
Do dziś Polska zawarła w Europie ponad 3000 umów partnerskich. Wśród 
krajów z Europy Środkowej i Wschodniej to właśnie Polska ma najwięcej 
bliskich relacji z francuskimi samorządami. Przykładem może być współpra-
ca departamentu Côtes d’Armor z województwem warmińsko-mazurskim. 
Więzi te są częścią procesu ponownej integracji Polski z wielką europejską 
rodziną. Warto je doceniać i intensyfikować. Ze względu na obecnie panują-
ca sytuację w Europie jest to tym bardziej istotne. 
Z inicjatywy francusko-polskiej grupy roboczej działającej w ramach Fran-
cuskiej Sekcji Rady Gmin i Regionów Europy (AFCCRE),  28 i 29 czerw-
ca zostanie zorganizowane po raz trzeci polsko-francuskie spotkanie na 
temat współpracy zdecentralizowanej. Seminarium odbędzie się w St-
-Brieuc na zaproszenie Rady Departamentu Côtes d’Armor. Spotkanie 
wspiera francuskie Ministerstwo ds. Europy i Spraw Zagranicznych. Jego 
adresatami są przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych z obu 
krajów oraz osoby zaangażowane we współpracę i związki bliźniacze po-
między Francją i Polską.
Promowanie europejskich wartości
Wobec trwającej obecnie debaty na temat wartości Unii Europejskiej 
jesteśmy winni pokazać, że samorządy lokalne i regionalne obu naszych 
krajów są przywiązane do europejskich wartości, które przyświecają ich 
kontaktom.  Spotkanie z przyjaciółmi z Polski będzie doskonałą okazją do 
dialogu w atmosferze zaufania na każdym szczeblu.  

Wzmocnienie francusko-polskiej wymiany i współpracy
Podczas dwudniowego spotkania odbędzie się debata o przyszłości Unii 
Europejskiej w duchu konsultacji obywatelskich, które zaproponował 
prezydent Francji. W programie obrad znajdą się również aktualności 
francuskich i polskich samorządów lokalnych, innowacyjna współpraca 
i mobilność młodego pokolenia. Dyskusja pozwoli także na omówienie 
przyszłości europejskiej polityki spójności, która ma ogromne znaczenie 
dla samorządów lokalnych i regionalnych obu naszych krajów.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Departamentu Côtes d’Armor przy wsparciu 
francuskiego Ministerstwa ds. Europy i Spraw Zagranicznych oraz jego Delegacji 
ds. Działań Zewnętrznych Samorządów Terytorialnych, Ambasad obu naszych 
krajów i Związku Miast Polskich, który jest partnerem Francuskiej Sekcji w Radzie 
Gmin i Regionów Europy.
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