
Drodzy Czytelnicy,
dobrze wykwalifikowani mieszkańcy, wzrost gospodarczy, dobre powiązania z europejskimi sieciami 
komunikacyjnymi i wysoka jakość życia – taka wizja ściśle powiązanego ze sobą obszaru gospo-
darczego i obszaru życia po obydwu stronach Odry towarzyszyła przed czterema laty początkom 
Partnerstwa Odry. Rzeczywiste zmiany odbiegają jeszcze nieco od tej wizji, często słychać nawet 
głosy, że „nic się nie dzieje“. Dzieje się jednak, i to całkiem dużo. Nasz newsletter stara się zawsze 
to pokazywać. Jednym z wielu przykładów są w tegoroczne działania uczelni wyższych, które w ra-
mach Partnerstwa Odry tak po polskiej, jak i po niemieckiej stronie starają się powiązać ze sobą we 
wspólnych formach współpracy gospodarkę z nauką. Wola wspólnego prowadzenia badań w nowych 
dziedzinach nauki, prowadzących następnie do powstania w gospodarce innowacyjnych produktów, 
jest pierwszym małym krokiem w kierunku tego „wizjonerskiego“ regionu innowacji po obu stro- 
nach Odry. A prowadzone w celu zaspokojenia potrzeb regionu na wykwalifikowane kadry kojarzenie 
ze sobą ludzi i instytucji z obu stron granicy poprzez wymianę studencką i wspólne wykłady może 
również spotkać się wyłącznie z aprobatą i wsparciem ze strony polityki. 
Z serdecznymi pozdrowieniami

Współpraca w dziedzinie transportu w ramach 
Partnerstwa Odry 
Osiem regionów członkowskich Partnerstwa Odry opracowało 
wspólnie propozycję planu infrastruktury transportowej, zinten-
syfikowano ponadto współpracę z Federalnym Ministerstwem 
Transportu i Ministerstwem Infrastruktury RP. Dlatego też zwró-
cono się do Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej polsko-
niemieckiej Komisji Międzyrządowej z prośbą o zajęcie stano-
wiska w sprawie przedłożonych po raz pierwszy na spotkaniu 
na szczycie w styczniu 2010 r. w Poczdamie propozycji. Komis-
ja Międzyrządowa potwierdziła, że przekaże swoje zdanie na 
ten temat przed następnym politycznym szczytem Partnerstwa 
Odry, który odbędzie się 26 października w Szczecinie. Szcze-
gólne zadowolenie wzbudza zamiar ministerstw – federalnego 
i polskiego – wspólnego wydania mapy planistycznej. Będzie 
ona przedstawiała obszar Partnerstwa Odry, przedsięwzięcia w 
ramach Federalnego Planu Dróg Komunikacyjnych, odpowied-
nie plany strony polskiej oraz opracowane w ramach Partnerst-
wa Odry propozycje. Uzgodnienia zmierzają do pomyślnego 
zakończenia. Istotne dla Berlina działania infrastrukturalne, np. 
modernizacja połączeń kolejowych ze Szczecinem, Poznaniem, 
Wrocławiem oraz Gorzowem Wlkp. zostaną uwzględnione na 
mapie planistycznej. Eksperci w dziedzinie transportu z regio-
nów Partnerstwa Odry porozumieli się w sprawie kontynuacji 
prac „Okrągłego Stołu Komunikacji“. W pierwszym rzędzie 

chodzi o optymalizację rozkładów jazdy pociągów, ułatwienia ta-
ryfowe i stworzenie nowych połączeń. Prowadzone są obecnie 
przygotowania do powierzenia prowadzenia tych finansowanych 
ze środków UE prac zewnętrznym firmom przy wsparciu VBB 
(Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia) w celu zapew-
nienia ich lepszej efektywności i ciągłości.

