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+++ Przedsłowie +++

+++ Ze szczebla politycznego +++
Senator Harald Wolf zapowiada rozpoczęcie współpracy
turystycznej w ramach Partnerstwa Odry
Organizacje turystyczne regionu Odry rozbudowują
w znaczący sposób swą
współpracę. Po raz pierwszy
visitBerlin i polscy partnerzy
współpracują bezpośrednio.
Celem jest silniejsze wprowadzenie regionu Odry do
świadomości
mieszkańców
regionu. Dzięki wspólnym inicjatywom promocyjnym region
Odry zajmie w przyszłości
Hala polska – stoisko województwa wielkopolskiego; od lewej:
silną pozycję jako atrakcyjna
wiceprezydent Tomasz Kayser, Tomasz Wiktor; marszałek
Marek Woźniak, senator Harald Wolf
destynacja turystyczna także
na rynkach państw trzecich jak USA i Rosja. Nowa współpraca spotyka się
w przededniu Euro 2012 z silnym odzewem w polskich regionach. W ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie odbyły się
pierwsze rozmowy między visitBerlin i przedstawicielami polskich regionalnych organizacji turystycznych z województw Partnerstwa Odry.
Poprzez współpracę turystyczną z polskimi partnerami do Partnerstwa Odry
dodany został kolejny element – powiedział senator Harald Wolf. Celem jest
ścisłe połączenie siecią regionu po obu stronach Odry i jego wzmocnienie
gospodarcze. Niezwykle ważną rolę odgrywa przy tym port lotniczy Berlin Brandenburg International (BBI): czyni on z Berlina bramę dla gości z
całego świata, która ma za zadanie umocnienie pozycji całego regionu Odry
jako atrakcyjnej destynacji turystycznej.
visitBerlin pracował będzie wkrótce wraz ze swymi polskimi partnerami nad
konkretnymi ofertami turystycznymi. Działaniom tym towarzyszyć będzie
wspólna kampania wizerunkowo-promocyjna na rynkach trzecich. W otwarciu projektu na stoisku Partnerstwa Odry na ITB wzięli udział wysokiej
rangi przedstawiciele szczebla politycznego województw i miast Partnerstwa Odry. Partnerstwo Odry po raz pierwszy prezentowane było na ITB na
własnym stoisku w hali Berlina i Brandenburgii.
Kontakt:
Marta Szafrańska | marta.szafranska@senwtf.berlin.de
Patrz również dział tematyczny „Współpraca turystyczna“ – strona 7

Drodzy Czytelnicy,
5 kwietnia 2011 r. Partnerstwo Odry
obchodziło piątą rocznicę swojego powstania. Jubileusz ten wpisuje się w szereg
licznych działań na polsko-niemieckim pograniczu, o których informujemy w wiosennym wydaniu naszego biuletynu. W ramach
naszego tematu wiodącego „Współpraca
w turystyce” piszemy szczegółowo na temat nowych działań kooperacyjnych w
tym zakresie. Poza tym mogą się Państwo
dowiedzieć więcej m.in. o wystąpieniu Polski w charakterze kraju partnerskiego na targach „Grüne Woche”, rozpoczęciu projektu
„Rail Baltica Growth Corridor”, a także o
reaktywacji Okrągłego Stołu Komunikacyjnego i transportu. W nowym cyklu związanym
z bieżącym jubileuszowym rokiem będziemy
prezentować ważne tematy 20-lecia polskoniemieckiej współpracy – pierwszy odcinek
poświęcony jest tematowi edukacji i nauki.
Liczne informacje z regionów Partnerstwa
Odry skłoniły nas do zwiększenia objętości
biuletynu z ośmiu do dwunastu stron.
Chciałybyśmy w tym miejscu serdecznie
podziękować wszystkim przyjaciołom Partnerstwa Odry za ich zaangażowanie w przygotowanie relacji.
Życzymy Państwu ciekawej lektury.
Pozdrawiamy serdecznie

