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Zbliża się Polityczne Spotkanie na Szczycie: konferencja ekspercka dotycząca transgranicznej gospodarki zdrowotnej
Niemiecki kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie organizuje w
ramach Partnerstwa-Odra konferencję ekspercką na temat służby zdrowia i
gospodarki zdrowotnej, która odbędzie się w dniach 21-22 marca 2018 r. w
Kolegium Naukowym Alfrieda Kruppa (Alfried Krupp Wissenschaftskolleg) w
Greifswaldzie. Konferencja ma służyć przygotowaniu 6. Politycznego Spotkania na Szczycie Partnerstwa-Odra 2018 w Dreźnie. Na ostatnim Spotkaniu na
Szczycie we Wrocławiu wszystkie regiony należące do Partnerstwa-Odra opowiedziały się za współpracą w tej dziedzinie.
Odkryć potencjał i wzmocnić sieć współpracy
Wspomaganie wymiany i powiązań różnych placówek opieki zdrowotnej i równocześnie wzmocnienie ekonomicznego znaczenia gospodarki zdrowotnej w regionie nadodrzańskim – to dwa cele planowanej konferencji eksperckiej. W tym
celu Kancelaria Senatu Meklemburgii-Pomorza Przedniego zaprasza do udziału
blisko 100 fachowców z dziedziny medycyny, naukowców, przedstawicieli administracji i przedsiębiorstw, jak również zainteresowanych gości. Wspólnie będą
oni dyskutować na takie tematy, jak transgraniczna służba ratownicza, współpraca szkół wyższych, prewencja oraz ekonomiczne i prawne aspekty współpracy. Wyniki konferencji będą przedstawione na Spotkaniu na Szczycie w Dreźnie.
Meklemburgia-Pomorze Przednie liderem w gospodarce zdrowotnej
Pojęcie „gospodarka zdrowotna“ obejmuje stworzenie oraz sprzedaż dóbr i
usług służących zachowaniu i przywróceniu zdrowia. Branża zdrowotna postrzegana jest na poziomie krajowym i międzynarodowym jako jeden z najbardziej znaczących motorów napędzających gospodarkę oraz zatrudnienie
w przyszłości. Obejmuje ona zarówno zasadnicze usługi związane z intensywnym zatrudnieniem personelu, jak również dziedziny wymagające intensywnych nakładów kapitału, wiedzy i technologii oraz obszary marginesowe z
charakterystyczną ofertą zdrowotną.
Ze względu na wysoką liczbę zatrudnienia gospodarka zdrowotna należy do
jednej z wiodących branż w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Wzrost świadomości zdrowotnej w społeczeństwie, rozwój demograficzny oraz postęp
medyczno-techniczny mają duży wpływ na zrównoważony rozwój. Inicjatywa
BioCon Valley wspomaga sektor Life Sciences i gospodarkę zdrowotną w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz łączy przedsiębiorstwa.

Drodzy Czytelnicy,
współpraca transgraniczna w dziedzinie służby
zdrowia i gospodarki zdrowotnej była centralnym
tematem ostatniego spotkania politycznego na
szczycie w 2016 r. we Wrocławiu. Ale co wydarzyło
się do tej pory? Jakie istnieją projekty angażujące
się w sprawnie działającą opiekę zdrowotną w
obu krajach? W aktualnym wydaniu naszego
newslettera przyjrzymy się dogłębniej tym kwestiom i opowiemy na przykład o projektach telemedycyny, prawnych uwarunkowaniach transgranicznej służby ratowniczej oraz współpracy
instytucji medycznych.
Ponadto przygotowaliśmy interesujące nowości
dotyczące sfery politycznej, naszych projektów
oraz regionów Partnerstwa-Odra. Julia Bosski,
założycielka firmy z polskimi korzeniami w Berlinie, opowie o swojej historii pełnej przygód.
Dowiecie się także o aktualnych najważniejszych
zagadnieniach dotyczących realizacji koncepcji
przyszłości oraz przybliżymy Wam trzecią edycję
Polish Tech Night w Berlinie.
Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Marzena Hartmann
Referat ds. Gospodarka Zagraniczna, Europejska Polityka
Gospodarcza, Współpraca w dziedzinie rozwoju
Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów
Miejskich
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Sukces sieci: Program Wsparcia Internacjonalizacji (PfI) pomaga berlińskim przedsiębiorstwom
w umiędzynarodowieniu
Zainicjowany przez Berlin Program Wsparcia Internacjonalizacji (PfI) wzmacnia konkurencyjność lokalnej gospodarki na
rynkach międzynarodowych. Dzięki środkom kraju związkowego Berlin oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) wsparcie finansowe uzyskują małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) ze stolicy Niemiec, które chcą wejść na rynki
zagraniczne. Z projektu PfI mogą skorzystać również międzynarodowe projekty społeczne oraz sieci kooperacji skupiające
międzynarodowych partnerów. Berlińskim projektem wsparcia
kieruje Kariem El-Ali pracujący w Referacie Gospodarki Zagranicznej, Europejskiej Polityki Gospodarczej i Współpracy w
dziedzinie rozwoju. Wyjaśnia on, jaki sukces dzięki programowi PfI osiągnęły już przedsiębiorstwa i inne wsparte projekty.
Jaki cel przyświeca Programowi Wsparcia Internacjonalizacji (PfI)?
Wsparcie przy inicjowaniu współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej, którym przyświeca cel ekonomiczny, powinny
otrzymać przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa
(MŚP), które chcą wejść na nowe rynki międzynarodowe. Możliwe jest w tym przypadku na przykład finansowe wsparcie udziału w targach lub konferencjach, uczestnictwo w seminariach,
wspólnych stoiskach targowych, podróżach delegacyjnych, jak
również rozbudowa międzynarodowych sieci. Wspomagane są
nie tylko pojedyńcze przedsiębiorstwa, ale także duże projekty
networkingowe służące wsparciu współpracy międzynarodowej.
Jaka jest struktura programu PfI?
Ważne było dla nas, abyśmy mogli zaoferować takie formy
wsparcia, które będą elastyczne i dopasowane do sytuacji firm
w Berlinie. Z tego powodu stworzone zostały trzy dyrektywy, na
które podzielone są działania: wsparcie projektów MŚP – jak na
przykład udział w targach, wsparcie międzynarodowych projektów społecznych oraz wsparcie tworzenia sieci kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami. W aktualnym okresie wsparcia finansowego w ramach projektu PfI udzielono już zgody na
realizację projektów na łączną kwotę 8,7 mln euro.
Jakie wyniki odnoszą projekty dzięki otrzymanym dotacjom
finansowym?
Przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie, odnoszą sukcesy
głównie w dziedzinie internacjonalizacji, wzroście innowacyjności i konkurencyjności, jak również przy realizacji efektów w
zatrudnieniu i obrotach. Tak więc przykładowo większość MŚP
korzystających z programu zwiększyła eksport do poszczególnych regionów docelowych. Około 85 procent firm dzięki programowi zwiększyło swoje obroty, a połowa przedsiębiorstw
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Kariem El-Ali kieruje Programem Wsparcia Internacjonalizacji (PfI) kraju związkowego Berlin