Kontakt:
Michael Stoll | Michael.Stoll@senstadt.berlin.de
dr. Jürgen Murach | Juergen.Murach@senstadt.berlin.de
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+++ AKTUAlNE DZIAłANIA WE WSPółPRAcy ADMINISTRAcJI +++

Kolejowy publiczny transport pasażerski – nowe 
tendencje 
W dniu 1 lipca 2010 roku w Poznaniu odbyła się konferencja 
poświęcona problematyce publicznego kolejowego transportu 
pasażerskiego na obszarze Wielkopolski, której organizatorem 
był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konfe-
rencji przewodniczył Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. W kon-
ferencji uczestniczyli starostowie, prezydenci miast, burmistrzo-
wie, wójtowie, a także przedstawiciele jednostek transportu, 
infrastruktury kolejowej i środowisk naukowych. Wicemarszałek 
przedstawił zarys koncepcji pasażerskiego transportu kolejowe-
go dla aglomeracji poznańskiej. Gościem konferencji był Arnd 
Schäfer ze Związku Komunikacyjnego Berlin – Brandenburgia 
Sp. z o.o, który przedstawił funkcjonowanie związku w aspekcie 
prawnym, organizacyjnym i finansowym. Uczestnicy konferencji, 
mającej roboczy charakter, rozmawiali na temat usprawnienia 
kolejowych przewozów pasażerskich na terenie szeroko rozumia-
nej aglomeracji poznańskiej. Wymiana ich doświadczeń i opinii  

posłuży do stworzenia koncepcji kolejowego publicznego trans-
portu pasażerskiego na terenie Wielkopolski.

Kontakt:
Marceli Jakubowski | marceli.jakubowski@umww.pl

Polsko-Niemieckie Forum Strategiczne w Szczecinie
24 sierpnia odbyło się w Szczecinie Polsko-Niemieckie Forum 
Strategiczne. Jego uczestnicy dyskutowali na temat szans i 
możliwości dalszego rozwoju gospodarczego Euroregionu Po-
merania i bilansu śródokresowego do studium „Biegun wzrostu 
Szczecin“. Konferencja zorganizowana została w ramach projek-
tu XENOS Placówki Kooperacji Nauki i Świata PracyMeklembur- 
gii-Pomorza Przedniego (Stralsund) ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Marszałek województwa zachodniopo- 

morskiego Władysław Husejko i minister transportu, budownict-
wa i rozwoju kraju Meklemburgii i Pomorza Przedniego, Volker 
Schlotmann zaprezentowali plany i cele rozwoju regionalnego 
województwa zachodniopomorskiego i kraju związkowego Me-
klemburgia-Pomorze Przednie na polsko-niemieckim pograniczu. 
Przedstawiciel polskiego Ministerstwa Infrastruktury podkreślił, 
że zrastanie się regionów jest ważne z punktu widzenia War-
szawy i uzyska duże wsparcie. Były minister longin Komołowski 
postulował, by wspomóc współpracę i dalszy rozwój regionu 
poprzez utworzenie grupy sterującej złożonej z reprezentantów 
czynników decyzyjnych z dziedziny polityki, gospodarki, part-
nerów społecznych i naukowców. 

Kontakt:
Martina Renken-Kirchhoff | kowa_mv@fh-stralsund.de

Dzień Berlina i Brandenburgii z okazji Światowych 
Dni Innowacji w Poznaniu
Z okazji Światowych Dni Innowacji w Poznaniu odbył się tam 24 
września Dzień Berlina i Brandenburgii poświęcony logistyce i  
mobilności. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego le-
szek Wojtasiak zaprosił region stołeczny Niemiec jako kraj part- 
nerski do współorganizacji Światowych Dni Innowacji. Zastępca 
sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejs-
kich Brandenburgii Reinhardt Oehler wygłosił przemówienie 
na otwarcie. Podczas konferencji niemiecki region stołeczny 
zaprezentował w referatach swoje kompetencje, m. in. jako 
ośrodek logistyczny oraz w dziedzinie wzornictwa w transporcie 
publicznym. Berlin i Brandenburgia wskazały na potencjał regio-
nu związany z jego węzłową rolą na szlakach transportowych 
wschódzachód i północ-południe. Następnie odbyła się dyskusja 
panelowa, w której eksperci z Niemiec, Polski i Włoch omówili 
możliwości ogólnoeuropejskiej współpracy w dziedzinie logistyki.

