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Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!
Od pięciu lat znają Państwo nasz biuletyn oraz 
tematy, które są przedmiotem naszego zain-
teresowania w Regionie Odry. My, jako zespół 
redakcyjny, chcielibyśmy się także dowiedzieć, 
co Państwa zajmuje i jak oceniają Państwo 
rozwój w naszych sąsiedzkich regionach. Stąd 
nasza prośba o czynny wkład:
W 2014 r. Polska będzie świętować dziesię-
ciolecie członkostwa w Unii Europejskiej – 
czas, któremu towarzyszyły duże zmiany. 
Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie znaczenie  
miało to wydarzenie dla Państwa. Co zmieniło 
się w Państwa regionie? Jakie korzyści czerpie 
Polska z członkostwa w UE? Jakie pozytywne,  
a jakie negatywne aspekty przyniosło to 
członkostwo? Jakie doświadczenia zebrali  
Państwo z europejskimi sąsiadami? Spoglą-
dają Państwo w przyszłość z nadzieją, czy ra-
czej z obawą?

Nasz pierwszy biuletyn w 2014 r. chcielibyśmy 
poświęcić dekadzie rozszerzenia Unii Europejskiej 
i podchwycić tematy i myśli, które zaprzątają 
Państwa uwagę. Państwa głosy prosimy 
przesłać na adres: info@oder-partnerschaft.eu!

Redakcja i zespół Partnerstwa-Odra życzą 
Państwu nastrojowych Świąt oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku!

Państwa 

Dialog gospodarczy między Polską a Berlinem
Na zaproszenie Se-
nator ds. Gospo-
darki Cornelii Yzer  
i w obecności Am-
basadora RP dr Je-
rzego Margańskiego  
w Berlinie spotkało 
się blisko 70 polskich 
i niemieckich przed-
stawicieli świata gos-
podarki i nauki. 

Spotkanie sieci „BER-
LIN is open for BUSI-
NESS“, które odbyło 
się 20 września, słu- 

żyło wymianie doświadczeń, m. in. z dziedziny gospodarki kreatyw-
nej / designu, gier / ICT (teleinformatyki), komunikacji, turystyki i optyki. 
Potwierdziło ono przekonanie, że współpraca przedsiębiorstw z Polski  
i Berlina jest już bardzo zaawansowana. „Dla berlińskich przedsiębiorstw 
innowacyjnych Polska jest  już od dawna ważnym partnerem w dziedzi-
nie Hightech. Zarówno w Berlinie, jak i w dynamicznie rozwijających się 
regionach Polski wzrasta zapotrzebowanie na  wykwalifikowanych spec-
jalistów oraz zainteresowanie wspólnymi projektami rozwojowymi między 
gospodarką a nauką“, zaznaczyła senator Yzer.  W rozmowach zwracano 
jednocześnie uwagę na dalsze możliwości kooperacji, w tym w dziedzinie IT 
i elektromobilności.

Ambasador Margański podkreślił w swoim przemówieniu szczególną 
rolę niemieckiej stolicy dla polskich inwestorów. „Berlin stanowi dla pol-
skich firm ważne miejsce w ich zachodniej orientacji. Obserwujemy nowo-
czesne formy współpracy firm z obu krajów, które tworzą wartość dodaną, 
pomijaną czasami przez oficjalną statystykę“.
 
Kontakt: 
Marta Szafrańska | marta.szafranska@senwtf.berlin.de

Senator ds. Gospodarki Cornelia Yzer i Ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej dr Jerzy Margański

Świąteczne iluminacje – radość dla oka o tej porze roku
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Barbara Staib
Referat ds. Stosunków Zagranicznych, Targów i Polityki Europejskiej
Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych

Inwestujemy w przyszłość
Administracja sieci Partnerstwa Odry finansowana jest ze 

środków Kraju Berlin
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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turystyka wodna wzdłuż odry:
Podróż pod pełnymi żaglami
Motorówką, żaglówką, statkiem żeglugi śródlądowej czy ka-
jakiem – regiony po obu stronach Odry oferują ponad grani-
cami różnorodne krajobrazy i miasta, które kuszą wieloma 
celami wycieczek i możliwościami czynnego wypoczynku. Rok 
2013 przyniósł w turystyce wodnej wzdłuż Odry kilka istot-
nych zmian.

W ramach projektu „Lubuskie aktywne i turystyczne“ pow-
stanie w najbliższych latach wzdłuż Odry na odcinku 220 
km dziesięć przystani wodnych za kwotę ok. 8 milionów zł  
(1,9 milionów euro). W sierpniu podpisano umowę partner-
ską między Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubu-
skiego i szeregiem gmin wzdłuż rzek Odry i Warty. Projekt 
zostanie sfinansowany ze środków Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego (LRPO). Obok ponownego ożywienia 
turystyki wodnej ma on reklamować atrakcje turystyczne  
i turystykę winiarską. Lubuski Szlak Wina i Miodu jest jedną 
z pierwszych spośród trzydziestu atrakcji, która ma zostać 
współfinansowana ze środków LRPO.

Po raz pierwszy od 20 lat we wrześniu br. wypłynął na 
Odrę ponownie statek wycieczkowy – „Zefir”. Kilka tygodni 
później wystartował bliźniaczy statek „Laguna“. Oba statki 
zostały zbudowane w ramach projektu INTERREG-IV-A „Odra 
dla turystów 2014“ za dwa miliony euro i mają przewozić  
w przyszłości ok. 20 000 do 50 000 turystów rocznie. Przyszłą  
wiosną „Laguna“ ma kursować między portami Głogów, 
Bytom Odrzański, Nowa Sól i Cigacice. Jej bliźniaczy statek  
„Zefir“ będzie przybijał do portów w Krośnie, Eisen-
hüttenstadt, Słubicach, Frankfurcie nad Odrą, Górzycą  
i Kostrzynem nad Odrą. Celem tego projektu jest ożywienie 
turystyki rzecznej.

Dalszy polsko-niemiecki projekt INTERREG-IV-A dot. ponad-
granicznej turystyki wodnej w dolnej dolinie Odry w miastach 
Schwedt i Gryfino ma uatrakcyjnić turystykę w regionie.  
W sierpniu tego roku w miejscowości Schwedt pracę podjęło 

nowe Centrum Turystyki Wodnej, które stanowi ważną część 
infrastruktury turystycznej i oferuje miejsce polsko-niemiec-
kich spotkań. Przebudowa stanicy wodnej ma na celu stwo-
rzenie wystarczającej ilości miejsc do cumowania. W pol-
skiej gminie partnerskiej w Gryfinie wybudowano w ramach 
projektu nowe nadbrzeże, a we wrześniu oddano do użytku 
port jachtowy. W tej sposób Gryfino i Schwedt opracowały 
wspólną strategię, która ma zwrócić uwagę turystów na oba 
miasta.