wspartych przez program PfI poprawiła swoją produktywność
– startupy nawet o wiele bardziej, niż przedsiębiorstwa ugruntowane. Ogólnie połowa MŚP należących do branży produkcyjnej oraz świadczących usługi zbliżone do produkcji, które
otrzymały wsparcie, podaje, że dzięki finansowemu wsparciu
poprawiła procesy innowacyjne.
Ponadto dzięki wsparciu programu PfI powstały projekty networkingowe łączące przedsiębiorstwa i instytucje. Przykładami, które odniosły sukces, są projekty PHOENIX+, BerlinBalticNordic.net, LOOKOUT II, Berlin-Poland 2016-2019 oraz
KNRBB, które mają duży związek z Polską. Dzięki różnym
działaniom, takim jak giełdy kontaktowe, delegacje i warsztaty wspierają one polsko-niemiecki networking w dziedzinach gospodarki, transportu i turystyki.
Kto może złożyć wniosek o wsparcie?
Upoważnione do składania wniosków są pojedyncze małe i
średnie przedsiębiorstwa, jak również zrzeszenia i instytucje
posiadające swoją siedzibą lub przynajmniej jeden oddział w
O…
Kariem El-Ali z Administracji Senackiej ds. Gospodarki,
Energii i Zakładów Miejskich w Berlinie opiekuje się od
2014 r. między innymi Programem Wsparcia Internacjonalizacji (PfI) kraju związkowego Berlin.
Kontakt: Kariem El-Ali
kariem.el-ali@senweb.berlin.de
+49 30 9013 - 7441
Dodatkowe informacje na temat programu PfI można
znaleźć na stronie: www.ibb.de
Dodatkowe informacje na temat projektów współpracy
z naciskiem na Polskę: www.oder-partnerschaft.eu
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Berlinie. Sensowne wydaje się na początku zapoznanie się z
różnymi możliwościami wsparcia. Dokładnej orientacji w temacie dostarczają spotkania z doradcą oferowane przez Bank
Inwestycyjny Berlina (IBB) oraz Administrację Senacką ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich. Pomocy udzielą także
instytucje Berlin Partner oraz Izba Przemysłowo-Handlowa
(IHK) w Berlinie. Podczas indywidualnej porady można ustalić, jaki rodzaj wsparcia jest odpowiedni dla poszczególnych
potrzeb. Doradcy przybliżą podczas spotkania ogólny koncept
programu wsparcia, powiązania i elastyczność instrumentów,
a także odpowiedzą na indywidualne pytania przedsiębiorców.

Jacy partnerzy reprezentowani są w Programie Wsparcia
Internacjonalizacji?
Pierwszą jednostką kontaktową jest Administracja Senacka
ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich oraz Bank Inwestycyjny IBB w Berlinie. Do partnerów programu, oprócz IHK
w Berlinie i spółki Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, należą także TU Berlin ScienceMarketing, media: net
berlinbrandenburg e.V., enpact e.V., Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie, SIBB e.V., Instytut im. Fraunhofera
Heinrich-Hertz, Optec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V. oraz
spółka Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg.

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW + + +
„Kiedy żyjesz dla swojej idei, to sukces przyjdzie sam.“
Berlin zachęca różnorodną i pulsującą sceną młodych start-upów. Stolica Niemiec stwarza tym samym idealny podłoże
dla młodych i zmotywowanych przedsiębiorców chcących założyć własny biznes. Należą do nich również Polacy. Statystyki indeksu przedsiębiorczości spółki BBB Bürgschaftsbank zu
Berlin-Brandenburg GmbH pokazują, że w roku 2015 ponad
6.000 obywateli z polskimi korzeniami założyło w Berlinie
własną działalność gospodarczą. W związku z tym Polacy
zajmują czołową pozycję wśród zagranicznych przedsiębiorców, wyprzedzając Rumunię, Turcję i Bułgarię. Dla porównania – w roku 2015 niespełna 19.500 Niemców zamieszkałych
w Berlinie założyło własną działalność gospodarczą. Przykładem polskiego sukcesu jest Julia Bosski, 26-letnia młoda
kobieta stojąca za Obiadami Czwartkowymi, znanymi jako
„Polish Thursday Dinners”, dzięki którym szturmem podbiła
berlińską scenę gastronomiczną.
Julia, dlaczego w roku 2013 zdecydowałaś się na założenie
własnej firmy właśnie w Berlinie?
W styczniu 2011 roku, mając 19 lat, wyprowadziłam się z mojej
ojczystej Warszawy do Berlina. Niemiecka metropolia była dla
mnie pierwszym miejscem odkrywania nowych języków, kultur
i perspektyw. Bez znajomości języka niemieckiego i jakichkolwiek pieniędzy, ale z przeświadczeniem, że chcę osiąść w Berlinie, rozpoczęłam studia amerykanistyki. Aby je sfinansować
wykonywałam prace dorywcze w restauracjach i kawiarniach i
organizowałam imprezy. Pod koniec 2013 roku podjęłam decyzję, że chcę wystartować z własnym cyklem eventów i zachwycić
nim innych ludzi. Wspólnie z moim najlepszym przyjacielem,
który jest tak ja polskim studentem i kucharzem z zamiłowania, chcieliśmy stworzyć coś pod znakiem polskiej kultury. Przepełniała nas kreatywność, ciekawość i entuzjazm, tak więc nic
innego nie mogliśmy zrobić, jak zrealizować swój pomysł.