Kontakt: 
Dorothea Mehnert | dorothea.mehnert@mwe.brandenburg.de

centrum targowe w Poznaniu 
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Warsztaty „Klaster turystyczny Brandenburgia – 
Wielkopolskie“
9 i 10 sierpnia odbyły się w Poczdamie drugie warsztaty inicja-
tywy „Klaster turystyczny Brandenburgia – Wielkopolskie“. Wzięli 
w nich udział min. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Gospodarki i 
Spraw Europejskich Brandenburgii oraz Wielkopolskiej Organi-
zacji Turystycznej i  Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. 
celem inicjatywy, której utworzenie zasugerował marszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego, Marek Woźniak, jest opracowanie w 
kontekście regionalnym tematyki turystyki w ramach Partner-
stwa Odry na konkretnych przykładach gospodarki turystycznej w  
Brandenburgii i Wielkopolsce, jak również tworzenie sieci regio-
nalnych na płaszczyźnie roboczej. Podczas drugiego spotkania 
roboczego uczestnicy pogłębili rozpoczętą w Polsce wymianę 
doświadczeń korzystając z przykładów najlepszych praktyk 
z Brandenburgii, opracowali konkretne działania do strategii 

„lustrzanego marketingu“ ofert turystycznych i zbadali pierwsze 
możliwości kooperacji w marketingu turystycznym. 

Kontakt: 
Martin Wittig | martin.wittig@mwe.brandenburg.de

Otwarcie niemieckiego rynku pracy w maju 
2011 r. – szanse dla województwa lubuskiego
Aktualna sytuacja na rynku pracy na pograniczu oraz 
możliwości, jakie powstają w wyniku otwarcia niemieckiego 
rynku pracy dla Polaków stanowiły tematy spotkania marszałka 
Marcina Jabłońskiego i brandenburskiego ministra pracy, spraw 
społecznych, kobiet i rodziny Güntera Baaske, które odbyło się 
18 sierpnia w Zielonej Górze. W spotkaniu uczestniczyli również 
sekretarz stanu prof. dr  Wolfgang Schröder, przedstawiciele 
pełnomocnika ds. integracji i centrali związkowej DGB w Ber-
linie i Brandenburgii. Marszałek Jabłoński wskazał na to, że 
po polskiej i niemieckiej stronie inicjowanych jest coraz więcej 
wspólnych działań związanych z rynkiem pracy i podkreślił 
konieczność wspólnej koordynacji tych procesów w województ-
wie lubuskim i Brandenburgii. 
Minister Baaske przypomniał, że po obydwu stronach Odry 
obecny jest problem bezrobocia i wyraził nadzieję, że wykwali-
fikowani polscy pracownicy będą od maja 2011 r. szukali pracy 

w Brandenburgii, gdzie odczuwalny jest brak wykwalifikowanych 
kadr. Marszałek Marcin Jabłoński i minister Günter Baaske  
podpisali list intencyjny dotyczący ich współpracy. 

Kontakt: 
Katarzyna Fedro | biuroprasowe@lubuskie.pl

Pracownik przy obrabiarce cNc 

Turystyka rowerowa w Brandenburgii

Nowe Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspor-
terów na Pomorzu Zachodnim 
W województwie zachodniopomorskim powstaje nowe cen-
trum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (cOIE) w ramach 
istniejącego już centrum Obsługi Inwestorów. 