Rozpropagowanie turystycznego potencjału Regionu Odry 
było również celem letniego rajdu informacyjnego członków 
kooperacji turystycznej w ramach Partnerstwa-Odra. Pod 
hasłem „Poznaj swojego sąsiada“ visitBerlin i regionalne 
organizacje turystyczne z biorących udział w akcji regionów 
reklamowały we wrześniu przez dwa tygodnie w sześciu pol-
skich i niemieckich miastach oferty i destynacje turystyczne 
wzdłuż Odry. Głównym celem współpracy turystycznej jest 
jeszcze mocniejsze połączenie Polski i niemieckiego regionu  
stołecznego i przedstawienie tego obszaru jako atrakcyj-
nego celu urlopowego. Burkhard Kieker, dyrektor visitBerlin,  
powiedział: „Przygraniczny region Polski i Niemiec daje  
olbrzymie, niezbadane jeszcze możliwości. Wspólnie z naszy-
mi partnerami reklamujemy je na całym świecie“. Według 
słów Jana Wawrzyniaka, dyrektora Polskiej Izby Turystycznej 
w Berlinie, dla polskiej branży turystycznej Niemcy są zde-
cydowanie najważniejszym rynkiem. W Polsce, obok atrakcji 
Berlina, bardzo popularna jest także – jako cel urlopowy –  
turystyczna oferta Brandenburgii. Znajduje to odzwier- 
ciedleniew stale rosnącej liczbie noclegów.

Współpraca turystyczna ma być kontynuowana również  
w roku 2014. Niektórzy partnerzy – Berlin, Brandenburgia  
i Wielkopolska – zapewniły już na ten cel środki finansowe.
 
Dalsze informacje: 
http://lubuskie.pl/news/13438/16/Lubuskie-rzeki-beda-
kusic-turystow/
http://www.visitberlin.de/de/keyword/oderregion
http://www.oder2014.de
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Poznaj swojego sąsiada – Berlin-Mobil na trasie w Gdańsku

Sama przyjemność: spływ kajakowy w Regionie Odry
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wielkopolska i Brandenburgia: 
Dziesięć lat umowy o partnerstwie

Premier Branden-
burgii Dietmar Woi-
dke oraz sześciu 
członków jego 
gabinetu przybyło  
w dniach od 14 do 
16 października do 
Wielkopolski na za- 
proszenie Marka 
Woźniaka, Mar-
szałka Wojewódz-
twa Wielkopolskie- 
go. Podczas uro-

czystej ceremonii wspólnie obchodzono jubileusz 10-lecia umo-
wy partnerskiej pomiędzy Wielkopolską i Brandenburgią.

Marszałek Woźniak docenił otwartość i szczerość, na których 
opiera się współpraca między Wielkopolską i Brandenburgią. 
Wśród obszarów, w ramach których współpraca rozwija się 
wyjątkowo owocnie, marszałek wskazał transport, edukację 
oraz szkolnictwo wyższe. „Przykładem wzorcowym jest współ- 
praca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Europej-
skiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą”, 
podkreślił marszałek. W zakresie turystyki nawiązał do  
podpisanego w 2011 r. i konsekwentnie realizowanego poro-
zumienia o współpracy pomiędzy regionalnymi organizacja-
mi turystycznymi. „W obszarze gospodarki istnieje potrzeba 
tworzenia sieci silniejszych kontaktów pomiędzy małymi  
i średnimi przedsiębiorcami”, zaapelował marszałek Woźniak.

„W ramach współpracy między Wielkopolską i Brandenburgią 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat udało się stworzyć silny fun-

dament”, powiedział z kolei premier Dietmar Woidke. Zdaniem 
premiera szczególnie w obszarach gospodarki, turystyki, nauki 
i edukacji ustalono odpowiednie priorytety. Umowa o partner-
stwie okazała się katalizatorem współpracy i przyczyniła się 
do znacznego rozszerzenia kręgu zaangażowanych partnerów. 
„Projekty powstają już nie tylko z inicjatywy rządu, ale coraz 
częściej inicjowane są one przez obywateli, którzy samodzielnie 
podejmują się ich realizacji“, zaznaczył premier Woidke.

Zdaniem premiera Woidke Wielkopolska jest atrakcyjnym 
partnerem dla wielu brandenburskich firm, stowarzyszeń  
i instytucji. Także poznańskie firmy interesują się coraz częściej 
współpracą z partnerami z Brandenburgii. W tym kontekście 
premier Woidke zaprosił delegację przedsiębiorców z Wielko-
polski do Brandenburgii.

Marszałek Woźniak i premier Woidke razem otworzyli również 
konferencję na temat transportu publicznego. W przemówie-
niu otwierającym konferencję marszałek Woźniak podkreślił, 
iż kluczowym elementem dla zapewnienia warunków dla 
długotrwałego i zrównoważonego rozwoju regionów jest in-
frastruktura w możliwie szerokim, kompleksowym i ogólno-
europejskim ujęciu. 
Współpraca na poziomie europejskim, jak również kwestie in-
frastruktury, gospodarki i turystyki, były tematami rozmów 
podczas spotkania roboczego między brandenburską delegacją 
i gospodarzami.
Przedstawiciele stowarzyszeń ochotniczej straży pożarnej  
z Wielkopolski i Brandenburgii podpisali natomiast deklarację 
o bliższej współpracy.

Kontakt: 
Markus Mildenberger | markus.mildenberger@stk.brandenburg.de 
Jakub Wysocki | jakub.wysocki@umww.pl

Premier Dietmar Woidke i Marszałek Marek Woźniak

Były premier Brandenburgii uhonorowany 
w wielkopolsce

Podczas uroczystości 
jubileuszowych Marek 
Woźniak, marszałek 
województwa wiel-
kopolskiego przyznał 
byłemu premierowi 
Brandenburgii Mat-
thiasowi Platzeckowi 
Odznakę Honorową 
„Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Wielko- 
polskiego“, podkreś-
lając osobiste zaan- 

gażowanie premiera Platzecka w działania na rzecz 
współpracy między Wielkopolską i Brandenburgią, a także 
innymi regionami Polski.

W mowie laudacyjnej podkreślono, iż premier Platzeck 
uznał strategiczne znaczenie stosunków polsko-niemieckich 
dla rozwoju obu krajów i regionów. Zdaniem marszałka 
Woźniaka, dzięki temu możliwe było ustanowienie par-
tnerstwa, które stanowi wartość dodaną dla obu stron. 
Platzeck, jako premier Brandenburgii, był zawsze osobiście 
zaangażowany w ważne dziedziny współpracy. Dzięki jego 
inicjatywie powołano przedstawiciela Kraju Związkowego 
Brandenburgia w Wielkopolsce, który w znaczącym stopniu 
ułatwia wymianę informacji i nawiązywanie kontaktów.

Marszałek Woźniak podkreślił także aktywną rolę Premie-
ra Platzecka w rozwoju inicjatywy Partnerstwa-Odra, która 
to przysłużyła się znacznie pogłębieniu współpracy między 
Wielkopolską i Brandenburgią.

Kontakt: 
Jakub Wysocki | jakub.wysocki@umww.pl

Osobiste zaangażowanie na rzecz dobrosąsiedz-
kich stosunków z Polską: Matthias Platzeck odbiera
Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa
Wielkopolskiego“
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ambasador rzeczypospolitej Polskiej: w podróży 
po polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Ambasador Rzeczy-
pospolitej Polskiej 
dr Jerzy Margański 
odbył we wrześniu 
szereg wizyt w regio-
nie przygranicznym. 
W rozmowach z part-
nerami omawiał te-
maty polsko-niemie-
ckiej współpracy. 

