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1. GŁÓWNE INFORMACJE O PROJEKCIE 
 
Projekt SB YCGN – Projekt Sieci Grup 
Młodzieżowych Południowego Bałtyku 
został zatwierdzony przez Komitet 
Monitorujący Programu Interreg 
Południowy w trakcie obrad, które miały 
miejsce w dniach 8-9 listopada 2017 r. w 
Güstrow (Niemcy). Projekt posiada budżet 

całkowity w wysokości 565 642,00 EUR i jest realizowany przez 8 formalnych partnerów i 6 
stowarzyszonych z 4 krajów (Polska, Szwecja, Dania, Litwa). Główni partnerzy reprezentują 
społeczności lokalne i międzynarodowe jak Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk” 
(zrzeszające 42 gminy) pełniące rolę partnera wiodącego. Oprócz tego w projekcie biorą 
udział: przedstawiciele sektora akademickiego (reprezentowanego przez Wydział Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej i Uniwersytet w Kłajpedzie), dwie fundacje współpracujące z lokalną 
społecznością i działające na rzecz młodzieży i jej zaangażowania, oraz 9 gmin i miast. Okres 
realizacji projektu to styczeń 2018 r. - grudzień 2019 r. (24 miesiące). 
 
Ogólną ideą projektu jest zwiększenie udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji na 
poziomie lokalnym oraz wzmocnienie potencjału lokalnych i regionalnych podmiotów w 
obszarze Programu Południowy Bałtyk w dziedzinie polityki młodzieżowej i zrównoważonego 
rozwoju. W czasie swojego trwania projekt ma ambicję stworzenia sieci transgranicznej ze 
wspólnymi wydarzeniami w zakresie budowania potencjału pomiotów zaangażowanych, 
opartymi na analizie i badaniach krajów partnerskich, które przejdą międzynarodową 
kampanię opartą na wzmocnieniu uczestnictwa młodych ludzi. 
 
SB YCGN ma na celu zwiększenie potencjału lokalnych aktorów pracujących z młodzieżą, 
pokazując korzyści płynące z miękkiej współpracy transgranicznej w rozwiązywaniu 
wspólnych problemów młodzieży. W ramach projektu partnerzy dążyć będą do wzmocnienia 
współpracy transgranicznej między młodymi ludźmi w krajach partnerskich poprzez dialog 
obywatelski, w celu zwiększenia zdolności samorządów lokalnych i ich przedstawicieli oraz 
rozpowszechnienia wyników projektu. Ostatecznym rezultatem wspólnych działań będzie 
opracowanie przyszłych planów zwiększenia udziału młodzieży w życiu lokalnym i 
transgranicznym w regionie Południowego Bałtyku. 
 

2. DZIAŁANIA PROJEKTOWE 
 

14-16.02.2018 ELBLĄG – KONFERENCJA STARTOWA PROJEKTU SB YCGN 

 

Pierwsza konferencja projektu SB YCGN rozpoczęła się w 
dniach 14 i 16 lutego 2018 r. w Elblągu i została zorganizowana 
przez Partnera wiodącego – Stowarzyszenie Gmin RP 
Euroregion Bałtyk. Konferencja połączona byłą z obchodami 
20-lecia gospodarza i zawierała szereg dodatkowych wydarzeń 
jak debata młodzieżowa, konferencja Euroregionu Bałtyk. 



Project  SB YCGN 

South Baltic Youth Core Group Network  

4
th

 Regular Call, South Baltic  

Programme 2014–2020 

 

SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK              STHB.05.01.00-28-0117/17 

 

 
3 

 

Podczas spotkania wszyscy partnerzy projektu mieli okazję poznać siebie nawzajem i 
mieli czas na dyskusję w powiększonej grupie (biorąc pod uwagę partnerów 
stowarzyszonych i pełnych partnerów – łącznie 32 osoby zaangażowane) nad 
szczegółami i przyszłym przebiegiem projektu. 
W trakcie jej trwania partnerzy omawili szereg zagadnień związanych z samą aplikacją 
projektową oraz kontekstem współpracy w ramach przyszłych działań i funkcjonowania 
sieci SB YCGN. 
Konferencja startowa umożliwiła wszystkim partnerom zrozumienie i wsparcie 
ustalonego zakresu projektu i jego skali, a także skuteczne rozpoczęcie konkretnych 
zadań projektowych, omówienie wkładu zasobowego i finansowego poszczególnych 
partnerów, wspólnych działań, wydarzeń i rezultatów, a także wymiany doświadczeń, 
potrzeb i oczekiwań w ramach projektu.  Skupiono się także na warunkach kreatywności 
i współpracy młodzieży, które mają prowadzić do silniejszego łańcucha wartości oraz 
wzmacniania zdolności do wspierania perspektyw uczestnictwa obywatelskiego 
młodzieży w regionie Południowego Bałtyku. 
 