Stało się to możliwe dzięki uchwale Zarządu województwa zachod-
niopomorskiego o przystąpieniu do projektu systemowego Minis-
terstwa Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Gospodar-
ka Innowacyjna 2007-2013. Projekt ma na celu utworzenie takich 
jednostek we wszystkich 16 województwach i jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie eksporterów na szerokie usługi informacyjne dla 
eksportu oraz wzrastającą liczbę inwestycji zagranicą. Projekt ma 
ponadto przyczynić się do pozyskania dla regionu większej ilości 
inwestycji zagranicznych. Nowo utworzone centrum Obsługi In-
westorów i Eksporterów wyposażone zostanie w materiały infor-
macyjne dotyczące rynków zagranicznych i bazy danych miejs-
cowych przedsiębiorstw i zagranicznych partnerów. Ma ono swoją 
siedzibę w Szczecinie przy ulicy Piłsudskiego 40-42. 

Kontakt:
Malgorzata Saar | msaar@wzp.pl
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Wywiad z Władysławem Husejką,  
Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

Województwo Zachodniopomorskie od listopada 
2008 r. koordynuje działania dotyczące transgranicz-
nej współpracy w obszarze  nauki i badań w ramach 
Partnerstwa Odry. Głównie tym tematom poświęcone 
będzie Spotkanie Polityczne Partnerstwa Odry 
w dniach 26-27 października w Szczecinie. Jak 
wygląda proces przygotowań do tego szczytu? 
Patrząc na mapę ośrodków naukowych na polsko-niemieckim 
pograniczu było jasne, że bliższa współpraca takich ośrodków 
naukowych jak Greifswald, Szczecin, Koszalin, Berlin, Poznań, 
Wrocław, Zielona Góra czy Drezno mogą wpłynąć na rozwój 
naszych regionów i stanowić silną konkurencję dla innych 
ośrodków. Dlatego na Szczycie Politycznym w Poznaniu w 2008 
roku  podjąłem się określenia potencjału nauki w Regionie Odry 
i pożądanego charakteru współpracy. Urząd Marszałkowski 
w Szczecinie wraz z Uniwersytetem Szczecińskim wykonał 
analizę identyfikując dosyć dużą wzajemną otwartość, ale też 
różnice potencjałów i charakteru działania. Okazało się, że ta 
współpraca była długo oczekiwana. Ze strony rektorów Uniwer-
sytetu Technicznego w Berlinie, Zachodniopomorskiego Uni-

wersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Viadrina oraz Uni-
wersytetu w Zielonej Górze posypały się propozycje spotkań 
warsztatowych i nawiązania ściślejszej wymiany w konkretnych 
obszarach. 6 października na Uniwersytecie Technicznym w 
Berlinie odbędzie się polsko-niemiecka konferencja rektorów 
Partnerstwa Odry, która prawdopodobnie zakończy się podpi-
saniem wspólnej deklaracji o współpracy. 

Jakich wyników w tym obszarze oczekuje Pan po 
Spotkaniu Politycznym? 
chciałbym przekonać do tej współpracy innych marszałków i 
premierów landów. Trzeba wypracować konkretne instrumen-
ty, bo w tym obszarze nie ma szczególnej zachęty dla szkół 
wyższych. To kwestia indywidualnej decyzji. Jednym z rezul-
tatów naszego spotkania może być powołanie grupy ekspertów, 
którzy wypracują systemowe rozwiązania. Dotychczas wiemy 
o ponad 300 wspólnych polsko-niemieckich projektach nau-
kowych. Powstaje pytanie, jak regiony mogą z tego skorzystać. 
Dyskusja w Szczecinie będzie otwarciem tematu. 