•	 12 września ambasador odwiedził „Europa - Miasto“ Görlitz /
Zgorzelec. Z burmistrzami obu miast, Siegfriedem Deinege  
i Rafałem Groniczem, poruszył kwestie rozwoju współpracy 
gospodarczej, a także urzeczywistnienia nowych inwestycji 
i wspólnych projektów infrastrukturalnych. „Wspaniały 
przykład, jak polsko-niemiecka granica może łączyć. 
Piękne, świadome swojej historii europejskie miasto“ – 
zanotował na Twitterze ambasador po swojej wizycie.

•	 16	września	ambasador	Margański	 spotkał	się	z	premie-
rem Saksonii Stanislawem Tillichem. Głównym tematem 
rozmów były stosunki polsko-niemieckie, współpraca gos-
podarcza i wspólne projekty kulturalne.  

•	 W	 dniu	 24	 września	 Margański	 złożył	 premierowi	 Bran-
denburgii Dietmarowi Woidke gratulacje z okazji objęcia 
stanowiska. W rozmowie obaj poruszyli takie tematy jak 
wpływ sytuacji demograficznej w Polsce i Niemczech na 
rynek pracy w regionie przygranicznym, rozwój wspólnych 
projektów kulturalnych oraz współpraca polskich i niemiec- 
kich szkół i szkół wyższych. 

•	 27	września	2013	r.	ambasador	spotkał	się	w	Schwerinie		
z premierem Meklemburgii Pomorza Przedniego Erwinem 
Selleringiem , wiceprzewodniczącą Landtagu Beate Schlupp 
oraz przedstawicielami  Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Tematem rozmów była regionalna współpraca między 
Meklemburgią Pomorzem Przednim i Województwem Za-
chodniopomorskim, m. in. w takich dziedzinach jak zwal- 
czanie bezrobocia, migracja zarobkowa, kształcenie niemiec- 
kich lekarzy w Polsce i kooperacja szkół i szkół wyższych.

+++ AKTUALNOŚCI Z REGIONÓW +++

Via gustica – Górne Łużyce i Dolny Śląsk 
reklamują wspólny „region smaków i doznań“
Polsko-niemiecki region przygraniczny Górne Łużyce i Dolny 
Śląsk reklamują się transgranicznie pod hasłem „Via gustica“  
po raz pierwszy w kilku językach jako „region smaków i doz-
nań“. Celem projektu jest wspieranie turystyki wiejskiej i pro-
mowanie produktów pochodzących z terenów wiejskich. Na 
portalu www.via-gustica.de od sierpnia urlopowicze mogą 
rezerwować noclegi, a klienci kupować w sklepie interneto-
wym regionalne produkty bezpośrednio u producenta. Na-
tura, kultura i kulinarne przysmaki: regiony reklamując 
„nadzwyczajną florę i faunę, jedyne w swoim rodzaju skarby 
kulturowe i lokalne specjały“ starają się dotrzeć do turystów 
lubiących aktywny wypoczynek oraz do  miłośników urlopów 
wellness. Via gustica rozwija się  pod przewodnictwem Agen-
cji Sandstein Neue Medien GmbH, we współpracy ze Spółką 
Promocji Górnych Łużyc – Dolnego Śląska z o. o., Dolnośląską 
Izbą Gospodarczą oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego. Projekt Via gustica finansowany jest ze środków 
programu INTERREG-IV-A Polska-Saksonia. 

Ambasador dr Margański (po prawej) 
w „Mieście-Europa“ Zgorzelec / Görlitz

Obcowanie z naturą i kulinarne smakołyki – agroturystyka w winnicy

Brandenburgia otwiera Biuro Łącznikowe 
w Zachodniopomorskiem
Kraj związkowy Brandenburgia otwiera Biuro Łącznikowe  
w Szczecinie. Głównym jego zadaniem będzie nawiązywanie  
i rozbudowa bilateralnych partnerstw kooperacyjnych między 
województwem zachodniopomorskim a Brandenburgią oraz 
wkład w aktywną wymianę między administracjami i organi-
zacjami pozarządowymi. „Biuro ma szczególnie wspomagać  
pielęgnację i pogłębianie  stosunków naukowych, gospo-
darczych i kulturalnych. Jego celem jest dalsze polepszenie 

międzyregionalnych i ponadnarodowych pól działania  oraz 
wpływ na ściślejszą współpracę regionów, zmierzającą do 
powstania jednej funkcjonalnej przestrzeni gospodarczej, 
życiowej oraz pracy“, powiedział Minister ds. Gospodarki  
i Europy Brandenburgii  Ralf Christoffers. 

Biuro będzie miało siedzibę w Kancelarii Goldenstein & Part-
ner. Kierować nim będzie Piotr Szeja, absolwent Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina, od marca 2008 r. adwokat w tejże 
kancelarii.
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transport kolejowy w regionie nadodrzańskim:
Długie czekanie na zmiany

Komentarz Pawła Kosickiego i Eike Arnolda
Rok 2013 nie był zbyt urodzajny. Mimo że – poprzez cały 
szereg spotkań i rozmów – ziarno w dziedzinie ponadgrani-
cznego transportu zasiane zostało obficie, nie odnotowano 
oczekiwanych sukcesów. Bądź co bądź partnerzy wzdłuż Odry 
zgadzają się co do jednego: realizacja poszczególnych pro-
jektów musi zostać przyspieszona, bowiem – mimo wszelkich 
przeciwności – pasażerów przybywa i przekraczają oni granicę 
prawie codziennie. 

Koniec roku jest okazją do krytycznego spojrzenia na ponad-
graniczną kolej regionalną. Prace Okrągłego Stołu Komuni-
kacyjnego doprowadziły do wielu udogodnień. Szczególnie 
współpraca między Celowym Związkiem Komunikacyjnym 
Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (ZVON), krajem związkowym 
Saksonią i Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim układa 
się wzorowo. Poza często chwalonym i nagradzanym projek-
tem „bilet Euro-Nysa“ prowadzone są obecnie intensywne 
prace nad możliwym podprowadzeniem polskiego prądu 
do dworca w Görlitz, jak i nad wspólnym przetargiem na  
usługi na odcinku Wrocław – Drezno. Województwo Lubuskie  
i kraj związkowy Brandenburgia przeprowadziły pierwsze 
rozmowy na temat przyszłego rozkładu jazdy od 2015 r. 
oraz wprowadzenia nowych taryf do Zielonej Góry. Jednak  
w przyszłym roku pasażerowie nadal będą musieli uzbroić 
się w cierpliwość. Liczne projekty budowlane, których celem 
jest poprawa infrastruktury w Polsce, doprowadzą do zmian  
w rozkładach jazdy, które mogą zakłócać również ponadgra-
niczne połączenia, szczególnie w Kostrzynie.

