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+++ Przedsłowie +++
Drodzy Czytelnicy,
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·
·
·
·
·

Przedsłowie
Informacje z polityki
Aktulności z regionów

Aktualności z projektów
Wywiad
z dr. Jürgenem Varnhornem
· Przegląd terminów
· Strefa partnerstwa
· Stopka redakcyjna

cieszymy się z możliwości zaprezentowania Państwu
pierwszego wydania biuletynu Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet na temat Partnerstwa Odry. Ma on odtąd ukazywać się co kwartał
i udostępniać szerokim kręgom czytelników w zwartej formie
informacje na temat działań i podmiotów sieci Partnerstwa Odry. Pełniejsze wersje związanych z tym dokumentów
znajdą Państwo w oddzielnym zbiorze materiałów.
Zapraszamy serdecznie partnerów ze wszystkich regionów
Partnerstwa Odry do uczestnictwa w kolejnych wydaniach
poprzez dostarczanie własnych artykułów.
Mamy nadzieję, że newsletter ten przyczyni się większego
wypełnienia życiem idei Partnerstwa Odry i życzymy Państwu
ciekawej lektury.
		
Z serdecznymi pozdrowieniami

dr Jürgen Varnhorn
Referat Polityki Europejskiej, Współpracy
Międzynarodowej i Stosunków Gospodarczych z Zagranicą
Berlińskiej Administracji Senackiej ds.
Gospodarki, Technologii i Kobiet (SenWTF)

+++ Informacje z polityki +++

5. Spotkanie sieci „Gospodarka/Transport”
Partnerstwa Odry
Przedstawiciele administracji polskich i niemieckich regionów
Partnerstwa Odry zebrali się w dniach 22 i 23 stycznia w Szczecinie na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego na 5. Spotkaniu sieci Partnerstwa Odry
w celu omówienia tematyki ponadgranicznej w zakresie gospodarki i transportu. Wicemarszałek Wojciech Drożdż podkreślił
w swym powitaniu znaczenie tematyki gospodarki i transportu
jako regionalnych potencjałów rozwoju. Zaakcentował wagę
otwartej dyskusji nad sprawami transgranicznymi prowadzonej
w duchu wzajemnego zrozumienia potrzeb, poszanowania reprezentowanych stanowisk i woli znalezienia konsensusu. Podczas spotkania, największego tego rodzaju jak dotychczas, bo
liczącego 27 uczestników, podkreślono ponownie, że istotnym
celem Partnerstwa Odry jest współpraca w związku z projektem
na podstawie konkretnych zadań i tematów, nie planuje się jednak powstania stałych struktur. Julita Miłosz, przedstawicielka
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
zaznajomiła obecnych z najważniejszymi rezultatami spotkania
politycznego 5 listopada 2008 r. w Poznaniu. Reprezentujący Aka-

demię Morską w Szczecinie Konrad Frontczak przedstawił projekt „EU-Net-Oderpartnership“ (EUNOP). EUNOP jest stroną
internetową, której celem jest stworzenie sieci kontaktów gospodarczych na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Mario
Kokowsky, przedstawiciel Centrum Technologii Pomorza Przedniego w Greifswaldzie zaprezentował projekt „Międzyregionalne
Centrum Kompetencyjne Energii Odnawialnych”, który ma
uzyskać finansowanie w ramach programu EWT INTERREG IVA
Meklemburgia – Pomorze Przednie – Województwo Zachodniopomorskie.
Dużo uwagi poświęcono tematyce transgranicznych połączeń
kolejowych. Uczestnicy rozmawiali między innymi o połączeniach w relacjach Poczdam-Berlin-Poznan i Berlin-Wrocław.
W związku z modernizacją linii Berlin-Wrocław dyskutowano
nad propozycją finansowania jej ze środków INTERREG IVA,
w tym zakresie uczestnicy reprezentują jednak różne stanowiska
i konieczne są dalsze rozmowy.
Kontakt:
Barbara Staib | e-mail: barbara.staib@senwtf.berlin.de

Inwestujemy w przyszłość
Administracja sieci Partnerstwa Odry finansowana jest ze środków Kraju Berlin
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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+++ Aktulności z regionów +++

