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Inauguracja „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polskoniemieckiego obszaru powiązań“
W dniach 24 do 25 maja 2018 r. odbyły się
dwa wydarzenia w Brandenburgii, które
stanowiły część projektu modelowego pod
tytułem "Wspólna Koncepcja Przyszłości dla
polsko-niemieckiego obszaru powiązań –
Wizja 2030" (WKP20130). W tym celu
Departament Wspólnego Planowania BerlinBrandenburgia (Gemeinsame
Landesplanungsabteilung BerlinBrandenburg) oraz Federalne Ministerstwo

Sven Friedrich

Spraw Wewnętrznych ds. Budownictwa i
Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) zaprosili w ramach
współpracy różne podmioty lokalne i regionalne (m. in. władze lokalne, agencje planowania
regionalnego, euroregiony, instytucje ds. infrastruktury i gospodarki, związki zawodowe oraz
Uniwersytety i inne instytucje). Ponad 20 najważniejszych partnerów z obszaru planowania gminnego i
regionalnego polsko-niemieckiego przygranicza brało udział w wydarzeniu w Chociebużu i Eberswalde.
Podczas szczegółowej sesji wprowadzającej ujawniono, kiedy i jak goście dowiedzieli się o Koncepcji
Wspólnej Przyszłości oraz jakie są ich wymagania i oczekiwania odnośnie sposobu wdrożenia projektu
„WKP2030”. Ponadto uczestnicy wyrazili chęć wykorzystania swoich kontaktów biznesowych w celu
wypromowania tego przedsięwzięcia.
Oprócz wydarzeń regionalnych, projekt ten składa się z dwóch pozostałych elementów, które również
przyczyniają się do realizacji „WKP20130”. Jest to konkurs na projekty flagowe służące implementacji
Wspólnej Koncepcji Przyszłości .
Horst Sauer przedstawił rolę projektu dla Departamentu Wspólnego Planowania Berlin-Brandenburgia i
podkreślił jego duże znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej. Romana Selleske z Federalnego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Dirk Gebhardt z koordynującego Federalnego Instytutu ds. Badań
Budowlanych, Miejskich i Przestrzennych ogłosili konkurs, który odbędzie się w ramach projektu.
Konkurs ten wynagrodzi działania, które realizują ideę Wspólnej Koncepcji Przyszłości.
Projekty muszą koncentrować się na pięciu obszarach tematycznych, które są decydujące dla wspólnej
koncepcji rozwoju polsko-niemieckiego:
Wykorzystanie policentrycznej struktury osadniczej
Polepszenie infrastruktury

Inwestycje w obywateli
Promowanie zrównoważonego wzrostu
Zapewnienie podstawy wysokiej jakości życia
Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat możliwych, wspólnych przedsięwzięć. Podczas tych rozmów
uczestnicy oceniali merytorycznie realistyczne pomysły na przyszłe projekty oraz zyskali wiedzę na temat
tego, które z istniejących inicjatyw i kooperacji mogłyby i powinny znaleźć się w konkursie. Obradowania
zakończyły się wspólnym posiłkiem, podczas którego uczestnicy mogli pogłębić dyskusje i wypracować
wspólne wizje.
Informacje i dokumenty zostaną opublikowane w czerwcu na polsko-niemieckim portalu planowania
przestrzennego.
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