Z drugiej strony, przede wszystkim u polskiego partnera,  
zaczynają być widoczne wydatki na unowocześnienie po-
jazdów finansowane ze środków europejskich. Poprawią 
one niewątpliwie komfort podróżowania. Już z tegoroczną 
zmianą rozkładu jazdy wprowadzono w Województwach 
Lubuskim  i Zachodniopomorskim nowe wagony silnikowe. 
Na odcinku Kostrzyn – Krzyż niemieccy pasażerowie mogą 
się przekonać o jakości pojazdów, które od grudnia 2015 r. 

będą kursować również na trasie Kostrzyn – Berlin. Do tego 
czasu strona niemiecka ma wydać zezwolenie na wprowa-
dzenie do eksploatacji polskich pojazdów, a w fazę realizacji 
ma wreszcie wejść bezpośrednie połączenie między Berlinem 
a Gorzowem. Nowe pojazdy elektryczne polskiej firmy Newag 
mają wejść do eksploatacji na odcinku między Szczecinem  
a  Świnoujściem w przyszłym roku. Niemieccy turyści mogą się 
zatem także tutaj cieszyć na wzrost komfortu podróżowania. 

Problemem pozostaje nadal połączenie dalekobieżne między 
Berlinem a Wrocławiem, wzgl. Krakowem. Po obu stronach 
trwają na nim prace budowlane i nie ma widoków na skró-
cenie czasu jazdy w przyszłym roku, mimo dobrych chęci wy-
konawców. Kolej traci na tym odcinku wyraźnie w porównaniu 
z transportem samochodowym i autobusowym. Zachęcenie 
pasażerów do podróżowania koleją po zakończeniu prac będzie 
nie lada zadaniem. Okrągły Stół Komunikacyjny chce również 
tu pomóc i oferuje platformę do współpracy.

Zapowiedziana już w roku 2012 rozbudowa odcinka Szcze-
cin – Berlin powoli nabiera kształtu. Okrągły Stół Komu-
nikacyjny zleca pierwsze badania, które mają zdefiniować 
przyszłościowe zapotrzebowanie na pojazdy i wynikające  
z nich rozwiązania infrastrukturalne. Nadal niejasna  
pozostaje kwestia postulowanego przez wiele podmiotów 
zakończenia  rozbudowy już w 2018 r.

Nowy rok przyniesie zatem wiele pozytywnych aspektów. 
Nowe pojazdy wpadają pasażerom natychmiast w oko, 
natomiast niektóre zmiany  pozostają  na początku przez 
nich niezauważone, gdyż są one wynikiem długotrwałych 
procesów decyzyjnych, bądź podejmowane są dopiero 
przygotowania mające prowadzić do ulepszeń. Zmiany  
w rozkładach jazdy na skutek prac budowlanych i wynikające 
z nich utrudnienia będą niestety towarzyszyć wykonawcom 
i przedsiębiorstwom branży kolejowej w regionie przygra-
nicznym jeszcze do 2016 r. U pasażerów natomiast będą 
wywoływać one złość.

Kontakt:
Pawel Kosicki | pawel.kosicki@VBB.de
Eike Arnold | eike.arnold@VBB.de

Dworzec graniczny w Görlitz

Ekspress regionalny pod Szczecinem
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Instrumenty europejskiej polityki spójności pozostaną także 
w nowej perspektywie wsparcia  istotnym źródłem finanso-
wania polsko-niemieckich kooperacji w ramach Partnerstwa-
Odra. Dotyczy to, obok programów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej INTERREG A i INTERREG B, także środków fun-
duszy strukturalnych polskich i niemieckich regionów w ra-
mach Regionalnych Programów Operacyjnych. W jaki sposób 
można je wykorzystywać dla regionalnej polityki gospodar-
czej, także ponadregionalnie, w myśl strategii „Europa 2020“ 
(inteligentny, zrównoważony i zintegrowany wzrost), aby 
wspierać innowacje i konkurencyjność? Przy takich tema-
tach jak innowacja, badania naukowe i rozwój chodzi przede 
wszystkim o „zazębienie“ z innymi instrumentami, takimi 
jak np. program „Horyzont 2020“, odnoszący się do badań 
naukowych. 

Przedstawiciele Województwa Mazowieckiego i miasta War-
szawy przybyli we wrześniu do Berlina, aby kontynuować 
dialog i dyskusję oraz żeby zasięgnąć informacji o doświad-
czeniach Berlina i Brandenburgii, wynikających ze wspólnej 
strategii innowacyjnej innoBB, zakotwiczonej w niej polityce 
klastrowej oraz strukturze wspierania gospodarki w Berli-
nie i Brandenburgii. Prezentacja strategii innowacyjnej Ma-
zowsza i polityki innowacyjnej miasta stołecznego Warszawy 
umożliwiła wgląd w obecny stan i perspektywy polityki klast-
rowej regionu i miasta.  Celem dialogu jest w dalszym ciągu 
polepszenie bazy dla możliwych projektów kooperacyjnych. 
Podczas kolejnego spotkania w Poczdamie w dniach 24 i 25 
października przedstawiciele organów administrujących EFRR 
z Brandenburgii i Mazowsza wymienili się doświadczeniami 
dotyczącymi technicznych aspektów programowania.

Krótkie podsumowanie wyników:
•	 W	Berlinie	i	Brandenburgii	istnieje	już	wspólna	regionalna	

strategia innowacyjna, która uchodzi w Europie za dobry 
przykład „inteligentnej specjalizacji“. W przyszłości ma 
być ona jeszcze bardziej efektywna. Jakie kroki podejmuje  
się w związku z tym, wyjaśni w wywiadzie Oliver Bathe  
z berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Tech-
nologii i Badań Naukowych (str. 8)

•	 W	 jaki	 sposób	 strategiczne	 założenia	 „inteligentnej	 spe-
cjalizacji“ przenikają do regionalnej polityki innowacyjnej  
i regionalnych programów wsparcia, rozejrzeliśmy się  
w Województwie Dolnośląskim. Więcej na ten temat znajdą 
Państwo w wywiadzie z dr Maciejem Zatheyem, odpowie-
dzialnym za rozwój regionalny w Urzędzie Marszałkowskim 
tego województwa (S. 9)

•	 Ważnym	aspektem	„inteligentnej	specjalizacji“	jest	powią-
zanie szkół wyższych, badań naukowych i rozwoju, a także 
przedsiębiorstw innowacyjnych. Przedstawimy instytucję, 
która w Województwie Dolnośląskim ma promować ten 
proces: Wrocławskie Centrum Badawcze EIT+. (S. 10)

•	 Strategiczne	 połączenie	 wspólnych	 celów	 i	 działań	 –	 to	
również przedmiot zainteresowania Zachodniopolskiej 
Strategii 2014-2020. Zarysujemy kontury aktualnego stanu  
rozwoju strategii. (S. 7)

•	 Inteligentny,	 zrównoważony	 i	 zintegrowany	 rozwój	 jest	
wytyczną dla ponadgranicznej współpracy między pol-
skimi i niemieckimi partnerami w ramach nowych pro-
gramów INTERREG-A wzdłuż polsko-niemieckiej granicy. 
Podsumowujemy aktualny stan rozwoju programu. (S. 7)

Przygotowania do nowej perspektywy finansowej Ue na lata 2014-2020 w odniesieniu do polsko-niemieckiej współpracy 
gospodarczej były już przed rokiem tematem wydania biuletynu Partnerstwa-odra (wydanie III/2012). Ówczesny stan: in-
tensywniejsza  współpraca może uczynić cały region bardziej konkurencyjnym. w międzyczasie prace nad regionalnymi 
Programami operacyjnymi w różnych regionach weszły w fazę końcową i tym samym ustalone zostały główne linie stra-
tegii. obecnie na pierwszy plan wysunęły się określenie i wdrażanie instrumentów wsparcia. w tym wydaniu zajmujemy 
się perspektywami rozwoju nowego okresu finansowania i kwestią, w jaki sposób w obrębie regionu i ponad nim mogą być 
inicjowane procesy innowacyjne.