Na zaproszenie brandenburskiego ministra gospodarki, Ulricha Junghannsa marszałkowie i prezydenci miast polskich
województw partnerskich zwiedzili 13 marca Międzynarodowe
Targi Turystyczne ITB w Berlinie. W wizycie uczestniczyli
wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wojciech
Drożdż, członek zarządu województwa dolnośląskiego Jacek
Piorunek, wiceprezydent Szczecina Tomasz Jarmoliński, oraz
sekretarz miasta Krzysztof Marek Karpieszuk i kierownik kancelarii prezydenta miasta Przemysław Tuchliński z Białegostoku.
Podczas dwugodzinnej wizyty na targach gości oprowadzono
po hali Brandenburgii oraz odwiedzono ekspozycje polskich województw. Wieczorem goście wzięli udział w przyjęciu z okazji
wręczenia Nagrody Turystycznej Brandenburgii.

Instytut Geografii Spo³eczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przy wspó³pracy z Urzêdem Miasta Poznania

Dzieñ Berlina
w Poznaniu

Poniedzia³ek, 26 stycznia 2009 r.
Aula Collegium Geographicum UAM,
przy ul. Dziêgielowej 27 (kampus Morasko B)

Wyk³ady dotyczyæ bêd¹:
- polityki przestrzennej
- polityki transportowej
- kreowania rozwoju gospodarczego
- wspó³pracy regionalnej Poznania i Berlina

Wiæcej informacji: www.igsegp.amu.edu.pl

pocz¹tek - godzina 11:00

Referentami bêd¹ reprezentanci:
- Izby Przemys³owo-Handlowej Berlina
- Kancelarii Senatu Berlina
- Urzêdu Gospodarki, Technologii i Kobiet Berlina
- Urzêdu Rozwoju Miasta Berlina

Meklemburgia-Pomorze Przednie – Polska:
kalendarz wydarzeń w dziedzinie współpracy
gospodarczej na rok 2009

Kontakt:
Marta Szafranska | E-mail: marta.szafranska@mw.brandenburg.de

Dzień Berlina w Poznaniu

serdecznie zapraszaj¹ na

Firmy budowlane z wizytą w Poznaniu
Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii
i Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg zorganizowali
w dniach 21 i 22 stycznia misję brandenburskich przedsiębiorców
branży budowlanej na targi BUDMA w Poznaniu. Uczestnicy
z 20 firm mieli możliwość uzyskania informacji m.in. na temat
finansowania i wspierania projektów budowlanych oraz warunków uczestniczenia w przetargach publicznych w Polsce.
Obok wizyty na targach i imprezy informacyjnej zorganizowano
w Poznaniu dla brandenburskich przedsiębiorców spotkanie
z potencjalnymi polskimi partnerami kooperacyjnymi.
Kontakt:
Anetta Paetzold | E-mail: paetzold@ihk-ostbrandenburg.de

+++ Aktulności z regionów +++

Rozpoczęcie trwałej współpracy i identyfikacja wspólnych interesów w zakresie planowania przestrzennego było głównym tematem „Dnia Berlina” w Poznaniu 26 stycznia. Berlin i Poznań
są miejskimi centrami dwóch sąsiadujących obszarów gospodarczych, których położenie w polsko-niemieckim „Partnerstwie Odry“ stanowi ogromny potencjał rozwoju. Zapraszającymi
byli Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Miasto Poznań. Spotkanie otworzył wiceprezydent Poznania.
Reprezentanci Berlina przedstawili strategię i politykę rozwoju
miasta, regionu, komunikacji i rozwoju gospodarczego w obszarze berlińskim, zaprezentowano także Partnerstwo Odry.
Audytorium stanowili specjaliści planiści i reprezentanci administracji miast, gmin, powiatów oraz województwa z Poznania
i Wielkopolski oraz studenci UAM. „Dzień Berlina” spotkał się
z pozytywnym odzewem i jeszcze w tym roku ma odbyć się
w Berlinie „Dzień Poznania”.
Kontakt:
dr Alexander Tölle | E-mail: atoelle@amu.edu.pl
Michael Stoll | E-mail: Michael.Stoll@senstadt.berlin.de

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego wspólnie z zaangażowanymi we współpracę
z Polską podmiotami opracowało kalendarz imprez „Polska
2009”. Zawiera on przegląd wspólnych działań gospodarczych
między Meklemburgią-Pomorzem Przednim a Polską. Kalendarz ma pomóc zainteresowanym i uczestnikom w uzyskaniu
większej przejrzystości i efektywności przy ukierunkowywaniu
imprez i projektów. Kalendarz znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz w portalu informacyjnym
Partnerstwa Odry: www.eunop.eu