Barbara Staib i Marta Szafrańska

Referat Polityki Europejskiej, Współpracy Międzynarodowej,
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
Administracja Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet
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+++ Aktualne działania we współpracy administracji +++
Pięciolecie Partnerstwa Odry
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lat. Z okazji otwarcia projektu współpracy turystycznej senator
Harald Wolf i jego wysokiej rangi goście uczcili urodziny Partnerstwa Odry.
Dzięki naszej współpracy zsynchronizowano polskie i niemieckie rozkłady jazdy oraz opracowano uproszczone taryfy w regionalnej komunikacji transgranicznej.
Projekt EUNOP – ponadgraniczna oferta usług – pomaga
przedsiębiorstwom z Polski i Niemiec w znajdowaniu kontaktów i
wspiera transgraniczne zaangażowanie małych i średnich firm.
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5 kwietnia 2006 r. przedstawiciele polityki i gospodarki z Berlina,
Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii
oraz czterech województw zachodniej Polski: Dolnośląskiego,
Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego zainicjowali powstanie polsko-niemieckiej sieci międzyregionalnej.
W roku 2011 z dumą spoglądamy na pięć udanych minionych

W roku 2010 zintensyfikowano współpracę polskich i niemieckich instytucji w obszarze kooperacji naukowo-badawczej.
Nieformalna sieć Partnerstwa Odry ze swymi założeniami
nakierowanymi na realizację projektów stanowi właściwe
narzędzie do wzajemnego uzgadniania naszych interesów i
tym samym optymalnego wykorzystania szans i potencjałów
regionu Odry.
W ten sposób krok za krokiem zbliżamy się do naszego celu,
jakim jest stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej polsko-niemieckiej wspólnoty regionalnej.

Kontakt:
Marta Szafrańska | marta.szafranska@senwtf.berlin.de

5 kwietnia 2006 – konferencja inaugurująca Partnerstwo Odry

Marszałek Husejko (2. od lewej) i prof. Steinbach podczas konferencji rektorów nt. transgranicznej współpracy gospodarczej i technologicznej

Tort urodzinowy

Od lewej: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Senator Harald Wolf
i Burkhard Kieker (prezes visitBerlin)
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+++ Aktualne działania we współpracy administracji +++
Polsko-niemieckie spotkanie robocze na temat
połączenia kolejowego Szczecin-Berlin z okazji
ITB 2011
9 marca odbyły się z inicjatywy wicemarszałka Województwa
Zachodniopomorskiego Wojciecha
Drożdża ze wsparciem Administracji
Senatu ds. Rozwoju Miasta warsztaty dotyczące problematyki transportu kolejowego między Szczecinem a Berlinem. Udział wzięły podmioty
uczestniczące w Partnerstwie Odry, instytucje kolejowe oraz
radni Sejmiku. Pani Danuta Dominiak-Woźniak, przedstawicielka
polskiego Ministerstwa Infrastruktury, widzi szanse ratyfikacji do

jesieni 2011 r. umowy w sprawie elektryfikacji i modernizacji linii
kolejowej Berlin-Szczecin do prędkości 160 km/h. Pilny charakter tej sprawy podkreślali wszyscy uczestnicy. Ponadto zajęto się
problemami dającymi rozwiązać się krótkoterminowo, np. nową,
kursującą od początku roku parą pociągów Eurocity SzczecinBerlin-Drezno-Praga, które w Polsce i w Berlinie nie są jeszcze
w wystarczającym stopniu znane. Pociąg ten nie jest również
niestety włączony do atrakcyjnego systemu taryfowego BerlinSzczecin, co ma jednak ulec zmianie. Nowy komfortowy pociąg
daje możliwość wzajemnego ożywienia turystyki na Pomorzu Zachodnim, w Berlinie, Saksonii i Czechach.
Kontakt:
dr Jürgen Murach | Juergen.Murach@senstadt.berlin.de