Przedstawiciele polskich i niemieckich regionów dyskutują na temat możliwości wykorzystania środków wsparcia na innowację i konkurencyjność. Ważnym aspektem jest 
przy tym rozwój wspólnych projektów i ich finansowanie. 
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INterreG-V-a: 
Perspektywy w nowym okresie wsparcia
W nowym okresie wsparcia 2014-2020 w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej, znanej również jako „INTERREG-V-A“,  
realizowane będą wzdłuż polsko-niemieckiej granicy trzy 
ponadgraniczne obszary programowe. W końcowej fazie 
znajdują się rozmowy między regionalnymi partnerami i Mi-
nisterstwem Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Pol-
skiej (MIR) dot. programów operacyjnych. Obecnie negocjo-
wane są  merytoryczne priorytety.

Organem administracji w północnym regionie (Meklembur-
gia Pomorze Przednie / Brandenburgia / Pomorze Zachodnie) 
jest Ministerstwo ds. Gospodarki, Budownictwa i Turystyki 
Meklemburgii Pomorza Przedniego, w regionie środkowym 
(Brandenburgia – Województwo Lubuskie) Ministerstwo ds. 
Gospodarki i Spraw Europejskich kraju związkowego Bran-
denburgii. Odpowiedzialność za region południowy (Saksonia 
– Województwo Dolnośląskie) leży po stronie Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju RP. 

Mottem nowego okresu wsparcia jest „Wspólny Region – 
Wspólne Cele“, wyjaśniła Ursula Brautferger z Ministerstwa 
Gospodarki w Schwerinie podczas  rocznej konferencji Eurore-
gionu Pomerania 29 października. Ze środków Unii Europej-

skiej finansowane będą między innymi sieci turystyczne, pro-
jekty komunikacyjne oraz medyczne. Zgodnie z informacjami 
Wspólnoty Komunalnej Pomerania wśród przedłożonych już 
wniosków o finasowanie są takie projekty, jak zintegrowane 
systemy dróg rowerowych wokół szczecińskiego portu i pol-
sko-niemiecki kampus szkolny, obejmujący instytucje od 
przedszkola do szkoły zawodowej. „Jesteśmy za powołaniem 
znaku „polsko-niemiecki obszar przygraniczny“, którego 
piękno natury będzie znane w całej Europie“, powiedziała 
Iwona Brol z polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
w Warszawie.

Zalew Szczeciński: piękna natura w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Strategia rozwoju Polski Zachodniej prawie 
gotowa 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP (MIR) planuje 
zakończyć prace nad projektem Strategii Rozwoju Polski Za-
chodniej (SRPZ) do końca 2013 r. Przewiduje się, iż Strategia 
zostanie ostatecznie przyjęta w połowie 2014 r. po ewalucji 
ex-ante oraz konsultacjach społecznych i międzyresortowych. 
Główne cele Strategii to zwiększenie atrakcyjności makro-
regionu w skali kraju i Europy oraz podniesienie poziomu 
innowacyjności i przedsiębiorczości Polski Zachodniej. 

Projekt bazuje na wypracowanych przez pięć regionów 
„Założeniach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” z 2012 r. 
„Uczymy się współpracować i dostrzegać wspólne interesy”, 
mówi Maciej Nowicki, pełnomocnik Zarządu Woj. Lubuskiego 
ds. Polityki Spójności, reprezentujący interesy województwa 
w rozmowach z administracją rządową w Warszawie. Pod-
czas gdy priorytety dotyczące infrastruktury transportowej 
oraz rozbudowa sieci energetycznych znalazły się wśród 
kluczowych projektów województw, MIR preferuje projekty  
w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, które są szczegól-
nym celem Strategii Europa 2020.

Współpraca z sąsiadującymi regionami Niemiec odgrywa  
w ramach Strategii ważną rolę. „Wobec rosnącej konkurencji 
globalnej, polskie regiony mają coraz większą świadomość, 
że potrzebna jest kooperacja – zarówno krajowa jak i zagra-

niczna. W części diagnostycznej SRPZ wskazujemy na bardzo 
wysoki potencjał innowacyjny sąsiednich regionów Niemiec”, 
wyjaśnia Nowicki.

Strategia nie będzie miała własnego źródła finansowania.  
Konieczne będzie zatem zabezpieczenie środków pochodzących 
z krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych, a także 
budżetu państwa i samorządów. Mobilizacja środków pry-
watnych, przede wszystkim w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego, jest również przewidywana.

Kontakt:
Maciej Nowicki | m.nowicki@lubuskie.pl

Poznań – metropolia gospodarcza i ważny węzeł komunikacyjny w Zachodniej Polsce
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„optymalizacja wspólnej polityki 
innowacyjnej“

wywiad z oliverem 
Bathe, Berlińska 
administracja Se-
nacka ds. Gospo-
darki, technologii 
i Badań Naukowych

Panie Dyrektorze, w regionalnej polityce innowacyjnej Ber-
lina i Brandenburgii szykują się od 2015 r. istotne zmiany. 
Czego będą dokładnie dotyczyć?

Berlin i Brandenburgia mają w postaci innoBB wspólną 
regionalną strategię innowacyjną, której istotę stanowi 
polityka klastrowa. Ta wywodzi się z kompetencji regionu  
w dziedzinie nauki i gospodarki i ma na celu skuteczną 
zmianę strukturalną ukierunkowaną na gospodarkę opartą 
na wiedzy. W pięciu wspólnych klastrach: gospodarka  
zdrowotna, optyka, komunikacja / mobilność / logistyka,  
technika energetyczna oraz ICT / media / gospodarka krea-
tywna, podmioty polityczne klastrów mają być dla przed-
siębiorstw motorem wzrostu. Będzie to finansowane z publi-
cznych środków, z włączeniem środków EFRR.

Do tej pory Berlin i Brandenburgia działają przy tym 
częściowo – jeśli chodzi o finansowanie – niejako obok siebie.  
Od 2015 r. ma się to zmienić. Działania polityki klastrowej 
mają stać się wspólnym ponadlandowym projektem, który  
zostanie przeprowadzony przez dwie współpracujące ze 
sobą instytucje: spółkę Berlin Partner für Wirtschaft und 
Technologie (BPWT) i spółkę Zukunftsagentur Brandenburg 
(ZAB). Logiczną konsekwencją tego jest potrzeba określenia 
jednego wspólnego celu i wynikających z niego wskaźników 
zarządzania klastrami oraz projektu finansowania.
 