Julia Bosski: Założycielka Polish Thursday Dinners w Berlinie

Jak wpadłaś na pomysł „Polish Thursday Dinners”?
Pochodzę ze znanej polskiej rodziny artystów, stale byłam w
otoczeniu intelektualistów i osób o otwartych horyzontach.
Dlatego też od wczesnego dzieciństwa sztuka, literatura i
muzyka zajmowały wiele miejsca w moim życiu. Kiedy znalazłam się w Berlinie, chciałam zerwać z szeroko rozprzestrzenionymi stereotypami i pokazać innym ludziom, że Polska
ma więcej do zaoferowania, niż tylko tanie papierosy, dobrą
wódkę i pracowite sprzątaczki. Wtedy zadałam sobie ważne
pytanie: W jaki sposób? W jaki sposób mogę przybliżyć Berlińczykom naszą cudowną kulturę? Mój pomysł – przez wspólne jedzenie! W końcu każdy kocha dobre jedzenie, a kuchnia
polska należy jeszcze ciągle do egzotycznych w Berlinie. Moją
wizją stało się połączenie ludzi z całego świata o różnym pochodzeniu społecznym podczas wspólnej kolacji i współpraca
z różnymi lokalami, które podejmują aspekt sztuki i kultury.
Od tamtej pory „dinnery” stały się ważną częścią mojego życia. Na początku gotowałam nieco tradycyjnie, dzisiaj natomiast chętnie wypróbowuję niezwykłe kreacje łącząc z sobą
różne kuchnie. Moi goście kochają kuchnię fuzyjną.
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Kto bierze udział w tych eventach?
Polish Thursday Dinners są międzynarodowe i kolorowe.
Polacy są na nich raczej rzadkością, za to spotyka się Meksykanów, Kanadyjczyków, Francuzów i oczywiście Berlińczyków. W zasadzie wszystkich, którzy chcą poznać polską kulturę. Wymiana odbywa się najczęściej po angielsku.

Interesujące rozmowy podczas Obiadów Czwartkowych w październiku 2017 w
Cordobar w dzielnicy Berlin-Mitte.

Czy odnosisz wrażenie, że pochodząc z Polski miałaś trudności z zapuszczeniem korzeni w Niemczech jako niemiecka
młoda bizneswoman?
Na początku miałam problemy z niemiecką biurokracją i z fachowym językiem niemieckim, ale kiedy pokonałam te przeszkody, to najtrudniejsze było już za mną. W czasie zakładania
firmy nigdy nie miałam uczucia, że jako obcokrajowiec jestem
gorzej traktowana. Wręcz przeciwnie – otrzymałam niesamowite wsparcie od Senatu, byłych polityków i innych znanych
osób w Berlinie. Dla rozbudowy mojego biznesu i realizacji moich celów pomoc ta okazała się niesamowicie ważna.
Jakiej porady udzieliłabyś innym, którzy jako obcokrajowcy
są zainteresowani założeniem własnego start-upu?
Mieć dobry pomysł i cel przed oczami – to zapewne dwa najważniejsze aspekty przy zakładaniu własnej firmy. Myśl o zarobieniu dużych pieniędzy powinna być przy tym na drugim
planie. Ważne jest też to, aby się zastanowić, co chcemy swoim
start-upem zdziałać. Kiedy sobie to uświadomisz i kiedy żyjesz

dla swojej idei, to sukces przyjdzie sam. Ponadto trzeba być konsekwentnym i cierpliwym, ponieważ droga do sukcesu w budowaniu przedsiębiorstwa jest długa i pełna wzlotów i upadków.
Jak oceniasz szanse, że Niemcy zainteresowani założeniem
własnej firmy wyemigrują w tym celu do Polski, aby tam
zrealizować swoje marzenia? Jakie istnieją korzyści w obu
krajach?
Sama mam dużo niemieckich przyjaciół, którzy pracują nad
założeniem firmy w Polsce i chcą tam zainwestować. Polska ma duży potencjał gospodarczy i interesujący rynek dla
młodych przedsiębiorców. W związku z tym przedsiębiorcy z
zagranicy w coraz większym stopniu zaczynają właśnie tam
wykorzystywać swoje możliwości.
Rynek polski i niemiecki różnią się od siebie. Dlatego też oba
kraje nadają się mniej lub bardziej do tego, aby zapuścić korzenie w konkretnych branżach. Zarobki w gastronomii w
Niemczech są znacznie lepsze niż w Polsce. Szczególnie Berlin
jest znany z międzynarodowej publiczności otwartej na nowe
eksperymenty. Dlatego dla mojego pomysłu stolica Niemiec
jest najlepszym wyborem! W Polsce ludzie dopiero zaczynają
rozwijać zmysł do dobrego jedzenia i programu kulturalnego
na wysokim poziomie, jak galerie sztuki. Natomiast w Polsce bardzo dużo inwestuje się w nieruchomości lub w nowe
technologie, dlatego młodzi przedsiębiorcy mają duże szanse
odnieść sukces w tych dziedzinach.
O…
Julia Bosski przeprowadziła się w 2011 r. z Warszawy do
Berlina, gdzie założyła dwa lata później własną firmę.
Raz w miesiącu w stolicy Niemiec zaprasza na Obiady
Czwartkowe (Polish Thursday Dinner), podczas których
zaproszeni goście delektują się polskimi przysmakami i
programem kulturalnym.
Kontakt: Julia Bosski
Duboska@gmail.com
(+49) 157 35651261