+++ Aktualności z regionów +++
Polska jako kraj partnerski na targach
„Zielony Tydzień“
Pod hasłem „Polska… smakuje!“ Polska uczestniczyła w tym
roku już po raz 25 w targach „Internationale Grüne Woche –
Międzynarodowy Zielony Tydzień“, tym razem w prestiżowej
roli kraju partnerskiego targów. Goście mogli odbyć kulinarną
podróż po Polsce i zapoznać się z tradycyjnymi potrawami,
dziedzictwem kulinarnym, licznymi atrakcjami turystycznymi i
ofertą agroturystyczną. Tegorocznym symbolem było polskie
jabłko. Na pierwszym planie targów znalazł się aspekt regionalny
– na prawie 1 000 metrów kwadratowych około 100 wystawców
ze wszystkich regionów Polski zaprezentowało typową i niekiedy
nieco niezwykłą różnorodność smaków i specjałów kraju. Polskie produkty rolne, w tym produkty tradycyjnej polskiej uprawy
ekologicznej spotkały się z ogromnym zainteresowaniem gości
targowych i publiczności. Spektrum produktów rozciągało się od
polskiej gęsi i polskiego dziedzictwa kulinarnego z Zakopanego
– oscypka po mniej znane wyroby winiarskie, miody pitne i regio-

Intensyfikacja współpracy Brandenburgii
i Województwa Lubuskiego
Brandenburski minister gospodarki Ralf Christoffers złożył w styczniu wizytę w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. W
spotkaniu udział wzięli marszałek Elżbieta Polak, wicemarszałek
Jarosław Sokołowski i członek Zarządu Województwa Tomasz
Gierczak. „Dyskutowaliśmy między innymi o współpracy terytorialnej i możliwych projektach transgranicznych i ufam, że zostaną
one zrealizowane w pierwszej połowie tego roku “ – powiedziała
pani marszałek. Lubuskie i Brandenburgia będą współpracowały
już w maju przy
Dniach Mediów i w
czerwcu przy Dniach
Województwa Lubuskiego. Innymi tematami spotkania były

nalne gatunki piwa. Szczególnie dobrze przyjęty został przez
zwiedzających kawior z jesiotra. Wśród wystawców znalazły
się obok Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi województwa

Małopolskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Lubuskie, Dolnośląskie,
Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie, Lubelskie, Kujawsko-Pomorskie oraz szereg organizacji producenckich a
także Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Kontakt:
dr Zbigniew Kostecki | zbigniew.kostecki@botschaft-polen.de

kopalnie węgla brunatnego na pograniczu polsko-niemieckim, rewitalizacja linii kolejowej Berlin-Gorzów-Krzyż i otwarcie rynku pracy w Niemczech. Minister Christoffers wykazał ponadto duże zainteresowanie powstającą obecnie Strategią dla Polski Zachodniej.
Pani marszałek złożyła w styczniu wizytę na targach turystycznych „Reisen Freizeit Caravan Boot – Podróże, rekreacja, karawaning, łódź“ w Cottbus. Spotkała się z Frankiem Szymanskim,
nadburmistrzem Cottbus, Berndem Kochem, dyrektorem targów i
Rüdigerem Albertem z Centrum Innowacji i Technologii. Podczas
swej wizyty propagowała festiwal Przystanek Woodstock, który
odbędzie się w sierpniu w Kostrzynie nad Odrą. „Jest to jedyny
w swoim rodzaju festiwal muzyczny przyciągający setki tysięcy
gości oraz muzyków światowej klasy “, powiedziała.
Kontakt:
Mirosława Dulat | m.dulat@lubuskie.pl
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+++ Aktualności z regionów +++
Technopark Pomerania – Infrastruktura na rzecz
firm innowacyjnych na Pomorzu Zachodnim

Szczeciński Park Naukowo-Techniczny (SPNT) istnieje od ponad 10 lat. Obecnie powstaje tam wyposażony w nowoczesną
infrastrukturę Technopark Pomerania. W 2013 r. mają znaleźć
tu swą siedzibę innowacyjne przedsiębiorstwa z branż technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wysokich technologii
oraz badań i rozwoju – w tym również prowadzące działania
transgraniczne. W obecnej fazie projektu powstaje przede
wszystkim infrastruktura inkubatora biznesu: dwa budynki biurowe o powierzchni ok. 10 000 metrów kwadratowych, budynek
centrum IT i budynek centrum innowacji. W ramach inwestycji
powstaną też do roku 2020 obiekty, których zadaniem będzie
wspieranie strategii innowacyjności Szczecina, m.in. centrum
szkoleń, kolejne centra badawczo-rozwojowe w obszarze
społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnej administracji
wymagające kreatywnego otoczenia.
Od października 2010 r. firmy mogą w SPNT korzystać z