Pracuje Pan obecnie nad rozwojem monitoringu wyników 
i skuteczności, który ma towarzyszyć nowemu projektowi. 
Kto odniesie z tego korzyści?

W pierwszej mierze monitoring wyników i skuteczności ma 
służyć całkiem konkretnie zarządzaniu klastrami oraz ma 
doprowadzić do bardziej konsekwentnego kierowania posz-

czególnymi działaniami. Poprzez to i oczywiście poprzez stwo-
rzenie pewnego rodzaju skali porównawczej, może i powinna 
nastąpić optymalizacja wspólnej polityki innowacyjnej na  
poziomie klastrów oraz na poziomie strategii całościowej. Zes-
taw wskaźników będzie oczywiście używany dla politycznego  
i technicznego kierowania finansowaniem, a także odpowiadać 
wymaganiom landowego prawa budżetowego i EFRR. 

w jaki sposób monitoring ten może mieć wpływ na większą 
skuteczność wsparcia klastrowego i innowacyjnego regio-
nu stołecznego Berlina-Brandenburgii?

Oczywiście już teraz dysponujemy systemami sterowania. 
Są różne gremia, prowadzimy również regularne rozmowy 
odpowiedzialnych za politykę wsparcia z BPWT i ZAB, 
mamy ponadto kilka konkretnych wskaźników na poziomie  
wydajności (output). Z powodu rozdziału kompetencji oraz 
istnienia dwóch różnorodnych systemów finansowania  
w Berlinie i Brandenburgii,  pomiar wyników i skutków nie jest 
na tyle spoisty, aby na ich podstawie stworzyć logiczny i sen-
sowny sposób kierowania. A taki jest potrzebny, aby nadać 
polityce klastrowej należne jej znaczenie i siłę przekonywania.  
Dzięki konsensualnym i ujednoliconym założeniom con-
trollingowym, które służyć mają instytucjom, zarządzaniu 
klastrami oraz przyznającym subwencje, chcemy podwyższyć 
efektywność. Dalszą zaletą transparentnego systemu moni-
toringu jest przejrzystość osiągnięć wszystkich podmiotów 
strategii innoBB – wobec polityki, gospodarki, nauki w regio-
nie oraz oczywiście wobec innych podmiotów. 

Czy sądzi Pan, że  model finansowania, który będzie stoso-
wany od 2015 r. przez innoBB, znajdzie zastosowanie jako 
wzór dla współpracy z innymi regionami, np. w dziedzinie 
kooperacji ponadgranicznych klastrów z polskimi partner-
ami?

Z pewnością można sobie wyobrazić, że ten model 
będzie wykorzystywany również w ramach kooperacji 
międzynarodowych. Decydującą sprawą jest przy tym fakt, 
że chodzi o jeden projekt z licznymi decyzjami dot. finanso-
wania pochodzącymi z różnych obszarów wsparcia. Finanso-
wanie projektu będzie określane wspólnie, zostaną zdefinio-
wane wspólne cele i przeprowadzony wspólny monitoring. 
Oczywiście uczestniczące regiony definiują swe priorytety  
nieco odmiennie, również w Berlinie i Brandenburgii mamy 
z tym do czynienia. Zarys wspólnego projektu oraz droga do 
jego realizacji budzi jednak świadomość o konieczności jesz-
cze silniejszego wspólnego działania w określonej dziedzinie.  

Oliver Bathe zajmuje się zagadnieniami finansowania inno-
wacji i optyki w Wydziale ds. Przemysłu, Ochrony Zdrowia, 
Budownictwa, Energetyki i Mobilności.

NewSletter 

      PartNerStwo-oDra
 3 / 2013



+++ TEMAT WYDANIA: PERSPEKTYWY ROZWOJU DLA NOWEGO OKRESU WSPARCIA EFRR +++

9

„Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom”

wywiad z dr Ma-
ciejem Zatheyem, 
Dyrektorem 
Departamentu 
rozwoju regio-
nalnego Urzędu 
Marszałkowskiego 
województwa 
Dolnośląskiego

Posiadanie strategii inteligentnej specjalizacji dla regionu 
(IS) jest warunkiem koniecznym dla otrzymania funduszy 
Ue w jej następnym okresie finansowania. regionom pozo-
stawiono pewną dowolność, jak zakotwiczyć IS w ich stra-
tegiach regionalnych. Jaki mechanizm stosuje Dolny Śląsk?

W Województwie Dolnośląskim nie ma osobnego dokumentu 
pod nazwą Regionalnej „strategii inteligentnej specjalizacji”. 
Zastosowanie w tym zakresie mają natomiast dwa doku-
menty. W „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2011-2020” zostały zidentyfikowane 
tzw. branże kluczowe oraz specjalizacje naukowo-technologi- 
czne regionu. Najważniejsze wyzwania rozwojowe woje-
wództwa w sferze innowacyjności i specjalizacji regionalnych 
zostały także uwzględnione w Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2020 (SRWD). Zarówno w Regionalnej Strate-
gii Innowacji, jak i w SRWD 2020, zostały wyznaczone obszary 
stanowiące potencjał inteligentnej specjalizacji na Dolnym 
Śląsku. Stanowią one punkt wyjścia do analizy regionalnego 
kontekstu i potencjału innowacyjnego oraz wyboru ograni-
czonej liczby priorytetów rozwoju regionalnego w tym zakre-
sie. W kolejnych miesiącach planowana jest rewizja narzędzi 
i programów, które w przyszłości będą wspierać dolnośląskie 
inteligentne specjalizacje oraz określenie mechanizmów mo-
nitorowania i oceny. Mechanizmy te powinny uwzględniać 
proces konsultacji z głównymi interesariuszami regionalne-
go systemu innowacji – przedsiębiorstwami, ośrodkami nau-
kowymi i jednostkami otoczenia biznesu. Proces ten pozwoli 
przede wszystkim „wyłowić” nowe technologiczne i naukowe 
trendy, które w przyszłości mogą stać się wiodące w regionie  
i stanowić o jego przewadze konkurencyjnej.

w następnym okresie finansowania Ue klastry powinny 
odgrywać większe znaczenie niż w przeszłości w kontekście 

rozwoju sfery B+r i innowacyjności. Jaką rolę z Państwa 
perspektywy powinny w przyszłości odgrywać klastry? Co 
przekłada się na wsparcie klastrów na Dolnym Śląsku?

Klastry jako innowacyjny model współpracy gospodar-
czej powinny na stałe wpisać się w krajobraz życia gospo-
darczego regionu. Działania klastrowe cechują się wysoką 
koncentracją zasobów w określonym obszarze oraz wysokim 
poziomem współpracy, co może okazać się pomocnym, aby 
sprostać nowym wyzwaniom w globalnej gospodarce. Do tych 
wyzwań zaliczyć należy nadążanie za postępem technologicz-
nym, inwestowanie w sposób systemowy w prace B+R, rozwój  
współpracy, a także rozwijanie współpracy z innymi podmio-
tami w celu obniżania kosztów i optymalizacji systemów 
produkcji. Nasza koncepcja wsparcia klastrów opiera się na 
pomocy finansowej z budżetu województwa dla inicjatyw na 
początkowym etapie rozwoju, głównie w zakresie działań  
„miękkich”. Od 2010 r. z budżetu województwa przezna-
czono na wsparcie dolnośląskich klastrów prawie 2 mln zł, 
udzielając 21 dotacji. Dzięki temu udało się wesprzeć ini-
cjatywy przedsiębiorstw oraz ośrodków badawczych, a także 
działania integrujące członków klastrów i budujące wzajem-
ne zaufanie. Branże reprezentowane to m. in. przemysł wyt-
wórczy, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna  
w budynkach, biotechnologia, fotonika, medycyna i turystyka.