Nowy projekt Interreg wzmocnieniem branży przemysłu gier komputerowych w regionie Morza
Bałtyckiego
Region Morza Bałtyckiego czołowym graczem w branży gier
komputerowych – ta wizja realizowana będzie w ramach projektu „Baltic Game Industry – Empowering a Booster for Regional Development“ (BGI). W projekcie bierze udział 47 partnerów reprezentujących osiem różnych krajów obszaru Morza
Bałtyckiego: Danię, Niemcy, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę,
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Polskę oraz Szwecję, pod kierownictwem BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH.
Projekt został zainicjowany w Berlinie i wystartował oficjalnie
wraz ze spotkaniem Kick-Off w listopadzie 2017. W kolejnych
trzech latach powinny powstać struktury i oferty, które będą
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wspierały wzrost konkurencyjności młodych przedsiębiorstw
branży przemysłu gier komputerowych w regionie Morza Bałtyckiego. Międzynarodowa współpraca ma natomiast pomóc
w ugruntowaniu tej gałęzi przemysłu jako mocnego sektora
gospodarczego całego regionu bałtyckiego. W tym celu projekt
łączy trzy główne pola działania:
1. stworzenie i poprawę politycznych warunków ramowych dla
rynku gier w rejonie Morza Bałtyckiego,
2. budowę i wzmocnienie struktur inkubacji w celu wsparcia
firm rozpoczynających działalność i młodej przedsiębiorczości
w branży gier komputerowych, jak również
3. otwarcie nowych rynków dla firm z branży gier komputerowych wychodzących poza dziedzinę rozrywki, na przykładzie
zastosowań wirtualnej rzeczywistości w sektorze zdrowia.

Celem projektu jest trwały rozwój regionu bałtyckiego jako
międzynarodowego hotspotu dla przemysłu cyfrowych gier
komputerowych. Więcej o projekcie: www.baltic-games.eu.

Konsorcjum BGI podczas spotkania Kick-Off w listopadzie 2017 roku w Berlińskim
Ratuszu

Dobre wieści dla projektów unijnych z Berlina
Elvir Becirovic jest od lutego 2018 r.
osobą kontaktową w Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich w sprawach programu
Europejskiej Współpracy Terytorialnej /

Interreg. Będzie on wspierał partnerów i interesantów z Berlina przy realizacji projektów: „Interreg Europe“, „Baltic Sea
Region“,„Central Europe“ oraz „Interact“.
Kontakt: Elvir.Becirovic@senweb.berlin.de
(+49) 30 9013 8420

Posiedzenie grupy roboczej w sprawie realizacji „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030“ w
dniach 14 i 15 grudnia 2017 w Berlinie
Dnia 1 grudnia 2016 Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej
Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej uchwalił „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań
– wizja 2030“ (por. Newsletter 1/2017 z dokładnym przedstawieniem konceptu). Członkami komitetu są przedstawiciele krajów związkowych Berlina, Brandenburgii, Saksonii,
Meklemburgii-Pomorza Przedniego jak również województw
zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, pod kierownictwem niemieckiego Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) oraz polskiego
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Aby wcielić te wizje w życie należy w kolejnych latach zrealizować następujące wytyczne:
• wzajemną wymianę członków transgranicznych europejskich programów wspierania (Interreg A),
• uatrakcyjnienie polsko-niemieckiej konkurencyjności z flagowymi projektami Koncepcji Przyszłości,

• silniejsze uwidocznienie i ukierunkowanie lokalnych organów.
14 i 15 grudnia 2017 roku w Berlinie spotkała się grupa robocza Komitetu by omówić kolejne kroki realizacji Wspólnej
Koncepcji Przyszłości 2030. W tym roku wspólnie z krajami
związkowymi Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii zostanie zorganizowany szereg
niewielkich wydarzeń z planistami gospodarowania przestrzennego z regionów przygranicznych, które mają służyć
wzmocnieniu zapoznania się z Konceptem Przyszłości i zebrać sugestie dotyczące realizacji konkretnych działań.
Poza tym w fazie przygotowań znajduje się polsko-niemiecki konkurs dla „Kluczowych projektów Koncepcji Przyszłości“
finansowany przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) w ramach Modelowego Przedsięwzięcia Ładu Przestrzennego (MORO) przy współpracy z
Federalnym Instytutem Urbanistyki i Planowania oraz Zagospodarowania Przestrzennego (BBSR). Konkurs skierowany
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będzie dla projektów transgranicznych, które w szczególny
sposób przyczyniają się do konkretnego zrealizowania założeń Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030. Konkurs nawiązuje do ubiegłych edycji pt. „Modelowe przedsięwzięcia ładu
przestrzennego. Konkurs na modelowe projekty współpracy
polsko-niemieckiej“, przeprowadzonych w latach 2011/2012
i 2012/2013, które cieszyły się dużym odzewem.

Polsko-niemiecki obszar powiązań – Wizja 2030 /
Deutsch-polnischer Verflechtungsraum – Vision 2030
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roku. Składanie wniosków przewidziano na wrzesień i listopad 2018 roku. Zwycięskie projekty zostaną wyłonione
przez polsko-niemieckie jury, w skład których wejdą naukowcy i przedstawiciele administracji, a ogłoszenie wyników nastąpi na początku 2019 roku poprzez uroczyste
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jako platforma informacyjna i komunikacyjna oraz dokumentacji wyników. Również tam początkiem lata pojawią się
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Tak powinien wyglądać polsko-niemiecki obszar powiązań 2030

Więcej informacji: www.kooperation-ohne-grenzen.de

PHOENIX+ odnotowuje duże sukcesy w tworzeniu polsko-niemieckich projektów networkingowych
PHOENIX+ jest wolną siecią kooperacyjną wszystkich berlińskich i brandenburskich członków Cluster Optik & Photonik.
Koordynacją zajmuje się partner networkingowy OpTec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V. przy współpracy z partnerami
projektów: Instytutem im. Fraunhofera Heinrich-Hertz oraz
IPK (Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik) i spółką Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie
GmbH. Działalność partnerów realizowana jest w bliskiej
współpracy z organizacjami partnerskimi środowisk naukowych i sektora przemysłowego poszczególnych regionów
partnerskich.