Lepsze porozumienie między Polską a Niemcami
Organizacje Polonii w Niemczech chcą opracowania strategii
zmierzającej do większej liczby zajęć z języka polskiego jako
języka ojczystego w Niemczech. Nad tą propozycją dyskuto-

pierwszego obiektu - centrum inkubacji Technoparku Pomerania, w którym działa obecnie 15 firm. W inkubatorze reprezentowanych jest również kilka organizacji branżowych, m.in.
Netcamp, Klaster ICT Pomorze Zachodnie i SZLUUG, grupa
użytkowników Linuksa. Zarówno wśród młodych przedsiębiorstw
w inkubatorze, jak i wśród członków klastrów znajdują się firmy
o niemieckich korzeniach. „Utworzenie inkubatora ma dać firmom pewność, że zaplanowanym tu długofalowym działaniom
towarzyszyć będzie dobry klimat “ – mówi Paweł Pawlaszek,
członek zarządu firmy NT Consult, istniejącej w Niemczech od
10 lat i posiadającej od czterech lat oddział w Polsce. Do koordynowanego przez SPNT klastra IT należy ponadto spółkacórka niemieckiego usługodawcy w branży IT, firmy Consileon.

„Dzięki informacjom z klastra uzyskujemy lepszą orientację o
obecnych w regionie przedsiębiorstwach, o tym, czym się one
zajmują i na czyją rzecz pracują. Umożliwia nam to zawieranie
partnerstw i wzajemną pomoc przy akwizycji i realizacji projektów “ – mówi Marcin Kaczmarek z firmy Consileon.
Kontakt:
Magdalena Pluciennik | mpluciennik@spnt.pl

wali podczas swojego spotkania 1 marca w Berlinie uczestnicy okrągłego stołu mniejszości narodowych Polski i Niemiec.
Kolejnym tematem było finansowane przez stronę niemiecką
biuro Polonii w Berlinie, które ma działać jako placówka kontaktowa na szczeblu federalnym. Wspólnie z Domem Współpracy
Polsko-Niemieckiej w Gliwicach mogłoby ono stworzyć pomost
pomiędzy obydwoma krajami i przyczyniać się trwale do polskoniemieckiego porozumienia. Ostateczna decyzja w odniesieniu
do tych określonych jako priorytetowe propozycji ma zapaść na
następnym spotkaniu okrągłego stołu w maju w Warszawie.
Podkreślono również szczególne znaczenie dwujęzycznych
szkół i przedszkoli – długofalowo stworzony ma zostać
wspólny program wspierania i rozwoju polsko-niemieckiej
dwujęzyczności.
Kontakt:
Büro des Beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten (Biuro Pełnomocnika ds. Przesiedleńców i
Mniejszości) | e-mail: babergner@bmi.bund.de
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+++ Aktualności z regionów +++
Projekt kolejowy „Most w Karninie“ ma posunąć
naprzód polsko-niemiecki region przygraniczny
Wzniesiony w roku 1876,
zniszczony w roku 1945
– teraz polsko-niemiecka
inicjatywa „Most w Karninie” walczy o odbudowę
mostu.
Odbudowa
umożliwiłaby skrócenie
czasu przejazdu koleją z
Berlina na polsko-niemieckie wybrzeże bałtyckie
do niespełna dwóch godzin. Szybsze połączenie
kolejowe
przyniosłoby
zdaniem inicjatywy szereg korzyści ekonomicznych dla pogranicza u
ujścia Odry – tak dla branży turystycznej, jak i dla przewozów
towarowych.
Krótszy dojazd dla turystów ze środkowych i wschodnich Niemiec, Czech i okolic Szczecina, a jednocześnie lepsze skomunikowanie wyspy Uznam, otaczającego ją stałego lądu i regionu
szczecińskiego uczyniłyby region atrakcyjniejszym jako destynacja turystyczna. Zabezpieczyłoby to miejsca pracy. Dojeżdżający
do pracy ze słabej pod względem strukturalnym okolicy mogliby
łatwiej dotrzeć do istniejących już w miejscowościach turystycznych około 30 000 miejsc pracy. Rozwój turystyki kolejowej
mógłby prowadzić do odczuwalnego odciążenia ruchu drogowego, nie tylko na wyspie Uznam, lecz również na wyspie Wolin.
Połączenie kolejowe przez Uznam miałoby znaczenie również