15.02.2018 ELBLĄG - DEBATA "MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCI" - LOKALNE WSPARCIE DLA 

MŁODYCH LUDZI JAKO IMPULS DLA WIELOPOZIOMOWEGO ROZWOJU W EUROREGIONIE 
BAŁTYK 
 

On 15 lutego 2018 r. w Elblągu w ramach konferencji 
startowej projektu odbyła się debata "Młodzież 
Przyszłości" koordynowana przez członków Rady 
Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk. Podczas spotkania 
omówione zostały problemy związane z codziennymi 
działaniami Rady Młodzieży ERB, wyzwaniami, przed 
jakimi może stawić czoła ta innowacyjna współpraca oraz 

omówiono ich plany na przyszłość. Uwzględniono ewentualne zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych stron z lokalnymi przedstawicielami młodzieży, gmin i 
polityków oraz partnerami projektów międzynarodowych (CAYSPOT i SB YCGN). Była to 
dobra okazja do zajęcia się nowymi pomysłami i inicjatywami, które mają kształtować 
przyszłość Euroregionu Bałtyk. 
 

12.03.2018 ELBLĄG – WSPÓŁPRACA DWÓCH WSPIERAJĄCYCH PROJEKTÓW 

DZIAŁANIA  MŁODZIEŻOWE PROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG -  CASYPOT AND SB YCGN 
 

Spotkanie miało na celu stworzenie synergii i 
rozwinięciu współpracy pomiędzy dwoma 
projektami wspierającymi młodzież w różnym 
zakresie w regionie Morza Bałtyckiego. Członkowie 
zespołów projektu SB YCGN (skupiający się na 
działaniach lokalnych), oraz CaSYPoT (tworzenie 

strategii młodzieżowej) podzielili się podobieństwami i różnicami występującymi w 
celach i wartościach, szansach i zagrożeniach  wynikających z dotychczasowych badań w 
organizacjach partnerów i dokonano porównania wyników i wyciagniecia z nich 
odpowiednich wniosków. Ustalono, że wspólnym celem będzie wzajemne wspieranie się 
w tworzeniu wykonalnych strategii i powiązanych z nimi działań terenowych które będą 
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miały pozytywny wpływ na beneficjentów i młodych ludzi w zaangażowanych gminach. 
Podczas spotkania zaproponowano różne narzędzia i strategie służące stawieniu czoła 
głównym wyzwaniom zidentyfikowanym w gminach partnerskich . Dokładniej, 
uczestnicy przygotowali i przedstawili listę narzędzi i potencjalnych strategii, które 
można zastosować w dziedzinie mobilności, rozwoju i tożsamości. 
 
23.03.2017 IŁAWA – SEMINARIUM DLA POLSKICH PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH 
 

Pierwsze seminarium wprowadzające pracowników 
samorządowych, lokalnych polityków, koordynatorów 
młodzieżowych rad w temat projektu SB YCGN 
skierowane do polskich gmin działających jako 
partnerzy stowarzyszeni projektu a wśród nich m.in. 
Gminy Miasta Gdynia, Elbląg, Dzierzgoń, Nowe Miasto 
Lubawskie, Iława. 

Podczas spotkania przedstawiono specyfikę i charakter współpracy między gminami 
(władzami) a młodzieżą. Tematem seminarium była analiza obecnego stanu współpracy 
młodzieżowej w każdej z gmin uczestniczących w projekcie. Określono sposób partycypacji i 
zaangażowania gminy, rozpoczęto prace nad harmonizacją działań, procedurami pracy 
długofalowej oraz metodami komunikacji, w tym omówiono kolejne wydarzenia projektowe, 
które będą miały miejsce w gminach. 
 