PHOENIX+ warsztaty w lutym 2017 jako przygotowanie do składania wniosków o
dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji Badań Naukowych Niemiec o tematyce
„Photonik für die Digitalisierung“

Wsparcie oraz tworzenie gospodarczej i transgranicznej kooperacji naukowo-badawczej i rozwojowej w zakresie technologii optycznych – to zadanie Photonics and Optoelectronics Network PHOENIX+, projektu klastra optycznego. Skupia
się on przede wszystkim na kooperacji pomiędzy berlińskimi
środowiskami naukowymi i przemysłowymi, a organizacjami
partnerskimi z Polski, Japonii, Brazylii i USA.
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Głównym zadaniem sieci kooperacyjnej PHOENIX+ jest budowa sieci współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi
i przemysłowymi w Berlinie i Brandenburgii oraz w poszczególnych regionach partnerskich, wsparcie wymiany technologii jak i pomoc przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Do tego informuje ona na bieżąco o nowych przetargach
rozpisanych na przykład przez Ministerstwo Edukacji Badań
Naukowych Niemiec (BMBF), które mogą okazać się interesujące dla międzynarodowej sieci. Szczególnym sukcesem
od czasu powstania partnerstwa networkingowego w 2013
roku okazała się kooperacja z Polską. Ponieważ po dwóch
pierwszych konkursach projekty kooperacji pomiędzy Polską
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a Berlinem zainicjowane przez PHOENIX+ również przy trzecim rozpisaniu konkursu o wsparcie dla projektu skupionym
wokół tematu „Photonik für die Digitalisierung“ przekonały
komisję i uzyskały wnioskowane wsparcie. Wniosek o wsparcie został pomyślnie rozpatrzony aż dla pięciu konsorcjów,
które zrodziły się min. z warsztatu PHOENIX+, który odbył
się na początku 2017 r. Łącznie ośrodkom z Berlina i Brandenburgii przyznano kwotę wsparcia w wysokości prawie 2,9
miliona euro, a polskim partnerom około 1,5 miliona euro.
Tym samym łączny budżet wszystkich projektów wyniósł ponad 5,7 miliona euro, nie wliczając przy tym części polskiego
partnera. Z tak wysoką kwotą wsparcia i pozytywną odezwą
z sieci można liczyć się także w 2019 roku przy nowym składaniu wniosków o dotację.
Aktualnie również na poziomie federalnym rozpisany został
konkurs Ministerstwa Edukacji Badań Naukowych BMBF, który realizowany będzie w ramach wytycznych do wspierania
intensywnej współpracy z Polską. Poszukiwane są polskoniemieckie projekty o tematyce „Digitalizacja gospodarki”.

Nacisk kładziony jest na digitalizację w sektorze gospodarki
zdrowotnej, szczególnie w dziedzinach:
• telemedycyny i telediagnostyki
• zdigitalizowanego wsparcia diagnoz
• Smart Surgery
Projekty powinny wskazywać na istotną rolę praktyk i ukazywać strategię implementacji wyników badań w sektorze politycznym, społecznym i gospodarczym. Zainteresowani mogą
składać swoje podania do dnia 19 kwietnia 2018.

Osoba kontaktowa:
Siegfried Helling
Koordynator transferu technologicznego i zarządzania
innowacjami I Manager klastra optycznego spółki Berlin
Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
Tel. +49 30 46302-479
siegfried.helling@berlin-partner.de

+ + + TEMAT WYDANIA: POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA W SEKTORZE ZDROWIA + + +
Zdrowie głównym tematem Partnerstwa-Odra
Współpraca w sektorze gospodarki zdrowotnej, polityki zdrowotnej i pogotowia ratunkowego od zawsze była ważną i
szeroko dyskutowaną kwestią Partnerstwa-Odra. Przyświeca
temu wizja, aby w Unii Europejskiej bez kontroli granicznej
stało się możliwe bezproblemowe leczenie pacjenta zarówno w
Polsce, jak i w Niemczech według takich samych standardów.
Kwestia zdrowia została ponownie podkreślona w styczniu
2016 r. na Szczycie Politycznym Partnerstwa-Odra. Uczestnicy
szczytu porozumieli się przede wszystkim w zakresie wspierania transgranicznej wymiany informacji, jak również kooperacji ośrodków zdrowia i współpracy przy kształceniu personelu.

Dla mieszkańców regionów przygranicznych, jak również dla
ośrodków badawczych i szpitali, takie porozumienie to bardzo
ważny krok. Dzisiaj – dwa lata później – można już świętować
pierwsze sukcesy: zainicjowano polsko-niemiecką współpracę
pomiędzy ośrodkami psychiatrii, z sukcesem uruchomiono
program operacyjny INTERREG, w ramach którego realizowany jest projekt Telemedycyna, oraz niedawno wsparto transgraniczne i prawnie działające pogotowie ratunkowe dla Pomorza i Brandenburgii.

Początek polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy klinikami psychiatrycznymi
Wraz ze wzrostem starzejącego się społeczeństwa zmieniają
się wymagania dotyczące opieki zdrowotnej: neurodegeneracyjne schorzenia ośrodkowego układu nerwowego – jak na
przykład choroba Alzheimera – coraz częściej spotykane są
wśród społeczeństwa. Jeszcze dzisiaj wiele kwestii dotyczących diagnozy i opieki lekarskiej w tego przypadku chorobach
wieku starczego pozostają otwarte. Tym ważniejsze wydaje
się wspieranie badań naukowych i transgranicznej wymiany
doświadczeń w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii.

Bilateralna współpraca pomiędzy saksońskim szpitalem w
Arnsdorfie, akademickim szpitalem klinicznym przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, oraz Dolnośląskim Centrum
Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu została zainicjowana
przez Saksońskie Biuro Łącznikowe we Wrocławiu. Lekarze
i personel pielęgniarski obu klinik specjalistycznych wspólnie pragną poprawy funkcjonowania psychiatrycznej opieki
zdrowotnej w regionie. Konkretnie chodzi o zainicjowanie badań naukowych nad nowym modelem diagnoz rozpoznawa-
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nia zachorowań na Alzheimera. Obopólnej współpracy patronuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Dwie wizyty służące wymianie doświadczeń
Z inicjatywy Saksońskiego Biura Łącznikowego we Wrocławiu
doszło w maju 2017 r. do pierwszego spotkania dwóch klinik
specjalistycznych psychiatrii i psychoterapii. W celu pierwszej
wymiany doświadczeń lekarze wraz z personelem medycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego udali
się z wizytą do swoich kolegów w saksońskim Arnsdorf. Obie
strony przedstawiły strukturę, sposób leczenia i świadczenia w ramach opieki zdrowotnej prowadzonych przez siebie
szpitali. Polscy medycy mieli również okazję zobaczyć nowy
budynek kliniki uzależnień szpitala w Arnsdorf. „Centrum
Zdrowia Psychicznego“ zostanie oddane do użytku w 2018 r. i
odpowiada najnowszym potrzebom nowoczesnej psychiatrii.
Rewizyta przedstawicieli z Saksonii w Dolnośląskim Centrum
Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu odbyła się w październiku 2017 roku. Rezultatem drugiego spotkania jest konkret-

Wizyta na oddziale toksykologii w saksońskim szpitalu w Arnsdorfie

ny plan transgranicznej współpracy obu ośrodków. Główną
kwestią w dalszym ciągu pozostają badania naukowe nad
chorobą Alzheimera. Dodatkowo rozmawiano nad możliwościami przeciwdziałania takim zjawiskom, jak samobójstwa
i uzależnienie wśród młodzieży oraz przyczynieniem się do
poprawy psychiatrycznej opieki zdrowotnej w regionie.