Giełda kooperacyjna w Szczecinie
Polsko-niemiecka giełda kooperacyjna dla przedsiębiorców
z branż budowlanej i energetycznej odbyła się 13 marca
w Szczecinie, w ramach 18 Międzynarodowych Targów Budowlanych BUD-GRYF i 13 Targów Energii Konwencjonalnej
i Odnawialnej ENERGIA. W giełdzie kooperacyjnej wzięło udział
60 przedsiębiorców, z tego sześciu z Berlina i Brandenburgii.
Giełdę zorganizowało biuro Enterprise Europe Network przy
Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości we współpracy
z Enterprise Europe Network w Berlin Partner GmbH oraz siecią
europejską Partnerstwa Odry EUNOP oraz Dom Gospodarki
w Szczecinie.
Kontakt:
Ulrike Braeter | e-mail: Ulrike.Braeter@berlin-partner.de
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Polscy goście na Międzynarodowych Targach
Turystycznych ITB
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Kontakt:
Petra Müller | E-mail: p.mueller@wm.mv-regierung.de
Wirtschaftliche Aktivitäten mit Polen 2009
1. Terminierte Veranstaltungen
Datum / Monat

Veranstaltungen

Ort

Veranstalter

13.01.2009

Arbeitsgruppentreffen MV- Wojewodschaft Westpommern

Szczecin

Staatskanzlei MV

03.02.2009

Deutsch-Polnischer Wirtschaftkreis
„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Medien“

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg

18.02.2009

Treffen des Ministerpräsidenten MV mit dem Marschall der
Wojewodschaft Westpommern

Szczecin

Staatskanzlei MV

13.-15.03.2009

18. Internationale Baumesse Bud-Gryf und 13. Messe für konventionelle
und erneuerbare Energien ENERGIA (Gemeinschaftsstand MV)

Szczcin

IHK zu Neubrandenburg

13.03.2009

*Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis anläßlich der Messen Bud-Gryf und
ENERGIA „Messestandort Szczecin“

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg

13.03.2009

Deutsch-Polnische Kooperationsbörse der Bau- und Energiebranche

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg
(Haus der Wirtschaft)

*07.04.2009

*Deutsch-Polnischer Wirtschaftkreis
„Grenzüberschreitende Planungsnetzwerke“

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg

*05.05.2009

Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg

27./28.05.2009

Wirtschaftspräsentation des Landes MV in der
Wojewodschaft Westpommern zum Thema „Umwelttechnik“

offen

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Tourismus MV, Marschallamt der
Wojewodschaft Westpommern

*09.06.2009

*Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis (Halbjahresbilanz)

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg

04.-07.09.2009

Polnische Woche in MV
Wirtschaftsveranstaltung mit der Partnerwojewodschaft
Kujawsko Pomorskie

Pasewalk

Deutsch-Polnische
Gesellschaft MV

*08.09.2009

Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg

*13.10.2009

Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg

*03.11.2009

Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg

*01.12.2009

*Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis
„Jahresrückblick 2009 – Vorausschau 2010“

Szczecin

IHK zu Neubrandenburg

Beachten: *Angaben unter Vorbehalt!

2. Noch nicht terminierte Veranstaltungen
Datum / Monat

Veranstaltungen

Ort

Veranstalter

Mai/Juni 2009

Seminar „Arbeiten über die Grenzen hinaus – Polen“

Rostock, Neubrandenburg

Handwerkskammer
Ostmecklenburg-Vorpommern

September 2009

Deutsch-Polnisches Life Science Forum
– Konferenz für die Fachbereiche Biotechnologie, Molekularmedizin,
Biomaterialien
- Life Science EU Workshop: „How to write a successful FP7 Proposal?“

Szczecin

BioCon Valley GmbH, West-Pomeranian
Center of Advanced Technologies
Szczecin, Rostocker Steinbeis
Forschungs- und Entwicklungszentren
GmbH

offen

Ländersprechtag Polen/Vermarktungshilfepro-gramm 2009 – Polen
„Produkte und Leistungen für infrastrukturelle Projekte für
die Fußball-EM 2012“