Znaczenie obszarów przygranicznych
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju (KPZK) 2030
W dniu 2 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne i
międzyresortowe projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Konferencja zorganizowana 21 lutego
br. w Zielonej Górze, poświęcona przezwyciężeniu problemów
peryferyjności obszarów przygranicznych, była pierwszym z
cyklu regionalnych spotkań tematycznych. Zgromadziła ona
przedstawicieli regionów, planistów praktyków oraz eksper-

tów naukowych. Uwagi zgłaszane do projektu KPZK 2030
dotyczyły głównie dostępności obszarów przygranicznych do

dla przewozów towarowych – zgodnie z ekspertyzą DB International oczekiwana korzyść ekonomiczna niemal trzykrotnie
przewyższałaby koszty odtworzenia połączenia. Przeniesienie transportu towarowego na tory odciążyłoby ponadto drogę
federalną B110 i przylegający rezerwat przyrody.
Berlin i Meklemburgia-Pomorze Przednie już na szczycie politycznym Partnerstwa Odry w październiku 2010 r. wyraziły swoje
poparcie dla projektu. W celu odbudowy połączenia kolejowego
Berlin-Karnin-Świnoujście-Heringsdorf niezbędne jest jednak
podpisanie polsko-niemieckiej umowy międzypaństwowej.

Więcej informacji:
www.karninerbruecke.eu
Kontakt:
dr Günther Jikeli | info@karninerbrücke.eu
Katarzyna Rowińska | krowinska@um.swinoujscie.pl

centrum kraju, a także powiązań gospodarczych pomiędzy obszarami przygranicznymi.
KPZK 2030 jest najważniejszym polskim dokumentem strategicznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego, który
określa rozwój polskiej przestrzeni w perspektywie 2030 roku
w oparciu o policentryczną metropolię sieciową.
Działania skierowane wobec obszarów przygranicznych w KPZK
2030 zawarte są w drugim celu. Problemy tych obszarów polegają
na ich peryferyjnym położeniu względem centrum kraju, a także
odmiennej sytuacji wynikającej z uwarunkowań politycznych
(zewnętrzna i wewnętrzna granica UE), determinujących ich rozwój. Poza działaniami wzmacniającymi dowiązanie wszystkich
obszarów przygranicznych do centrum kraju, działania skierowane do obszarów zlokalizowanych na wewnętrznej granica UE
będą się koncentrowały na intensyfikacji procesów integracji, co
w przyszłości przyczyni się do wykształcenia funkcjonalnych obszarów transgranicznych po obu stronach granicy.
Kontakt:
Izabela Ziątek | izabela.ziatek@mrr.gov.pl
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+++ Co nowego w projektach +++
Zarządzanie sieciami wiedzy w parkach technologicznych – spotkanie partnerów „KnowMan“
W dniach 9-11 lutego spotkali się we Wrocławiu partnerzy projektu INTERREG-IV-C „KnowMan“ z Hiszpanii, Niemiec, Polski,
Słowenii i Włoch. Podczas wizyty studyjnej we Wrocławskim
Parku Technologicznym szczególne uznanie zdobył „Technoludek“ w tamtejszym przedszkolu. Technoludek jest małym robotem, przy którego pomocy dzieci wprowadzane są w formie
zabawy w zawiłości nauk przyrodniczych i techniki i który z
łatwością odpowiada na ich pytania. Partnerzy z Berlina – Wista
Adlershof i Administracja Senatu ds. Gospodarki, Technologii
i Kobiet wykazali zainteresowanie ofertą już na etapie przedszkola pomagającą w pobudzaniu u dzieci ciekawości wobec
nauk przyrodniczych i techniki.
Wymiana koncepcji, doświadczeń, instrumentów politycznych i pomysłów między regionami przyniosie efekt w postaci
dostępnej wkrótce broszury przedstawiającej najlepsze praktyki
w regionach i oferty transferu technologii dla przedsiębiorstw.