Jakie cele w bliższej i dalszej perspektywie powin-
ny Pana zdaniem zostać osiągnięte na drodze do 
wspólnej polityki innowacji w obszarze Partnerstwa 
Odry i od czego zależy ich powodzenie?
Budowanie wspólnej polityki innowacji wymaga determinacji w 
przełamywaniu barier, także tych kulturowych czy językowych. 
Wskazane jest powołanie polsko-niemieckiej interdyscyplinar-
nej grupy roboczej. Jej zadaniem byłoby m.in. usprawnienie ko-
munikacji, współpracy sieciowej, wspólnej aplikacji o fundusze 
europejskie, wymiany kadr i pomysłów. 

czy mógłby Pan na przykładzie przybliżyć, jaką rolę 
w tej kwestii odgrywa Województwo Zachodniopo-
morskie? 
Partnerstwo Odry jest nieformalną, międzyregionalną siecią. 
Rola Województwa Zachodniopomorskiego sprowadza się w 
przypadku współpracy naukowo-badawczej do funkcji lidera, 
który koordynuje całość działań. Dla zapewnienia bieżącego 
źródła informacji uruchomiliśmy specjalny dwujęzyczny serwis 
internetowy:
www.PartnerstwoOdra.wzp.pl (www.OderPartnerschaft.wzp.pl)

Kontakt: 
Julita Milosz | jmilosz@wzp.pl
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+++ WyWIAD Z WłADySłAWEM HUSEJKą +++

Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Głównym tematem szczytu politycznego Partner-
stwa Odry 26 i 27 października w Szczecinie będzie 
współpraca transgraniczna w dziedzinie nauki i  
badań. Koordynację tego tematu przejął marszałek 
województwa zachodniopomorskiego, Władysław 

Husejko, osobą odpowiedzialną po stronie niemie-
ckiej jest prof. Jörg Steinbach, prezydent Uniwersy-
tetu Technicznego w Berlinie. Przeprowadziliśmy z 
nimi rozmowy na temat przygotowań spotkania poli-
tycznego i perspektyw związanych z tą tematyką. 
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+++ WyWIAD Z PROF. DR. JöRG STEINBAcH +++

Wywiad z prof. dr. Jörgiem Steinbachem 
prezydentem Uniwersytetu Technicznego  
w Berlinie (TU Berlin)

TU Berlin koordynuje po stronie niemieckiej 
współpracę transgraniczną w dziedzinie nauki i 
badań w ramach Partnerstwa Odry w obszarze 
uczelni technicznych. Jakie przygotowania zostały 
podjęte w związku ze szczytem politycznym Part-
nerstwa Odry 26 i 27 października w Szczecinie? 
W maju zainicjowałem pierwsze spotkanie przedstawicieli 
uczelni z regionu Odry i marszałka województwa zachodniopo-
morskiego, pana Husejko, na TU Berlin, aby zorientować się, 
gdzie znajdują się obiecujące priorytety nauki mające dla re-
gionu także znaczenie gospodarcze. Wzięli w nim udział obok 
przedstawicieli polityki z Berlina i Szczecina przedstawiciele 
uczelni technicznych w Dreźnie, cottbus, Berlinie, Szczeci-
nie, Koszalinie, Poznaniu, Wrocławiu i uniwersytetów w Zielo-
nej Górze i Szczecinie. Ustalone zostały wówczas tematy na 
pierwsze wspólne warsztaty. Warsztaty pod tytułem „Techno-

logia żywności“ zaplanowane są na 20 października i odbędą 
się na TU Berlin, warsztaty pod tytułem „Energia“ odbyły się 15 
września na Uniwersytecie Zielonogórskim. W celu dalszego 
ustalenia udziału uczelni wyższych zaprosiłem pana marszałka 
Husejko i przedstawicieli niemieckich uczelni technicznych z re-
gionu Odry na 6 października do Berlina. 

czy mógłby pan krótko objaśnić, jaką rolę odgrywają 
wybrane tematy współpracy – energia i technologia 
żywności – dla Berlina lub dla strony niemieckiej?   
W celu sprostania wyzwaniom i problemom, przed którymi stoi 
nasze społeczeństwo, konieczne jest ścisłe powiązanie w sieć 
badań prowadzonych w uczelniach wyższych i instytucjach 
pozauniwersyteckich oraz sprzężenie z gospodarką i polityką. 
Wybrane tematy współpracy „technologia żywności“ i „Energia“ 
są priorytetowymi dziedzinami TU Berlin i odgrywają wybitną 
rolę także na wielu uczelniach regionu Odry i w gospodarce.  