Rostock

IHK zu Rostock

offen

Festveranstaltung zur Präsentation MV in der Wojewodschaft
Westpommern

Szczecin

Staatskanzlei MV

Ende 1. Halbjahr 2009

Arbeitsgruppentreffen MV- Wojewodschaft Pommern

MV

Staatskanzlei MV

Datum / Monat

Veranstaltungen

Ort

Veranstalter

Dezember 2008 –
November 2009

Deutsch-Polnisches - Life Science Forum – „Forschungsmarketing an der
Ostsee“ – ein ausgewähltes Vorhaben der nationalen Initiative „Research
in Germany – Land of Ideas“

Greifswald, Szczecin

BioCon Valley GmbH, West-Pomeranian
Center of Advanced Technologies
Szczecin, Rostocker Steinbeis
Forschungs- und Entwicklungszentren
GmbH

laufend

Mitarbeit im Netzwerk „Wirtschaft“ der Oderpartnerschaft

3. Projekte

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Tourismus MV

Polsko-niemiecki cykl warsztatów młodych
przedsiębiorców nawiązuje kontakty ponadgraniczne
15 młodych przedsiębiorców z Poznania i Berlina spotkało się
w dniach 23-25 stycznia w pałacu w Genshagen, by wymienić
informacje o tym, jak wchodzić na rynki ich krajów. Z referatów
i podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, że obok wiedzy
na temat systemów podatkowych i prawnych wejście na rynek
po drugiej stronie granicy ułatwiają interkulturowe zrozumienie

partnera biznesowego oraz wykorzystanie istniejących już kontaktów.
„Nasi uczestnicy to przede wszystkim przedsiębiorcy indywidualni, którzy w przeciwieństwie do przedsiębiorstw średniej
wielkości nie mogą sięgnąć po pomoc Izb PrzemysłowoHandlowych oraz Izb Rzemiosł“ mówi Stephanie Koenen
z berlińskiej firmy iq-consult, która zorganizowała cykl warsztatów wspólnie z Poznańskim Inkubatorem Przedsiębiorców.
Tego rodzaju spotkania umacniają tworzenie sieci: niemiecka
uczestniczka i polski uczestnik mogą na przykład z powodzeniem stwierdzić, że profile ich ofert się uzupełniają: Angelika
Hys prowadzi tzw. „piercing mebli“, który polega na zdobieniu
mebli biżuterią. Krzysztof Szyszka jest producentem oświetlenia,
i wyposaża głównie hotele. Podczas warsztatów odkryli, że
zdobienie mebli piercingiem można realizować także mocując
źródła światła i poszerzyć tym samym ofertę obu firm.
Kontakt:
Stephanie Koenen | E-mail: koenen@iq-consult.com
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+++ Aktulności z regionów +++
Sympozjum polskich i niemieckich regionów
granicznych
23 kwietnia odbyło się w przedstawicielstwie kraju związkowego
Brandenburgia przy Unii Europejskiej w Brukseli Sympozjum
polskich i niemieckich regionów granicznych, które z okazji
pierwszej rocznicy przystąpienia Polski do strefy Schengen
zajęło się „osiągnięciami i perspektywami” strefy Schengen.
W tym międzynarodowym spotkaniu pod patronatem Partnerstwa Odry wzięli udział wysokiej rangi przedstawiciele administracji i polityki na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym,
w tym Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. sprawiedliwości, swobody i bezpieczeństwa,
Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz
Hans-Jürgen Hohnen, wiceminister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Po wysłuchaniu kilku referatów na temat aktualnych
kwestii związanych ze strefą Schengen w trzech dyskusjach panelowych rozmawiano o skutkach rozszerzenia strefy Schengen
dla gospodarki, turystyki, komunikacji i bezpieczeństwa.
Kontakt:
Marta Szafranska | E-mail: marta.szafranska@mw.brandenburg.de

+++ Aktualności z projektów +++
JOSEFIN
11 i 12 marca odbyła się w Berlinie konferencja inauguracyjna projektu INTERREG IV B JOSEFIN (Joint SME Finance
for Innovation). 23 publiczne instytucje finansowe, instytucje
wspierania gospodarki, centra innowacji i technologii oraz administracje regionalne zamierzają pod przewodnictwem Banku
Inwestycyjnego Berlina wspólnie stawić czoła wyzwaniu trwałej
poprawy warunków finansowania współpracy MŚP i bliskich
wprowadzenia na rynek przedsięwzięć innowacyjnych w obszarze nadbałtyckim.
Regiony Partnerstwa Odry: Meklemburgia-Pomorze Przednie,





