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Białystok, 05.07.2013 

Projekt: „Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy  

transgranicznej w województwie podlaskim” 

 

Od czerwca 2013 roku Fundacja SocLab realizuje badania pod nazwą „Diagnoza 

samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie 

podlaskim”. 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 

ramach zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru 

polskiej polityki zagranicznej 2013”. 

 

Celem projektu jest: 

wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej 
poprzez dostarczenie aktualnej i pogłębionej analizy współpracy transgranicznej 
prowadzonej przez takie podmioty jak: samorządy, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa i szkoły wyższe w województwie podlaskim.  

Cele szczegółowe: 

1. wsparcie merytoryczne przy wypracowaniu mechanizmów i narzędzi wspólnej 
realizacji przez partnerów w regionie priorytetów polskiej polityki zagranicznej i 
priorytetów komunikacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na poziomie 
obywatelskim i samorządowym. 

2. dostarczenie podmiotom zaangażowanym w tworzenie wojewódzkiej strategii 
dyplomacji samorządowej aktualnych danych na temat: 

 zakresu współpracy transgranicznej w województwie,  

 szans i barier w rozwoju tej współpracy, 

 specyfiki i charakteru regionalnej współpracy międzysektorowej w zakresie 
współpracy międzynarodowej, 

 określenia dobrych praktyk w kontaktach z krajami ościennymi na przykładzie 
województwa podlaskiego. 

W listopadzie 2013 roku udostępnimy raport z badań w wersji elektronicznej i 
papierowej. 

 

Koordynator merytoryczny: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska tel. 601 155 546, 
k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl  

Zespół badawczy: prof. Jan Poleszczuk, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, dr 
Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, mgr Łukasz Kiszkiel, mgr Andrzej Klimczuk. 

Konsultacja merytoryczna: prof. Andrzej Sadowski 
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Organizator: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” 

www.soclab.org.pl 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach 

zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej 

polityki zagranicznej 2013”. Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej 

Autorów. Treści prezentowane w niniejszej publikacji nie są tożsame z oficjalnym 

stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
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