Managerowie klastrów w odniesieniu do projektów inter-
nacjonalizacji często próbują zadań pionierskich, na które 
poszczególne przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić. 
Poprzez sieć klastry mogą przejąć funkcję „ponadna-
rodowego mediatora gospodarczego“ dla MŚP intensy-
wnie wykorzystujących nowe technologie. Jakie warunki 
muszą być spełnione, aby dany cluster management mógł 
funkcjonować zgodnie z tym opisem?

W miarę profesjonalizacji i wchodzenia przez klastry w przed-
sięwzięcia mające na celu zwiększenie innowacyjności i pro-
wadzenie działalności B+R, a więc w projekty o większych 
nakładach i ryzyku, niezbędne są znacznie większe środki, 
z udziałem własnym członków klastra. W ramach inicjatyw 
klastrowych mogą tworzyć się tu różne konsorcja celem re-
alizacji różnych projektów inwestycyjnych. W tym przypad-
ku widzimy potrzebę wsparcia projektów ze środków euro-
pejskich i odpowiednie zapisy znalazły się w projekcie RPO. 
Podstawę wsparcia realizacji projektów transgranicznych 
na terenie Dolnego Śląska będą stanowiły Programy Euro-
pejskiej Współpracy Terytorialnej (Programy Współpracy 
Transgranicznej Polska / Saksonia 2014-2020 oraz Republika  
Czeska / Polska 2014-2020). Na obecnym etapie prac nad 
RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie wyklucza 
się dofinansowania projektów transgranicznych. Wspar-
cie tego typu projektów uzależnione jest jednak od zasad 
kwalifikowalności wydatków, które są obecnie opracowy-
wane przez MIR.
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Istotny wkład w „inteligentną specjalizację” 
Dolnego Śląska: eIt+
W ramach „inteligentnej specjalizacji” województwa 
dolnośląskiego Wrocławskie Centrum Badań EIT+ odgrywa 
istotną rolę. Przed kilkoma laty dzięki dialogowi pomiędzy 
naukowcami, władzami samorządowymi i lokalnym biznesem 
opracowano „Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
2020” (patrz wywiad str. 9). Ów dialog zaowocował również 
realizowanym obecnie przez WCB EIT+ programem budowy 
„Kampusu Pracze” i wykorzystaniem największej w Polsce lo-
kalnej infrastruktury badawczej, tj. sieci 60 specjalistycznych 
laboratoriów z obszaru biotechnologii i zaawansowanych 
materiałów strategicznych, a także klimatu i energii. „Jest to 
kluczowy wkład w przygotowywaną strategię inteligentnej 
specjalizacji dla Dolnego Śląska.”, mówi prof. Jerzy Langer, 
Prezes Zarządu WCB EIT+. „W odróżnieniu od placówek uczel-
nianych lub centrów badawczych w koncernach, gwarantuje-
my w zasadzie otwarty dostęp do laboratoriów. Tego jeszcze 
w Polsce nie było na taką skalę.”
Oprócz Miasta Wrocław współwłaścicielami WCB EIT+ są 
uczelnie. „Chcemy zagwarantować udostępnienie budowa-
nych laboratoriów najlepszym z nich, ale pod warunkiem 
realizacji programów, na które jest realne zapotrzebowanie 
biznesowe. Nasza działalność oparta jest na poszanowa-
niu podstawowych reguł biznesowych, tzn. certyfikowanej 
jakości i poszanowania czasu oraz pieniędzy. WCB EIT+ jest 
jednocześnie centrum badawczym i przedsiębiorstwem. To 
znaczy, że może i chce stać się instytucją pomostową, której 
tak bardzo brakuje w nowych krajach UE.”

W przeciągu 2 lat z udziałem WCB EIT+ powstało aż 13 
spółek rozwijających nowe technologie. Kilka z nich zostało 
już sprzedanych z zyskiem, co zdaniem prof. Langera „jest 
najlepszym dowodem na ogromny potencjał komercyjny 
środowiska badawczego w Polsce”. 

Współpraca z partnerami z Niemiec i innych regionów UE 
to dla prof. Langera bezdyskusyjny fundament rozwojowy 
WCB EIT+ oraz Dolnego Śląska. „W globalizującym się świecie 
pierwszym krokiem musi być transgraniczna współpraca 
regionalna. Już teraz szykujemy kilka wspólnych projektów 
z partnerami niemieckimi zarówno badawczymi, jak i biz-
nesowymi.” 

Kontakt:
Prof. Jerzy Langer | jerzy.langer@eitplus.pl
Klaudia Piątek | klaudia.piatek@eitplus.pl
Pełny wywiad z prof. langerem znajdą Państwo pod: 
www.oder-partnerschaft.eu/meldungen.php?detail=1303

+++ TEMAT WYDANIA: PERSPEKTYWY ROZWOJU DLA NOWEGO OKRESU WSPARCIA EFRR +++

Siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na terenie Kampusu Pracze

współpraca w dziedzinie gier między Polską a Ber- 
linem: „Duże zainteresowanie po obu stronach“
Współpraca między przedsiębiorstwami gier z Polski i Berli-
na daje szanse obu stronom. Potwierdziły to dotychczasowe 
działania berlińskiego projektu ICT „Berlin meets Poland:  
Współpraca branży IT z Polski i Berlina“, który zrealizowany 
został przy współpracy berlińskich partnerów i games.net 
berlinbrandenburg. Przekonany o tym jest również berliński 
ekspert z dziedziny gier Michael Liebe. 

Berliński przemysł gier zaprezentował w dniach 6-9 września 
w Gdańsku swoje gry, usługi i technologie na polskiej konfe-
rencji poświęconej rozwojowi gier, a przy okazji nawiązał kon-
takty z różnymi polskimi multiplikatorami. W październiku 
Kraków, Warszawę, Gdańsk i Poznań odwiedziła delegacja 
berlińskich przedsiębiorców z branży gier. Potwierdziło to wg 
Michaela Liebe wzajemne duże zainteresowanie współpracą. 
Obie strony mają specjalne doświadczenia, z których profi-
tować może druga strona, gdyż uzupełniają się one wzajem-
nie. „W Polsce istnieje szerokie spektrum przedsiębiorstw 

rozwojowych, które rozwija się nieprzerwanie już od początku 
lat dziewięćdziesiątych. Przedsiębiorstwa te mają przede 
wszystkim duże doświadczenie w rozwoju gier konsolowych dla 
międzynarodowych dostawców – co mogłoby być pożyteczne 
dla berlińskich firm z branży gier. Ponadto Polska stanowi  
obiecujący rynek zbytu, który rośnie rocznie o ok. 30 procent. 
Berlińska branża gier dysponuje natomiast szerokim know-
how w zakresie bezpośredniego wprowadzenia produktów na 
rynek oraz monetyzacji bezpłatnych gier (Free-to-Play), który-
mi zainteresowane są polskie przedsiębiorstwa. 