InGRiP: ruszył nowy transgraniczny projekt ratownictwa medycznego
Stale rosnąca liczba turystów – szczególnie nad niemieckim
i polskim Morzem Bałtyckim – wzrost powiązań społeczeństwa po obu stronach granicy, jak również wzrost liczby
osób starzejących się prowadzą do wzrostu wypadków w regionach Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii
i Pomorza Zachodniego. Nierzadko zdarza się, że pacjenci
na granicy państwowej muszą zostać przeniesieni do innej
karetki pogotowia, ponieważ regulacje prawne dotyczące
transgranicznego ratownictwa medycznego do dzisiaj zawierają luki. Do tego dochodzi bariera językowa przy wymianie
pomiędzy niemiecką a polską służbą ratowniczą. Rozwiąza-

niem tych problemów – i tym samym trwałą poprawą opieki
ratownictwa medycznego w tych regionach – zajmuje się projekt „Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w
Pomeranii/Brandenburgii” (InGRiP) –
Pod kierownictwem prof. Konrada Meissnera, zastępcy dyre
ktora Kliniki Anestezjologii przy Uniwersytecie Medycznym w
Greifswaldzie, powinien stać się możliwy szybki transgraniczny ratunek lądowy i lotniczy udzielany pacjentom w nagłych
przypadkach. Celem jest intensywniejsza i pewniejsza pod
względem prawnym współpraca ratownictwa medycznego

Wszyscy dążą do wspólnego celu: konsorcjum działające na rzecz ugruntowanego prawnie transgranicznego ratownictwa medycznego
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w polsko-niemieckim regionie przygranicznym w przyszłości. Projekt „Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii” (InGRiP) otrzyma w tym
celu w następnych trzech latach prawie dwa miliony złotych
wsparcia w ramach europejskiego Programu Współpracy Interreg V A.
Kursy językowe i treningi z symulacji medycznej
25 stycznia 2018 r. w Greifswaldzie miała miejsce oficjalna
inauguracja projektu „Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii” (InGRiP), podczas której m.in. zostali przedstawieni partnerzy projektu z
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i województwa zachodniopomorskiego. „Już od wielu lat wspólnie
pracujemy nad jednym celem – stworzeniem wymaganych
ram specjalistyczno-organizacyjnych dla działania służb ratowniczych na granicy polsko-niemieckiej“ – tłumaczył podczas inauguracji kierownik projektu prof. Konrad Meissner.
Podczas pierwszego spotkania w Greifswaldzie zespół pro-

jektu przedstawił swoje cele i planowane przedsięwzięcia.
Wkrótce nastąpi analiza aktualnej sytuacji pogotowia ratunkowego na wspieranych obszarach. Dodatkowo projekt
przewiduje szkolenia dla służb ratowniczych po obu stronach
Odry, które pogłębią znajomość specjalistycznego języka obcego dla każdej ze stron. Tym samym powinny zniknąć bariery językowe, a współpraca między lekarzami stać się łatwiejsza. W późniejszym okresie ratownicy medyczni będą mogli
wziąć udział we wspólnych treningach z symulacji medycznej
i tym samym być lepiej przygotowani do nagłych zdarzeń na
polsko-niemieckim pograniczu.
Projekt InGRiP – wzorowa służba ratownicza
Projekt zintegrowanego ratownictwa transgranicznego InGRiP święcił już swój pierwszy sukces: 16 listopada 2017 r.,
zaraz po rozpoczęciu okresu wsparcia, projekt Interreg
otrzymał nagrodę finansową „Za zasługi dla współpracy
polsko-niemieckiej“ w ramach Festiwalu Kultury Polskiej
„polenmARkT“. Nagroda w wysokości 1.200 euro została
ufundowana przez niemiecki bank Sparkasse Vorpommern.

Telemedycyna: transgraniczna sieć lekarzy na terenach o niskim zaludnieniu
Zmiany demograficzne i wyjazd młodych ludzi stają się przyczyną niskiej gęstości zaludnienia na terenach wiejskich. Na
obszarach słabo zaludnionych trudno znaleźć lekarzy specjalistów. Braki występują w szczególności w dziedzinie kardiologii
i patologii. Rzadko można spotkać także lekarzy specjalistów
z dziedzin medycyny, które wymagają drogiego i specjalistycznego sprzętu, jak na przykład radiologów, ponieważ wysokie
inwestycje nie są opłacalne dla tak niewielkiej ilości pacjentów na tych obszarach. Poprawie warunków opieki zdrowotnej przychodzi z pomocą telemedycyna. Dzięki między innymi
wideokonferencjom lekarze placówek regionalnych mogą połączyć się ze specjalistami z okolicznych szpitali – tym samym
lekarze specjaliści nie muszą być obecni na miejscu.
Leczenie chorób na odległość
Do regionów słabo zaludnionych na obszarze Partnerstwa-Odra należą m.in.: Pomorze, północna Brandenburgia i
województwo zachodniopomorskie. Na tych terenach działa
projekt transgraniczny „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć POMERANIA“. Projekt realizowany jest od 2007 r.
przez Stowarzyszenie Telemedycyna, które pod kierownictwem
prof. Norberta Hostena z Instytutu Radiologii Diagnostycznej i Neuroradiologii na Uniwersytecie w Greifswaldzie oraz
przy współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w
Szczecinie rozbudowuje dziedzinę telemedycyny. W 2015 roku
projekt został uhonorowany nagrodą „Pomerania Nostra” i

Na oddziale radiologii Kliniki Uniwersyteckiej w Greifswaldzie choroby mogą być
leczone także na odległość

do sierpnia 2018 roku jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu INTERREG IV A.
Dzięki projektowi i nowoczesnej technologii skomplikowane
przypadki medyczne Euroregionu Pomerania są diagnozowane i leczone przez lekarzy specjalistów także na odległość.
Niewielkie szpitale z regionów wiejskich zostały w tym celu
połączone siecią z dużymi klinikami mieszczącymi się w większych miastach. W ten sposób za pomocą sieci usług telemedycznych współpracuje obecnie ze sobą ponad 30 szpitali z
Pomorza, północnej Brandenburgii i Pomorza Zachodniego,
a opieka medyczna zapewniona została pacjentom wymagającym specjalistycznego leczenia m.in. okulistycznego, patologicznego, kardiologicznego i laryngologicznego.

