsparcie
uzyska³y równie¿ dzia³ania realizowane w zakresie wspó³pracy oœrodków
akademickich i eksperckich oraz inicjatywy œrodowisk lokalnych, s³u¿¹ce
popularyzacji osi¹gniêæ polsko-czeskiej wspó³pracy transgranicznej. Istotne
s¹ tak¿e dzia³ania, które stanowi¹ impuls do zacieœniania wspó³pracy
w miejscach bardziej odleg³ych od polsko-czeskiego pogranicza.
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ü
Nadrzêdnym celem Forum jest utrwalanie przyjaznej wspó³pracy,
prze³amywanie negatywnych stereotypów we wzajemnym
postrzeganiu, budowanie sympatii i trwa³ego zaufania miêdzy Polakami
i Czechami. Powo³anie i dotychczasowa dzia³alnoœæ Forum œwiadcz¹
o wyj¹tkowym znaczeniu wspó³pracy polsko-czeskiej, zarówno
w wymiarze s¹siedzkim, transgranicznym jak miêdzypañstwowym.

ü
W ramach Forum w obu krajach funkcjonuj¹ Rady Programowe. Rady s¹
powo³ywane przez ministrów spraw zagranicznych jako cia³a doradcze.
Gromadz¹ przedstawicieli ró¿nych dziedzin ¿ycia publicznego,
ekspertów z wieloletnim doœwiadczeniem. Osoby te co dzieñ aktywnie
dzia³aj¹ na rzecz dobrych stosunków miêdzy naszymi krajami. Wœród
nich s¹ równie¿ dzia³acze Solidarnoœci Polsko-Czesko-S³owackiej.

ü
Rady spotykaj¹ siê wspólnie raz w roku, przewa¿nie na pograniczu
polsko-czeskim. Spotkaniom tym towarzysz¹ seminaria i dyskusje
poœwiêcone wybranym aspektom wspó³pracy polsko-czeskiej. Rady
wypracowuj¹ rekomendacje dla ministrów spraw zagranicznych
w zakresie dzia³alnoœci Forum, jego priorytetów na kolejne lata oraz
innych kwestii istotnych z punktu widzenia rozwoju stosunków
polsko-czeskich.
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PRZYK£ADY PROJEKTÓW WSPÓ£FINANSOWANYCH
W RAMACH KONKURSU MSZ RP
?
Konferencja Na szlaku wspólnego dziedzictwa w Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju po³¹czona z wizyt¹ studyjn¹
w Manufakturze Papieru (Ruèní papírna) w Velkich Losinach

FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ
ZBLI¯ENIA SPO£ECZEÑSTW,
POG£ÊBIONEJ WSPÓ£PRACY I DOBREGO S¥SIEDZTWA
ü
Og³aszane co roku przez Ministrów Spraw Zagranicznych niezale¿nie
po stronie polskiej i czeskiej konkursy dotacyjne to praktyczny
instrument realizacji celów Forum. Zgodnie z postanowieniami
Memorandum z 2008 r. nale¿y do nich wsparcie projektów
dwustronnych i inicjowanie nowych przedsiêwziêæ na ró¿nych polach
wspó³pracy, takich jak polityka, kultura, sztuka, nauka i badania,
edukacja, wymiana m³odzie¿y, wspó³praca transgraniczna, media,
gospodarka itp. – w praktycznie wszystkich dziedzinach wspólnego
zainteresowania.

ü
Szczególny charakter konkursów polega na tym, ¿e adresowane s¹ one
tak¿e do niewielkich podmiotów, które dziêki wspó³finansowaniu
przez MSZ maj¹ mo¿liwoœæ zrealizowania niszowych projektów
w bardzo szerokim zakresie tematycznym. Preferowane s¹ projekty
daj¹ce impuls do nawi¹zania i utrzymania trwa³ych relacji
z partnerami czeskimi oraz zapewniaj¹ce kontynuacjê dzia³añ
w przysz³oœci.

PRZYK£ADY PROJEKTÓW

ü
Forum Polsko-Czeskie zosta³o powo³ane w 2008 roku na mocy
memorandum podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych Polski
i Czech. Ta wyj¹tkowa platforma nawi¹zuje do wspólnych wartoœci
i tradycji historycznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem dziedzictwa
ruchu Solidarnoœci Polsko-Czesko-S³owackiej. Wspiera oddolne
inicjatywy w obszarze spo³eczeñstwa obywatelskiego, przyczyniaj¹c siê
do nawi¹zywania relacji miêdzy ludzkich oraz rozwoju stosunków
dobros¹siedzkich.

KONKURS DOTACYJNY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH RP

FORUM – POWSTANIE I DZIA£ALNOŒÆ

FORUM – POWSTANIE I DZIA£ALNOŒÆ

Projekt wpisa³ siê w starania obu muzeów o wspólny wpis na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Wydano równie¿ promuj¹cy tê akcjê
folder w jêzykach polskim, czeskim oraz angielskim, w wersji papierowej
i elektronicznej. Projekt doskonale spe³ni³ swój cel, jakim by³o promowanie
wœród Polaków i Czechów wiedzy na temat wspólnego dziedzictwa
historycznego, zwi¹zanego z produkcj¹ papieru, a tak¿e obecnej dzia³alnoœci
i wspó³pracy muzeów.

?
Kino na Granicy w Drodze – wyk³ady po³¹czone z projekcj¹ filmów
z Polski i Czech w dziesiêciu miastach po obu stronach granicy
G³ównym celem projektu by³o przybli¿enie osi¹gniêæ polskiej kinematografii
w Czechach oraz w Polsce, równie¿ w kontekœcie prze³amywania istniej¹cych
wci¹¿ w naszych krajach wzajemnych negatywnych stereotypów. Projekt
wykorzystano do promocji jednego z najwa¿niejszych wydarzeñ wspó³pracy
polsko-czeskiej, jakim jest doroczny festiwal Kino na Granicy oraz
przedstawienia Cieszyna i Czeskiego Cieszyna jako miejsca gdzie granica
miêdzypañstwowa bardziej ³¹czy ni¿ dzieli, a szans¹ rozwoju jest trwa³a
wspó³praca transgraniczna i wspólna promocja.

?
Polsko-czeska szko³a m³odych animatorów lokalnych – wspó³praca
m³odzie¿y z Polski (Ruciane-Nida) i Czech (Lomnice nad Popelkou)
ü
Projekty musz¹ byæ realizowane we wspó³pracy z co najmniej jednym
partnerem czeskim i powinny nawi¹zywaæ do corocznie ustalanych
priorytetów. Projekty mog¹ byæ przeprowadzane zarówno na terenie
Polski jak i za granic¹.

40-osobowa grupa „m³odych liderów” szkoli³a siê w zakresie opracowywania
i realizowania projektów lokalnych, w tym pozyskiwania œrodków
finansowych. Powo³ano Polsko-Czesk¹ Szko³ê M³odych Animatorów
Lokalnych. „Liderzy” przygotowali ma³e projekty, realizowane nastêpnie
w ich œrodowiskach. Celem projektu by³o równie¿ promowanie dialogu
i tolerancji, w tym przezwyciê¿ania stereotypów we wzajemnym
postrzeganiu wspólnej historii. Projekt pokaza³, ¿e wspó³praca polsko-czeska
mo¿e siê z powodzeniem rozwijaæ tak¿e poza regionami przygranicznymi.