Na rok 2014 zaplanowana jest kooperacja berlińskich firm 
gier z krakowskim klastrem Digital Entertainment Clus-
ter w związku z konferencją „Digital Dragons“. Ponadto we 
współpracy z Instytutem Polskim i Ambasadą Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Berlinie w ramach Niemieckich Dni Gier w Berli-
nie ma zostać zorganizowany „Polski Day“. 

Kontakt: Michael Liebe | mjw@michael-liebe.de
Dalsze informacje: www.gamesnet-bb.de

+++ CO NOWEGO W PROJEKTACH +++
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Berlińscy designerzy tworzą prototypy dla pol-
skiego producenta porcelany
Osiem berlińskich studiów designerskich wzięło udział 
od 4 do 17 listopada w warsztatach „Link to Production“, 
współorganizowanych przez największego producenta por-
celany w Europie. Odbyły się one w ramach projektu ko-
operacyjnego „Berlin-Poland 2013-2014“ w Ćmielów Design 
Studio, należącym do Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów  
i Chodzież. Podczas warsztatów berlińscy projektanci wzor-
nictwa przemysłowego tworzyli prototypy dla nowej kolekcji 
produktów. „Mieli oni przy tym nie tylko możliwość wniesie-
nia własnych doświadczeń z pracy ze znanymi europejskimi 
markami. Ćmielów Design Studio było również wielce zain-
teresowane ich doświadczeniem w takich dziedzinach jak ro-
zwój projektów i produktów, ekspansja na rynek, a także stra-
tegia promocji współczesnej porcelany na międzynarodowych 
rynkach“, powiedział Ake Rudolf, koordynator projektu  
z berlińskiego IDZ. 

Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież dokonały fuzji dopiero  
w czerwcu tego roku. Dzięki temu powstała największa wytwór-
nia cienkościennej porcelany w Europie. Głównym zadaniem 
dla przedsiębiorstwa na najbliższe lata jest rozwój eksportu  

i zdobycie nowych rynków. „Poprzez design oraz nowe strate-
gie produktów możemy rozbudować konkurencyjność naszej 
marki. Naszym priorytetem na najbliższe lata w działaniach 
handlowych jest wzrost ekspansji na międzynarodowych 
rynkach. Ocena nowych możliwości, uwzględnianie w pro-
cesie produkcyjnym międzynarodowych, kulturowych różnic 
w projektowaniu i użytkowaniu porcelany to zadania, które  
będą możliwe w realizacji dzięki projektom edukacyjnym  
i współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Ćmielów 
Design Studio, której przykładem jest program z IDZ“, mówi 
Inga Kamińska, prezes Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów  
i Chodzież S.A.

Również w 2014 r. berlińska branża kreatywna oraz pol-
skie firmy kontynuować będą pracę w sieci. Planowany jest 
cykl spotkań B2B oraz szereg imprez kooperacyjnych, sesji 
typu „matchmaking”, konferencji i prezentacji. Spotkania 
B2B odbędą się w Poznaniu, Kielcach, Wrocławiu i Łodzi  
w okresie od stycznia do października. W ramach cyklu 
imprez w przygotowaniu są kolejne spotkania w Poznaniu 
(marzec), Wrocławiu (maj) i Łodzi (październik).

Kontakt: Ake Rudolf | ake.rudolf@idz.de
Dalsze informacje: www.berlinpoland.eu

... berlińskie studia designerskie wspierają Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów  
i Chocież

+++ STREFA PARTNERSTWA +++

Nowy współpracownik w Kancelarii Senatu
Serdecznie witamy Ulrikę Kind, 
która od 1 października jest od-
powiedzialna w berlińskiej Kan-
celarii Senatu za współpracę 
z krajami Europy Środkowo- 
Wschodniej oraz za partner-
stwo miast Berlina i Warszawy. 
U. Kind od wielu lat angażuje 
się na rzecz współpracy Polski  
i Niemiec. Po ukończeniu stu- 
diów w Niemczech, Francji  
i Polsce, w ramach pracy w Ko- 

legium ds. Zadań Międzynarodowych Fundacji Roberta  
Boscha w Warszawie, badała proces wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. U. Kind była również wieloletnim 
współpracownikiem naukowym byłego ministra spraw za-
granicznych prof. Bartoszewskiego w Polskiej Fundacji Ro-
berta Schumana w Warszawie. Po podjęciu pracy w Akademii 
Ewangelickiej w Berlinie odpowiadała m. in. za współpracę 
z Europą Środkowo-Wschodnią i Wschodnią. W ostatnim 
czasie na Uniwersytecie w Bonn była odpowiedzialna za 
międzynarodowe partnerstwa. 

Kontakt: 
Ulrike Kind | ulrike.kind@senatskanzlei.berlin.deUlrike Kind

Nowoczesna porcelana podbija nowe rynki ...

NewSletter 

      PartNerStwo-oDra
 3 / 2013



+++ STREFA PARTNERSTWA +++

+++ IMPRESSUM   +++

wykaz zdjęć:
•	 Jarmark	bożonarodzeniowy	na	Alexanderplatz	©	visitBerlin / Scholvien (Str. 1) 
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Program hospitacji między polskimi regionami 
a Berlinem trwa 
Program hospitacji między polskimi regionami a Berlinem 
trwa. Rozpoczął się jesienią 2009 r. w ramach Partnerstwa-
Odra dzięki wsparciu Fundacji Hertie. Monika Goździewska, 
referent w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
i Dominika Szymczyk-Stefańska, pracownik Biura Planowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, wykorzystały 
w ubiegłych miesiącach możliwość przeniesienia swojego  
stanowiska pracy na okres trzech tygodni nad Sprewę. 
Odbywały hospitacje w Kancelarii Senatu oraz w Admini-
stracji Senackiej ds. Rozwoju Miast i Ochrony Środowiska. 
„Dla codziennej pracy w ramach polsko-niemieckiej koopera-
cji poznanie struktur administracji kraju partnerskiego jest 
niesłychanie pomocne. Nawet jeśli wykonywane zadania 
często są do siebie podobne, to już sposób podejścia do nich 
nie zawsze“, mówi Regina Elias, pracownik Referatu ds. Euro-
pejskich Kancelarii Senatu, która odpowiedzialna jest za pro-
gram hospitacji.

Pełny wywiad z Moniką Goździewską i Dominiką Szymczyk-
Stefańską znajdą Państwo pod adresem 
www.oder-partnerschaft.eu/meldungen.php?detail=1304

Kontakt:
Regina Elias | regina.elias@senatskanzlei.berlin.de

          

the place to be.

Te same zadania – inny sposób realizacji: polskie hospitantki Goździewska (druga 
od prawej) i Szymczyk-Stefańska (trzecia od lewej)  z pracownikami Senatu Berlina
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