1/2009

ãæVHõ
æóõîãõìBæâ

óë"@ãõ

óë"IîõHIÖ
íIôIæ@àHã

BìB@àHã
íåò
íâå

HãVàIíIV@àHã

IVõI@Vó@àHã

Województwo Zachodniopomorskie, Brandenburgia, Województwo Lubuskie, Berlin, Województwo Wielkopolskie i Województwo Dolnośląskie uczestniczą w tej ponadnarodowej inicjatywie innowacyjnej dysponującej łącznym budżetem
w wysokości 3,9 mln EUR.
Kontakt:
dr Torsten Mehlhorn | E-mail: torsten.mehlhorn@ibb.de
Thorsten Kohlisch | E-mail: thorsten.kohlisch@senwtf.berlin.de
Dalsze informacje:
Zbiór materiałów: Project Handout

+++ Aktualności z projektów +++

Wywiad z dr. Thorstenem Mehlhornem, IBB

Konferencja inauguracyjna projektu JOSEFIN

Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia – Zachodniopomorskie: zatwierdzono cztery
projekty transgraniczne
Wspólny Komitet Monitorujący dla programu europejskiego Interreg IV A krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie
i Brandenburgia oraz Rzeczypospolitej Polskiej (województwo
zachodniopomorskie) pozytywnie zaopiniował kilka transgranicznych projektów. Dofinansowanie otrzymają sieć transgranicznych
placówek doradczych wspierających kontakty gospodarcze, polsko-niemiecka orkiestra szkół muzycznych, spotkania w dziedzinie
współpracy szkolnej, kulturalnej, społecznej oraz społeczeństwa
obywatelskiego a także sieć profilaktyki uzależnień. Łączna kwota dofinansowania to ok. około 9,4 mln EUR.

Kontakt:
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern | Krajowa Instytucja Wspierająca Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV
Peggy Seidel | E-mail: peggy.seidel@lfi-mv.de
www.interreg4a.info

Via Regia+
Projekt INTERREG IVB Via Regia Plus wystartował oficjalnie
28 stycznia na spotkaniu inauguracyjnym we Wrocławiu.
Pierwsze regularne spotkanie partnerów projektu zaplanowane jest na czerwiec 2009 r. w Dreźnie. Projekt kontynuuje
współpracę rozpoczętą w projekcie ED-C III Via Regia wzdłuż
III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Partnerem
wiodącym jest miasto Wrocław. Celem projektu jest dalsze
pogłębianie współpracy i realizacja strategii opracowanych

4

w ramach projektu ED-C III Via Regia. Połączenia komunikacyjne z korytarzem, nad których poprawą pracuje projekt, wyjdą
bezpośrednio na dobre Partnerstwu Odry.
Kontakt:
Jan Roga | E-mail: jan.roga@um.wroc.pl
Łukasz Górzyński | E-mail: lukasz.gorzynski@um.wroc.pl
Dalsze informacje:
Zbiór materiałów: Via Regia+ Fact Sheet
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+++ Wywiad +++

+++ Przegląd terminów +++
Prezentacja gospodarcza Meklemburgii-Pomorza
Przedniego w Zachodniopomorskiem

Wywiad z dr. Jürgenem Varnhornem
Referat Polityki Europejskiej, Współpracy
Międzynarodowej i Stosunków Gospodarczych
z Zagranicą
Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet (SenWTF)
Berlin musiał przez dłuższy czas walczyć z trudnościami
wynikającymi z peryferyjnego położenia geograficznego. Kiedy
dziś spojrzymy na mapę, zobaczymy, że Berlin położony jest centralnie, właśnie w odniesieniu do nowych państw członkowskich
UE w Europie środkowej i wschodniej. Korzyści wynikające
z tego położenia chcielibyśmy oczywiście rozwijać. Stawiamy przy
tym na związanie się z atrakcyjnym ponadgranicznym regionem
gospodarczym w ramach Partnerstwa Odry, które łączy w sobie
różnorodne potencjały i silne strony regionów partnerskich.