9

NEWSLETTER 1/2018 zur
PARTNERSTWO-ODRA

+ + + TEMAT WYDANIA: POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA W SEKTORZE ZDROWIA + + +

Współpraca cyfrowa i telefoniczna
Radiologia to kolejna dziedzina medycyny w Euroregionie
POMERANIA sprawnie działająca dzięki telemedycynie. Lekarz prowadzący może w razie potrzeby skontaktować się z
dyżurującym radiologiem Kliniki Uniwersyteckiej w Greifswaldzie. Specjalista poprzez rozmowę telefoniczną udziela personelowi medycznemu znajdującemu się na miejscu przy pacjencie

zaleceń dotyczących badania. Otrzymane materiały mogą być
zapisane cyfrowo i wykorzystując bezpieczne łącza wysłane są
do Kliniki Uniwersyteckiej i tam ocenione. Tym sposobem lekarz prowadzący na miejscu otrzymuje wyniki badań od specjalisty i może od razu rozpocząć dalsze leczenie pacjenta. Ta
forma współpracy chętnie przyjmowana jest przez lekarzy z
terenów o niskiej gęstości zaludnienia. Tylko podczas jednego
weekendu radiolodzy z Greifswaldu proszeni są o konsultację
w ok. dziesięciu przypadkach.

+ + + CO NOWEGO W PROJEKTACH + + +
Trzecia edycja Polish Tech Night zakończyła się sukcesem
W celu poszukiwania nowych możliwości kooperacji i uzyskania wsparcia finansowego 6 grudnia 2017 r. w Hallesches
Haus w Berlinie spotkało się ponad 250 przedstawicieli niemieckich i polskich przedsiębiorstw z dziedziny technologii
w ramach Polish Tech Night. Podczas spotkania uczestnicy
mieli okazję nawiązać i stworzyć nowe transgraniczne sieci
networkingowe oraz wymienić doświadczenia o konkretnych
odkryciach technologicznych w dziedzinie techniki informacji
i komunikacji.

Kierownik projektu LOOKOUT Adam Formanek z SIBB e.V.
podkreśla: „W przyszłości wiele się zmieni. W obszernym
programie inwestycyjnym Polska planuje wraz inwestorami
VC, Corporate Venture Capital i Business Angels do 26 funduszy, aby zamknąć tym samym luki istniejące we wczesnych
etapach finansowania polskich start-upów. Najważniejszym
celem dla Polish Tech Night jest zbudowanie trwałego mostu
w relacjach biznesowych i zwiększenie powiązań po obu stronach Odry pomiędzy start-upami, inwestorami oraz rynkami
cyfrowymi.“

Szczególnym punktem programu trzeciej edycji Polish Tech Night okazały się prezentacje start-upów. Siedem polskich młodych przedsiębiorców przedstawiło szerokiej publiczności swoje modele działalności i w ten sposób próbowało przekonać
obecnych inwestorów do swoich pomysłów. Na zakończenie
networkingu nawiązywano pierwsze rozmowy przy przekąskach i napojach.

Spotkanie branży technologii zostało zorganizowane przez
Polish Berlin Tech, SIBB e.V., SpeedUp Venture Capital Group
i BST Media Solutions. Objęte było patronatem Ambasadora
Rzeczypospolitej Polskiej prof. Andrzeja Przyłębskiego. Event
wsparli sponsorzy: Sunfish Partners, Bayer Grants4Apps, Berliner Volksbank oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Centralą częścią programu popołudniowego okazały się interesujące warsztaty z ekspertami od zakładania przedsiębiorstw,
takimi jak Oliver Bey z etventure Start-up Hub w Berlinie, czy
Detlef Pohl, partnerem inwestycyjnym przy Siemens Venture
Capital. Zarysowali oni obraz charakterystyki sceny funduszy
VC i start-upów w Berlinie oraz tłumaczyli 50 założycielom
biorącym udział w spotkaniu główne kwestie niemieckiego i
międzynarodowego prawa gospodarczego. Odmienne warunki
inwestowania w Polsce i Niemczech zostały pogłębione w panelu dyskusyjnym pomiędzy Maxem Moldenhauerem, partnerem niemieckiego VCs Sunfish, oraz Bartkiem Golą z SpeedUp
Venture Capital Group. W towarzystwie redaktora dziennika
Wallstreet Journal Christiana Grimma dyskutowano o tym, w
jaki sposób środowisko start-upowe w Polsce i Niemczech mogłoby czerpać wzajemnie większe korzyści. Obydwaj rozmówcy sami należą do aktywnych inwestorów, którzy wspierają w
początkowej fazie młodych polskich przedsiębiorców i widzą
duży potencjał w transgranicznej sieci kooperacji.

