
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2

Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

(Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.) (Dz.U. L 210 
z 31.7.2006, s. 19)

(2019/C 217/07)

I.1) Nazwa, adres i punkt kontaktowy:

Nazwa zarejestrowana: GECT Cittaslow

Siedziba: c/o il Comune di Pollica, in Via Dante Alighieri 8, 84068 Pollica, Włochy

Osoba kontaktowa: Dr Stefano Pisani

I.2) Okres funkcjonowania ugrupowania:

Okres funkcjonowania ugrupowania: 31.12.2030

Data rejestracji: 21.2.2019

Data publikacji: 

II. CELE

Ogólnym celem EUWT jest współpraca terytorialna mająca na celu umocnienie modelu rozwoju, który można zawrzeć 
w koncepcji: „slow life” („powolne życie”), tak by zapewnić większy rozwój i większą spójność gospodarczą i społeczną. 
Zgodnie z ogólnym celem EUWT określono następujące cele szczegółowe:

1. Wskazanie, opracowanie i realizacja inicjatyw na rzecz rozwoju oraz promowania znaczących elementów tożsamości 
„cittaslow”:

l.a EDUKACJA CITTASLOW. Wymiana dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowego obywatelstwa w szkołach 
stowarzyszonych miast; celem jest zaproponowanie przyszłym obywatelom innowacyjnych, trwałych i zrówno
ważonych form socjalizacji, produkcji i konsumpcji.

l.b TURYSTYKA CITTASLOW. Nowy model turystyki skierowany do przyszłych europejskich podróżnych, cieka
wych świata, pragnących poznać wspólne europejskie korzenie naszego kontynentu, na które składają się tysiące 
historii i kultur, a także się z nimi zidentyfikować. Byłaby to powolna turystyka oparta na doświadczeniu, obco
waniu z przyrodą i kulturą, która sprzyjałaby jakości dla wszystkich i świadomości ograniczeń.

l.c DZIAŁALNOŚĆ CITTASLOW. Rzemiosło i rękodzieło łączą się z technologią komputerową i wielowiekową wie
dzą. Dzięki wyjściu poza schemat seryjnej produkcji można zachować olbrzymi zasób umiejętności rzemieślni
czych stanowiących podstawę naszego przemysłu i technologii.

1.d MIEJSKIE PLANOWANIE PRZESTRZENNE CITTASLOW. W jaki sposób należy zaprojektować i stworzyć euro
pejskie miasta przyszłości? Bioarchitektura i zaawansowane technologie łączą się z tradycją, tradycyjne materiały 
budowlane są doceniane, a umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie tworzą łańcuch wartości 
o podstawach społecznych. Ponadto przedmiotem priorytetowego zainteresowania będzie promowanie zrówno
ważonego rozwoju chroniącego i podnoszącego wartość krajobrazu, również pod względem tożsamości, 
w oparciu o rozpowszechnienie kultury krajobrazu oraz jego odpowiednie planowanie.

l.e ROLNICTWO CITTASLOW. Będzie chodzić nie tylko o rolnictwo, lecz również o innowację, szacunek dla ziemi, 
mniejsze zastosowanie substancji chemicznych, związek ze światem roślin i zwierząt, suwerenność żywnościową 
i różnorodność biologiczną.

l.f TARG CITTASLOW. Targ na placach europejskich powolnych miast (Cittaslow) oraz targ wirtualny w e-handlu.
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2. Dwóch członków EUWT CITTASLOW zobowiązuje się wnieść wkład w realizację tych działań wraz z ogólnymi, 
wytyczonymi celami zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. i jego późniejszymi zmianami w drodze rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz akapitem szóstym już wspomnianego 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.

Całkowicie wykluczone jest działanie nastawione na zysk.

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY UGRUPOWANIA

Nazwa w języku angielskim: Cittaslow EGTC

Nazwa w języku francuskim: GECT Cittaslow

IV. CZŁONKOWIE

IV.1) Całkowita liczba członków ugrupowania: 2

IV.2) Kraje pochodzenia członków ugrupowania: Włochy, Niderlandy

IV.3) Informacje o członkach (1)

Oficjalna nazwa: gmina Pollica

Adres pocztowy: Via Dante Alighieri 8, 84068 Pollica, Włochy

Adres internetowy: www.pollica.gov.it

Rodzaj członka: władze lokalne

Oficjalna nazwa: gmina Midden Defland

Adres pocztowy: Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden, Niderlandy

Adres internetowy: www.middendelfland.nl

Rodzaj członka: władze lokalne

(1) Proszę podać informacje w odniesieniu do każdego członka.
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