dr Jürgen Varnhorn oraz senator Harald Wolf, kwiecień 2006

O co chodzi w Partnerstwie Odry z punktu widzenia
administracji Berlina?
Jako region chcemy uzyskać wspólnie większą konkurencyjność.
Na przykład poprzez wspieranie silniejszego włączania naszych przedsiębiorstw w regionalne sieci, kultywujące między
sobą intensywne kontakty handlowe i biznesowe. Wspieranie
transgranicznych przedsięwzięć innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw jest tematem właśnie uruchomionego
projektu INTERREG IVB JOSEFIN, jednego z wiodących projektów Partnerstwa Odry. Zasadnicze znaczenie mają ponadto
odpowiadające współczesnym wymogom połączenia komunikacyjne, zwłaszcza kolejowe. W tym celu potrzebna jest nam
silniejsza wspólna reprezentacja interesów regionalnych w obszarze kolejnictwa, która będzie prowadzić do lepszych połączeń
także bez dużych inwestycji. Nie można zaakceptować faktu, że
EC „Wawel“ potrzebuje na pokonanie około 300 km z Berlina
przez Cottbus, Forst i Legnicę do Wrocławia niemal sześciu
godzin. Również w dziedzinie termomodernizacji budynków
chcielibyśmy zintensyfikować współpracę z polskimi partnerami.

Partnerstwo Odry jest stosunkowo młodą inicjatywą.
Jak Pan ocenia to, co osiągnięto do tej pory?
Partnerstwo Odry rozpoczęło się w kwietniu 2006 r. konferencją
gospodarczą w Berlinie. Od tego czasu obrany kurs został
w pełni potwierdzony na dwóch politycznych spotkaniach na
szczycie w maju 2007 i listopadzie 2008 roku. Partnerzy sieci
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Tegoroczna prezentacja gospodarcza Meklemburgii-Pomorza
Przedniego w województwie zachodniopomorskim na temat
technologii ochrony środowiska odbędzie się w dniach
27-28 maja 2009 r. Przedsiębiorstwa z Meklemburgii-Pomorza
Przedniego zaprezentują innowacyjne i przyjazne dla
środowiska rozwiązania w dziedzinie przetwarzania i utylizacji
odpadów, gospodarki ściekowej oraz pozyskiwania i stosowania energii odnawialnych.

Na ile ważne jest dla Berlina Partnerstwo Odry?
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Polsko-niemiecka konferencja gospodarcza Regionu Odry, kwiecień 2006

Partnerstwa Odry, czyli przedstawiciele uczestniczących administracji regionalnych wypowiedzieli się jasno za kontynuacją
współpracy w ramach projektów na podstawie konkretnych zadań
i sformułowanych kwestii. Na następnym spotkaniu politycznym,
organizowanym przez Brandenburgię w czerwcu, ma być poddana głębszej dyskusji tematyka infrastruktury komunikacyjnej.
Oczywiście musimy pamiętać o tym, że ze względu na zróżnicowanie
struktur politycznych po tej i po drugiej stronie Odry, procesy decyzyjne w wielu dziedzinach nie są jednakowe. W Niemczech,
w związku z ich federalnym ustrojem, kraje związkowe mogą samodzielnie decydować o wielu sprawach, które w Polsce leżą w kompetencji władz centralnych. Nie powstrzymuje nas to jednak przed
tym, by w ramach Partnerstwa Odry wymieniać się informacjami
w wielu transgranicznych dziedzinach oraz określać wspólnie interesy regionalne i opracowywać możliwe rozwiązania, które następnie
chcemy realizować poprzez wspólne projekty na szczeblu regionalnym. Te wspólne projekty chcemy urzeczywistniać między innymi
z pomocą środków pomocowych UE, zwłaszcza z programu INTERREG.

Prezentacja skierowana jest do zainteresowanych polskich firm
z tych branż oraz mniejszych gmin województwa zachodniopomorskiego, chcących zastosować odpowiednie rozwiązania.