Jaki dostrzega Pan średnioterminowy potencjał 
współpracy?  
Zmierzamy do tego, by w ramach Partnerstwa Odry powstawały 
kooperacje, w które zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie 
włączone będą nauka i gospodarka. Te kooperacje na zasadzie 
2+2 mają zajmować się badaniem nowych tematów naukowych 
prowadzących następnie do powstania w gospodarce produk-
tów innowacyjnych. Oprócz wymienionych tematów postrzega-
my potencjał w dziedzinach IT i telekomunikacji oraz budowy 
maszyn i transportu. Ponadto chcemy poszerzyć wymianę 
studencką w obszarze studiów magisterskich i doktoranckich 
oraz zaoferować udział w transgranicznych spotkaniach.  

Jak zwraca się Pan do podmiotów z dziedziny nauki, 
by zmotywować je do udziału w tym procesie? 
Spotykamy się z profesorami TU Berlin, którzy mają znaczenie 
w poszczególnych dziedzinach tematycznych i zapraszamy ich 
do udziału w warsztatach. To samo robią rektorzy innych uczelni 
w stosunku do swoich naukowców. Podczas spotkań dwunaro-
dowych naukowcy z obydwu stron poznają się i wymieniają się 
ewentualnymi pierwszymi pomysłami na możliwe wspólne pro-
jekty badawcze.  

Kontakt: 
prof. dr. Jörg Steinbach | p@tu-berlin.del

prof. dr Jörg Steinbach, Prezydent Uniwersytetu Technicznego w Berlinie

W laboratorium chemicznym Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
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Know-Man: zbiór dobrych praktyk powiązania 
nauki i gospodarki
Uczestnicy projektu INTERREG IV-c Know-Man prawie 
zakończyli identyfikację i opis dobrych praktyk powiązania na-
uki i gospodarki. W tym celu w ostatnich miesiącach szukano 
intensywnie w uczestniczących regionach przykładów, które 
przyczyniają się do zbliżenia nauki i gospodarki w celu przekucia 
rezultatów prac naukowych w opracowanie innowacyjnych pro-
duktów. W szeroko zakrojonej akcji ankietowej regiony opisały 
szczegółowo takie przykłady i wyjaśniły, jakie wynikły trudności, 
lub też na co należy zwrócić uwagę przy ich realizacji w innych 
regionach. Wymieniono – bez ich wartościowania – berlińską 
„Długą Noc Nauk“, „Konkurs Bussinesplan“ w Wenecji, andalu-

zyjskie „Śniadanie robocze“, „Transfer Alliance“ z Berlina, pro-
gram „Start-up“ z Dolnego Śląska oraz około 30 innych projek-
tów z regionów. 

Jeszcze tą jesienią ma ukazać 
się broszura z rezultatami 
akcji ankietowej.  

Kontakt: 
Birgit Erdmann | birgit.erdmann@senwtf.berlin.de
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+++ AKTUAlNOŚcI Z PROJEKTóW +++

JOSEFIN: seminarium Policy Maker
Pierwsze z trzech seminariów Policy Maker w ramach projektu  
JOSEFIN odbyło się 22 i 23 września w Zielonej Górze. Wśród 
około 50 uczestników byli między innymi przedstawiciele 
Berlińskiej Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i 
Kobiet, urzędów marszałkowskich  województw dolnośląskiego, 
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, regionu 
Dalarna oraz Ministerstw Gospodarki litwy i łotwy. 

celem spotkania było wzmocnienie wymiany między partnerami 
projektu JOSEFIN i przedstawicielami politycznych czynników 
decyzyjnych. Współpraca ta odgrywa ważną rolę przy wdrażaniu 
opracowanych w ramach projektu innowacyjnych, regionalnych 
instrumentów finansowych. Mają one ułatwić MŚP w regionie 
bałtyckim otrzymanie finansowania przedsięwzięć innowacyjnych 
i działań na rzecz internacjonalizacji z obsługujących ich banków. 
Przedstawiciele szczebla polityczno-administracyjnego dysku-
towali z konsorcjum JOSEFIN o tym, jak można zrealizować te 
założenia i zintegrować je z istniejącymi regionalnymi strategiami 
innowacji i internacjonalizacji w obszarze bałtyckim oraz wyrazili 
dla tych działań swoje pełne poparcie. Dwa kolejne seminaria Po-
licy Maker odbędą się do końca 2011 r. 