Organizatorzy Polish Tech Night ze zwycięzcami – start-upami biorącymi udział w
prezentacji podczas trzeciej edycji
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Pociąg do Kultury zdobywcą europejskiej nagrody marki kultury
Pociąg do Kultury Berlin/
Wrocław zaprasza swoich pasażerów na interesującą podróż pomiędzy dwoma miastami,
dwoma krajami i dwoma
kulturami. Tym razem ta
wyjątkowa oferta pod
znakiem
polsko-niemieckiego porozumienia
została doceniona i wyróżniona 12 Europejską
Nagrodę Marek Kultury
Pociąg do Kultury otrzymał 12 Europejską
w kategorii „Europejska
Nagrodę Marek Kultury w kategorii „EuropejMarka Trendu 2017“.
ska Marka Trendu 2017“.
Nagrodę za skuteczną
strategię marketingową rozdano 9 listopada 2017 roku na
scenie teatru Wintergarten w Berlinie. O wzorcowym charakterze projektu jury przekonał jego przejrzysty profil i międzykulturowy przekaz. W konkursie o nagrody w siedmiu kategoriach rywalizowały łącznie 104 marki najlepszych strategii
marketingowych branży kulturalnej – przedsiębiorstwa, fundacje oraz miasta i regiony turystyczne.
Historia sukcesu projektu Pociąg do Kultury rozpoczęła się
już w 2016 roku. Z okazji wyróżnienia Wrocławia Europejską
Stolicą Kultury, kraje związkowe Berlin i Brandenburgia, Koleje
Berlina i Brandenburgii (VBB), Koleje Niemieckie DB Regio oraz
Koleje Dolnośląskie zainicjowały stworzenie specjalnej trasy
pomiędzy Berlinem a Wrocławiem. Celem było umożliwienie
wygodnej i niedrogiej podróży do ówczesnej Europejskiej Sto-

licy Kultury oraz propagowanie wspólnego porozumienia Europejczyków. Tym sposobem od kwietnia 2016 podróżujący w
weekendy i święta pomiędzy Berlinem a Wrocławiem za 19 euro
spotykają się z różnorodnym i wielojęzycznym programem kulturalnym, jak również mobilną wystawą. Nieważne, czy przy
polsko-niemieckim slow dating, zabawach językowych, odczytach, koncertach, treningach, wykładach czy przedstawieniach
– w Pociągu do Kultury nie ma miejsca na nudę, a wszelkie bariery językowe zostają skutecznie pokonane.
Projekt, pierwotnie zakładany do września 2016 roku, rozwinął się do cieszącej się ogromnym zainteresowaniem atrakcji turystycznej i dzięki wsparciu Administracji Senackiej ds.
Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich mógł być kontynuowany także w roku 2017. Do końca 2018 roku projekt wspierany jest tym razem przez Administrację Senacką ds. Kultury
i Europy w Berlinie. Aktualnie trwają rozmowy nad przedłużeniem projektu o kolejny rok. Cieszy to nie tylko sieć Partnerstwa-Odra, lecz także 33 000 pasażerów i 300 artystów,
którzy do tej pory przekroczyli granicę pomiędzy Niemcami a
Polską w Pociągu do Kultury.
24 marca w Pociągu do Kultury zapowiedzieli się prominenci –
dr Klaus Lederer, berliński Senator ds. Kultury i Europa, spotka
się z Adamem Grehlem, zastępcą Prezydenta Miasta Wrocławia. Podczas otwartej dyskusji w pociągu obaj panowie dyskutować będą o współpracy obu miast w kontekście europejskim.
Aktualny program Pociągu do Kultury dostępny jest na
stronie: www.vbb.de/kulturzug oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/vbbpolen.

Szczęśliwi zdobywcy Europejskiej Nagrody Marek Kultury.
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Bogdan Twardochleb: Dziennikarstwo w duchu polsko-niemieckiej współpracy
Bogdan Twardochleb (ur. 1954) jest
polskim literaturoznawcą, krytykiem literackim, dziennikarzem i
publicystą. Od prawie 6 lat zajmuje się redakcją w dzienniku „Kurier
Szczeciński” comiesięcznego dodatku „Przez granice”. Broszura
naświetla i omawia sprawy pol-

sko-niemieckich kontaktów transgranicznym. Od października 2017 roku dodatek jest wspólnym przedsięwzięciem „Kuriera Szczecińskiego” i Administracji Senackiej ds. Gospodarki,
Energii i Zakładów Miejskich w Berlinie. Za zasługi na rzecz
polsko-niemieckiego pojednania dziennikarz został uhonorowany Krzyżem Zasługi na wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Verdienstkreuz der Bundesrepublik
Deutschland).

Kampania kulturalna 2018: „Brandenburgia w
Europie – Europa w Brandenburgii. Europejskie dziedzictwo kulturowe w Brandenburgii“

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie
(IDZ) zaprasza do Łodzi na giełdę kontaktów
oraz zwiedzanie produkcji

Więcej informacji oraz zapowiedź nadchodzących wydarzeń kulturalnych na stronie internetowej: www.kulturland-brandenburg.de/tageskalender

Dokładne miejsce wydarzenia jak i pozostałe informacje
podane zostaną na stronie internetowej: www.berlinpoland.eu

Kampania kulturalna Stowarzyszenia Kulturland Brandenburg w 2018 roku poświęcona została hasłu przewodniemu:
„Brandenburgia w Europie – Europa w Brandenburgii. Europejskie dziedzictwo kulturowe w Brandenburgii.“ Różne projekty na styku nauki, turystyki i edukacji kulturalnej mają
na celu zmotywować do odkrycia dziedzictwa Brandenburgii
i podjęcia tematu jej europejskiej tożsamości.

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ) zaprasza w ramach projektu networkingowego Berlin Poland w
dniach 22 i 23 marca 2018 do Łodzi na giełdę kontaktów
B2B i do zwiedzenia produkcji. Podczas dwudniowego programu przedsiębiorstwa z branży modowej z Berlina oraz
produkcji mody z Polski będą miały okazję do poszerzenia
swojej sieci kontaktów w obszarze produkcji.

+ + + IMPRESSUM + + +
Administracja Senacka ds.
Gospodarki, Energii i
Zakładów Miejskich

Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
Referat ds. Gospodarka Zagraniczna, Europejska Polityka
Gospodarcza, Współpraca w dziedzinie rozwoju
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Telefon: +49 30 9013-0 | Fax: +49 30 9013-8528
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/
Osoba kontaktowa SenWEB | | Partnerstwo-Odra:
• Marzena Hartmann | E-Mail: marzena.hartmann@senweb.berlin.de
Telefon +49 30 9013-8424
Ze wsparciem zewnętrznego network-management inicjatywy
Partnerstwo-Odra:
• LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin
Newsletter oraz portal Partnerstwo-Odra online:
www.oder-partnerschaft.eu
Redakcja i projekt:
LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin
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