Spotkanie informacyjne na temat
wspólnego rynku usług i pracy
W czerwcu 2009 r. Berlin Partner organizuje w ramach projektu
EFRR EU-Net Oderpartnership EUNOP spotkanie poświęcone
wspólnemu rynkowi usług i pracy w polsko-niemieckim regionie
granicznym. Priorytetowymi tematami są dyrektywa usługowa
Unii Europejskiej i jej oddziaływanie na rynek pracy w regionie
granicznym oraz aspekty delegowania pracowników w polskoniemieckiej wymianie gospodarczej.
Kontakt:
Ulrike Braeter | Email: Ulrike.Braeter@berlin-partner.de

Konferencja na temat transgranicznego planowania przestrzennego

Okazuje się, że Partnerstwo Odry jest dla Pana
również sprawą osobistą. Dlaczego?
Ze szczególnym wzruszeniem odebrałem spotkanie polityczne burmistrza Wolfa z ówczesnym marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, prof. Meyerem, które dobyło się
w przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 30 kwietnia 2004 r. Każdy mógł na tym spotkaniu odczuć, że wraz z europejskim zjednoczeniem stare granice i okopy między naszymi
krajami zostaną ostatecznie pokonane. Zawarte w tym dniu porozumienie o dążeniu do osiągnięcia nowej jakości współpracy
w naszym regionie stanowi kamień węgielny Partnerstwa Odry.
Rozszerzenie Unii Europejskiej otworzyło przed nami szansę
nowego ożywienia regionu gospodarczego między Berlinem,
Szczecinem, Poznaniem i Wrocławiem. Podejmujemy tę
szansę poprzez naszą pracę w Partnerstwie Odry. Świadomie
i wspólnie splatamy różnorodne, niewykorzystywane dotąd
w wyniku podziału Europy potencjały regionalne, by podnieść
atrakcyjność, a tym samym wzrost i poziom życia we wszystkich regionach Partnerstwa Odry.
Dalsze informacje:
Zbiór materiałów: Komunikat końcowy polsko-niemieckiej konferencji gospodarczej nt. Regionu Odry z 5 kwietnia 2006 r.

Kontakt:
Petra Müller | E-Mail: p.mueller@wm.mv-regierung.de

13 maja 2009 r. województwo zachodniopomorskie organizuje w Szczecinie konferencję poświęconą transgranicznemu
planowaniu przestrzennemu. Uczestnicy ze Szwecji, Niemiec,
Polski i Republiki Czeskiej będą dyskutować na następujące tematy: infrastruktura ponadgraniczna, nowe wspólne inicjatywy
w zakresie infrastruktury, wizje rozwoju obszaru granicznego w
przyszłości i wdrożenie unijnej dyrektywy INSPIRE.
Kontakt:
Anna Smentek | E-Mail: planowanie@wzp.pl

11. Rozmowy Robocze ws. Partnerstwa Odry
11 nieformalne kwartalne rozmowy Partnerstwo Odry/Polska
odbędą się we wtorek, 23.06.2009 r. w Berlińskiej Administracji
Senackiej ds. Rozwoju Miasta. Dyskusja dotyczyć będzie m.in.
szans na bezpośrednie połączenie Berlina ze Szczecinem drogą
rowerową. Kwartalne spotkania służą nieformalnej wymianie informacji na temat komunikacji i planowania przestrzennego na
szczeblu administracji między Berlinem, Brandenburgią i województwami zachodniej Polski.
Kontakt:
Michael Stoll | Email: Michael.Stoll@senstadt.berlin.de
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+++ Strefa Partnerstwa +++

Najmłodszy fan Partnerstwa Odry
1 marca 2009 r. przyszedł na świat Karol. Rodzicom serdecznie gratulujemy. Dumna Mama, Justyna Młynarz jest naszą
długoletnią współpracowniczką w sprawach związanych z Partnerstwem Odry w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego.

Nowa osoba do kontaktów na Dolnym Śląsku
Witamy nową koleżankę odpowiedzialną za sprawy Partnerstwa Odry w Wydziale Współpracy z Zagranicą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, panią
Monikę Maziarz.
Kontakt:
Monika Maziarz | Email: monika.maziarz@umwd.pl

+++ Stopka redakcyjna +++
Wydawca:

Berlińska Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet
Referat Polityki Europejskiej, Współpracy Międzynarodowej i Stosunków Gospodarczych z Zagranicą
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www.senwtf.berlin.de
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Ze wsparciem zewnętrznych firm zarządzającym projektem sieci
Partnerstwa Odry:
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• Infrastruktur & Umwelt, Potsdam
• blue! advancing european projects GbR, Freising
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