Kontakt:
Monika Jaskula | Monika.Jaskula@bermag.eu
Dalsze informacje: 
www.josefin-org.eu

eCoach – poprawa dalekobieżnego transportu  
autobusowego z i do Europy Środkowo-Wschodniej
Mimo znaczącej pracy przewozowej międzynarodowe 
połączenia autobusowe ciągle  nie są traktowane na równi z 
innymi usługami przewozowymi – jakość i serwis pozostawiają 
często dużo do życzenia. Rozporządzenie europejskie ma 
teraz wzmocnić prawa pasażerów. Przy pomocy projektu 
ecoach współfinansowanego z programu EFRR „Tworzenie 
sieci Europy Środkowo-Wschodniej“ Związek Paneuropejskich  
Dworców Autobusowych Połączeń Dalekobieżnych – VPR 
chce w połączeniu z innymi modułami projektu przyczynić się 
do poprawy obsługi i połączeń w duchu „dworca autobusowe-
go przyszłości“. ecoach zawiera opracowanie transgranicznej 
platformy informacji i obsługi, która ma uczynić dalekobieżną 
komunikację autobusową bardziej przejrzystą i niezawodną 
z punktu widzenia klienta. W ramach projektu trwającego od 
lipca 2010 r. do końca 2012 r. dąży się do integracji sześciu 
krajów (Niemiec, łotwy, litwy, Estonii, Polski, Słowenii). W od-
niesieniu do berlińskiego centralnego dworca autobusowego, 
który w 2007 r. zanotował największą dotąd liczbę pasażerów 

wynoszącą 3,2 mln, zniesienie istniejących restrykcji w auto-
busowych przewozach liniowych pozwala oczekiwać wzrostu 
jego znaczenia jako ważnego węzła w przewozach w relacji 
wschód-zachód. Dlatego też Berlin postrzega za czołowe zada-
nie połączenie siecią centralnych dworców autobusowych w 
skali europejskiej. 

Kontakt: 
Stefan christian | Stefan.christian@coach-its.eu
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+++ PRZEGląD TERMINóW +++

VIII EUROPEJSKIE DNI ENERGII we Wrocławiu  
3 i 4 listopada odbędą się we Wrocławiu „VIII Dni Oszczędzania 
Energii“ na temat „Energia w budownictwie“. Na konferencji 
oczekuje się ekspertów z całej Europy, w tym z regionu Ber-
lina i Brandenburgii. Organizatorami są Stowarzyszenie na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Dolnośląska Agencja Ener-
gii i Środowiska oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. 4 listopada Administracja Senatu ds. Gospo-
darki, Technologii i Kobiet organizuje warsztaty kojarzące firmy 
dla przedsiębiorstw z obszaru Berlina i Brandenburgii oraz Dol-
nego Śląska pod hasłem „Efektywność energetyczna – popyt 
na niemieckie innowacje w Polsce?“

Kontakt: 
Natalia Palkowska | natalia@cieplej.pl
Heike Uhe | info@heike-uhe.com

XVIII Targi Budownictwa i Czystego 
Środowiska, 9-10 października 2010
W dniach 9-10 października odbędzie się polsko-niemieckie semi-
narium nt. ekologicznych trendów w budownictwie i gospodarce od- 
padami, które zostanie zorganizowane przy XVIII Targach Budow-
nictwa i czystego Środowiska w Koszalinie. Tematy pierwszego 
dnia to m.in. zintegrowany system gospodarki odpadami oraz ter-
miczna utylizacja odpadów komunalnych. Drugiego dnia omówione 
zostaną m.in. siłownie wiatrowe małej mocy oraz instalacje solarne. 