27.03.2018 VIMMERBY – DYSKUSJA MIĘDZY GRUPAMI MŁODYCH LUDZI I POLITYKAMI 
 

Miejscem spotkania było Fabriken - Allaktivitetshuset w 
Vimmerby. Miało ono otwartej dyskusji pomiędzy 
studentami i politykami, którzy omawiali najważniejsze 
kwestie z obu stron dotyczące żyxia społeczno-
politycznego Gminy Vimmerby (Szwecja). Dotyczyły one 
wzajemnej komunikacji, sposobów angażowania obu stron 
we wspólne wydarzenia i dyskutowano nad sposobami 
współpracy. Uczestnikom przedstawiono założenia 

projektu i zakres planowanych działań projektowych, w których mogli uczestniczyć 
przedstawiciele różnych środowisk mających na celu rozwiązywanie problemów 
młodzieży i budowanie wzajemnego dialogu 
 
17-18.04.2018 VIMMERBY – SPOTKANIE PARTNERSKE CZŁONKÓW ZESPOŁU 
PROJEKTOWEGO – WIZYTA STUDYJNA W SZWEDZKIEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ 
 

17 kwietnia odbyło pierwsze spotkanie studyjne 
zespołu SB YCGN w gminie partnerskiej w 
Vimmerby (Szwecja), którego gospodarzem była 
Wydział Kultury i Wypoczynku Gminy Vimmerby. 
Spotkanie miało na celu zaprezentowanie 
organizacji partnerskiej, jej zakresu działań i 
sposobów funkcjonowania współpracy 
młodzieżowej w celu pokazania dobrych praktyk 
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wdrożonych w Szwecji. Zostało to połączone z wizytami studyjnymi. Celem spotkania 
było: 

 monitorować postępy w osiąganiu docelowych wartości wskaźników produktu 
określonych we wniosku aplikacyjnym; 

 monitorować postęp realizacji części projektu w organizacji Partnera w 
odniesieniu do treści Formularza Wniosku Projektowego 

 aktualizowanie i opracowywanie Szczegółowego Planu Roboczego Projektu SB 
YCGN i określenia wszystkich terminów, które należy spełnić, aby osiągnąć 
uzgodnione produkty i rezultaty zgodnie z Formularzem Wniosku 

 ustalać kryteria jakości dla głównych produktów i rezultatów projektu 
 udzieleniu informacji przez Partnera Wiodącego organizacjom Partnerów 

Projektu i  Partnerom Stowarzyszonym o wszelkich czynnikach, które mogą 
prowadzić do odchyleń w podziale zadań, szczególnie tych, które mogą 
spowodować tymczasowe lub ostateczne zaprzestanie realizacji Projektu. 

 opracowanie schematów współpracy między organami zarządzającymi 
projektem i ustalenie sposobów ich komunikacji i dalszego funkcjonowania. 

Uczestnicy dyskutowali o ogólnym postępie projektów i o dalszych działaniach 
planowanych na 2018 rok, które należy podjąć, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. Mieli 
także okazję odwiedzić wystawę i muzeum Astrid Lindgren w Astrid Lindgren Nas i 
centrum młodzieżowe Gminy Vimmerby w Fabriken. 
 
18.05.2018 GDYNIA – DRUGIE SEMINARIUM DLA POLSKICH PARTNERÓW PROJEKTU 
 

Drugie Spotkanie polskich gmin i ich reprezentantów 
pełniących funkcję partnerów stowarzyszonych projektu 
SB YCGN, prowadzone przez Joannę Pietrasik z Fundacji 
Civis Polonus, która moderowała wszystkie dyskusje.  
Seminarium odbyło się w Wymiennikowni - 
Młodzieżowym Ośrodku Innowacji Społecznych i 
Projektowania w Gdyni. Podczas spotkania partnerzy 

skupili się na: 
 Rzeczywistym udziale młodych ludzi w procesach decyzyjnych - Inspiracje, dobre 

praktyki,  
 Sposób wspierania rozwoju sieci projektowej pod nazwą YCG i co możemy zrobić 

wspólnie w projekcie? 
 Określić, jakie procesy decyzyjne i jakie decyzje można podejmować z młodymi 

