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Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony... 

Ważnym czynnikiem warunkującym rozwój ekonomii społecznej jest również ekonomia 

w tradycyjnym jej definiowaniu. Bo warto ekonomizować podmioty ekonomii społecznej. 

W dniach 3 - 7.09.2018 r. Członek Naszego Zespołu Redakcyjnego – Piotr Wójtowicz 

uczestniczył w XIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu.  

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Urzędowi Miasta Nowy Sącz, wspólnie 

realizują projekt: „Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony”. To zadanie publiczne 

współfinansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu 

„Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”. 

Celem projektu jest wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy 

międzynarodowej, promocja stulecia odzyskania niepodległości wśród zagranicznych miast 

partnerskich Nowego Sącza, wykreowanie nowych pomysłów dotyczących współpracy 

międzynarodowej miast partnerskich oraz wzmocnienie wizerunku Polski na arenie 

międzynarodowej. Projekt ma również na celu ukazanie Polski jako kraju, w którym młodzi 

profesjonaliści, liderzy życia społecznego i młodzi przedsiębiorcy z całej Europy mogą się 

spotykać, nawiązywać kontakty oraz debatować nad problemami współczesnego świata 

i współczesnej Europy. 

W ramach projektu został m.in. zorganizowany konkurs internetowy: „Aktywnie 

współpracujące miasta – przyszłość młodego pokolenia”, w którym udział wzięli młodzi 

liderzy pochodzący z Nowego Sącza i jego miast partnerskich. Trzydziestu zwycięzców 

wzięło udział w XIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbyło się w dniach     

3 – 7 września w Nowym Sączu. 

W ramach projektu zwycięzcy oraz przedstawiciele prasy odwiedzili nowosądeckie firmy: 

Fakro i Wiśniowski oraz wzięli udział w warsztatach poświęconych współpracy 

międzynarodowej i budowaniu partnerstw w regionie. Uczestniczy debatowali nad 

wyzwaniami i perspektywami Europy 4.0, wypowiadali się na temat partnerstwa i tego jak 

wygląda ono w ich państwach oraz wzięli udział w debacie, która dotyczyła Europy 

Środkowej i jej aktywności. 

Piotr Wójtowicz 
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