Kontakt: 
centrum Biznesu Koszalin, info@cb.koszalin.pl 
Dalsze informacje: www.biznes.koszalin.pl

Sukces usług transgranicznych w Polsce i 
Niemczech: Dyrektywa usługowa UE upraszcza 
praktykę
21 października 2010 r. odbędzie się w ramach EUNOP spot-
kanie informacyjne na temat europejskiej Dyrektywy usługowej, 
która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. głównym tematem 
będzie polsko-niemiecki transfer usług: jakie ułatwienia 

przyniosła dyrektywa? Jakie poczyniono doświadczenia, jakie 
są perspektywy i na co należy zwrócić uwagę przy transgrani-
cznym świadczeniu usług? 

Kontakt: 
Ulrike Braeter | Ulrike.Braeter@berlin-partner.de
Dalsze informacje: www.eunop.eu

„Tour Salon“ w Poznaniu
Od 20 do 23 października 2010 r. odbędą się w Poznaniu po 
raz 21 największe w Polsce targi turystyczne „Tour Salon“. Dwa 
pierwsze dni przeznaczone są dla fachowców, a kolejne dwa 
dla szerokiej publiczności. Na targach reprezentowane będą 
wszystkie polskie i liczne zagraniczne regiony.  

Kontakt: 
Zespół projektowy targów TOUR SAlON | toursalon@mtp.pl
Dalsze informacje: www.tour-salon.pl

POLEKO w Poznaniu
Od 23 do 26 listopada odbędą się w Poznaniu międzynarodowe 
targi ochrony środowiska POlEKO. Są to największe tego ro-
dzaju targi specjalistyczne w Europie Wschodniej. 
Targi POlEKO podzielone są na następujące działy: woda 
i ścieki, energia i odnawialne źródła energii, zmiany klimatu, 
odpady i recykling, powietrze, hałas i wibracje oraz aparatura 
kontrolno-pomiarowa. Każdy z działów organizuje liczne kon-
ferencje i imprezy.

Dalsze informacje: http://poleko.mtp.pl

Artyści z Europy Środkowej w MOE-Club 
7 grudnia 2010 r. Berliński Klub Europy Środkowo-Wschodniej 
organizuje spotkanie artystów pod tytułem „Doroczny akcent 
kulturalny w Klubie MOE”. Dokładny program jeszcze jest przy-

gotowywany.  

Kontakt: 
dr. Thomas von lutterotti | info@omnifarma.de
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Serdeczne życzenia z okazji narodzin dziecka!
Johanna Eisenberg z Berlińskiej Kancelarii Senatu ma teraz nowe 
zadanie: 1 lipca wydała na świat syna Antona i odtąd określenie 
„praca na pełnym etacie“ ma dla niej zupełnie nowe znaczenie. W 
kancelarii Senatu panią Eisenberg zastępuje pani Henrike Geisler.  

Kontakt: 
Henrike Geisler | Henrike.Geisler@senatskanzlei.berlin.de

+++ STOPKA REDAKcyJNA +++
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Nowa koleżanka w Administracji Senatu ds.  
Gospodarki, Technologii i Kobiet
Serdecznie witamy w Administracji Senatu ds. Gospodarki, 
Technologii i Kobiet naszą nową koleżankę Martę Szafrańską. 
1 października rozpoczyna ona pracę jako następczyni Thorste-
na Kohlischa i będzie zajmować się teraz ze strony Berlina Part-
nerstwem Odry. Z tematyką tą miała już do czynienia pracując 
dotychczas w Ministerstwie Gospodarki Brandenburgii.  

Kontakt: 
Marta Szafranska | Marta.Szafranska@senwtf.berlin.de 
Barbara Staib | Barbara.Staib@senwtf.berlin.de
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