ludźmi. 
Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i ekonomii przedstawił 
założenia pilotażowych badań skonstruowanych wspólnie z Uniwersytetem w 
Kłajpedzie zgodnie z założeniami projektu, oczekiwania i plan ich realizacji.  
Skonsultowano poszczególne pytania i dokonano moderacji przyszłych ankiet badań 
właściwych określając ich treść oraz zakres. Seminarium obejmowało również 
zagadnienia dotyczące identyfikacji i metod rekrutacji zespołów YCG z gmin i 
planowania kolejnych działań. 
W trakcie spotkania LP projektu przedstawił plany i zadania na 2018 rok przedstawiając 
zakres oczekiwań związanych z rozwojem międzynarodowej sieci młodzieżowej. 
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KONIEC MAJA 2018 - BADANIA PILOTAŻOWE W GMINACH PARTNERSKICH I MIEJSKICH 
 

W założeniach projektu SB YCGN przyjęto 
przeprowadzenie badań naukowych. W tym celu 
przygotowano i rozpowszechniono wśród gmin 
uczestniczących badania pilotażowe przygotowane 
dwie partnerskie uczelnie - Politechnikę Gdańską 
(GUT), Wydział Zarządzania i Ekonomii (FME) oraz 
Uniwersytet w Kłajpedzie, które odgrywają rolę 
partnerów koordynujących działanie, a pozostali 

partnerzy uzupełnią działania swoja unikalną wiedzą, umożliwiając dostęp do badanych 
podmiotów – zarówno osób dorosłych jak i samej młodzieży. 
 Badania te mają na celu porównać lokalne potrzeby i warunki w odniesieniu do 
ogólnych problemów młodzieży i polityki młodzieżowej we wszystkich krajach 
uczestniczących. Oczekuje się, że działalność ta uzupełni istniejącą wiedzę dodatkowo o 
podejście naukowe, perspektywę władz lokalnych, które działają w większym stopniu 
jako decydenci w sprawach młodzieży w każdym kraju. Na koniec przeanalizowane 
zostaną również kwestie dotyczące kształtowania polityki młodzieżowej w gminach 
uczestniczących. 
Badania pilotażowe, maja za zadanie stworzyć ostateczną wersję kwestionariuszy na 
temat stanu obywatelskiego uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych wspierających 
młodzież i przebiegać będą we wszystkich organizacjach zaangażowanych w projekt. 
Analiza tych wyników zostanie wykorzystana do opracowania kwestionariusza do 
badań transgranicznych. 
 

3. Co się wydarzy w projekcie? 
 

11-12.06.2018, Gdynia: Pierwsza wydarzenie aktywizujące projektu Umbrella pod nazwą 
"Umacnianie świadomości" połączone z prezentacją doświadczeń z projektów SB YCGN i 
CASYPOT podczas warsztatów „Nie pozwól młodym odchodzić z ich miast”, które maja 
wesprzeć powstające idee projektowe w krajach Morza Bałtyckiego; 
20.07.2018, Elbląg: Trzecie warsztaty dla polskich Gmin; 
22-29.06.2018, Denmark or Telšiai: Warsztaty dla partnerów Skandynawskich I 
Litewskich – wypracowanie sposobów współpracy, harmonogramu kolejnych spotkań. 
End of June/Beginning of September 2018: Badania właściwe w Gminach partnerskich; 
6-9.09.2018, Marseilles: Udział w międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej "Dzielne 
nowe światy?" Przyszłość demokracji i edukacji obywatelskiej”; 
21-22.09.2018, Gdynia: Wspólny trening opiekunów i Młodzieży z gmin członkowskich z 
4 krajów; 
End of September 2018 - Finalizacja badań naukowych we wszystkich gminach objętych 
projektem 

October 2018: Wizyta monitorujaca i warsztaty w jednej z organizacji partnerskich; 
8-9.11.2018, Klaipeda: Konferencja naukowa - warsztaty dla młodzieży uczestniczące w 
działaniach projektowych - warsztaty dla partnerów skandynawskich i litewskich, 
 
Więcej: http://www.eurobalt.org.pl/  facebook https://bit.ly/2s6YwYV 
 

http://www.eurobalt.org.pl/
https://bit.ly/2s6YwYV