Start unijnego projektu „Rail Baltica Growth
Corridor“
18 stycznia odbyła się w Rydze inauguracja projektu INTERREG-IV B „Rail Baltica Growth Corridor“. Przy pomocy projektu aglomeracje i przylegające do nich regiony:
Berlin/Brandenburgia, Poznań/Wielkopolska, Warszawa/Mazowsze, Łódź,
Białystok, Kowno, Wilno, Ryga, Tallin,
Helsinki i St. Petersburg chcą utworzyć
silniejszą sieć i prowadzić lobbing wobec rządów krajowych na rzecz poprawy ich dostępności drogą kolejową.
Berlin sprawuje wraz z Helsinkami funkcję koordynującą. Obok połączenia w
sieć regiony mogą wykorzystać projekt
do rozwiązania transgranicznych problemów komunikacji kolejowej i wykonać

Drugie seminarium Policy Maker projektu
JoseFin w Berlinie
Sekretarz Stanu w Berlińskiej Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet, pani Almuth Hartwig-Tiedt, oraz Prezes
Zarządu Banku Inwestycyjnego Berlina (IBB), pan Ulrich Kissing
otworzyli w dniu 28 marca 2011 r. w siedzibie IBB dwudniowe
spotkanie polityków najwyższego szczebla w ramach projektu
JOSEFIN. W konferencji uczestniczyło 80 przedstawicieli świata
polityki i gospodarki z siedmiu krajów Europy. W konferencji wzięli
również udział Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, pan
Marek Łapiński oraz Wicemarszałek Województwa Lubuskiego,
pan Jarosław Sokołowski, a także przedstawiciele Unii Europejskiej. Przedstawione zostały nowe opracowane w ramach projektu
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W najbliższych miesiącach mają zostać omówione i
udostępnione opinii publicznej przykłady udanych działań i
innowacyjnych pomysłów. W tym celu Tandemy rozwojowe
zidentyfikowały przykłady wspierania regionalnej siły innowacyjnej w celu ich przeniesienia do innych regionów.
Kontakt:
Barbara Staib | barbara.staib@senwtf.berlin.de
Więcej informacji: www.know-man.eu

pracę na rzecz „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry. W ramach projektu ma zostać m.in. sprawdzone, w
jaki sposób można poprowadzić dalej do Berlina planowane
na 2019 r. pociągi dużych prędkości na
linii Warszawa-Łódź-Poznań (projekt
„Y”). Połączenie w sieć centrów logistyki
ma wspomóc także kolejowe przewozy
towarowe odgrywające na „Rail Baltica“
ważną rolę. Na północnym odcinku „Rail
Baltica“ otwarto już na przełomie roku
połączenia dużych prędkości między
St. Petersburgiem a Helsinkami, które
skracają czas przejazdu między obydwoma miastami o ponad połowę.
Kontakt:
dr Jürgen Murach |
juergen.murach@senstadt.berlin.de

JOSEFIN instrumenty finansowe, zwiększające gotowość banków komercyjnych do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć oraz działań internacjonalizujących działalność małych i
średnich przedsiębiorstw (MSP). Unikalne jest, iż w tym celu po
raz pierwszy wykorzystywane są dla poszczególnych regionów
fundusze regwarancyjne Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation) jest inicjatywą programu INTERREG IV B skupiającą łącznie 23 partnerów, w tym
instytucje wspierania biznesu, publiczne banki wspierające oraz
administracje z basenu Morza Bałtyckiego.
Więcej informacji: www.josefin-org.eu
Kontakt: Irene Schucht | irene.schucht@ibb.de
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+++ Temat wiodący – współpraca turystyczna +++
Na międzynarodowych targach turystycznych ITB w Berlinie zainaugurowano kooperacje turystyczne w ramach Partnerstwa
Odry. Cele współpracy Berlina i Brandenburgii z polskimi partnerami to zwiększenie strumieni turystów między oboma krajami,
wspólna promocja na rynkach trzecich oraz stworzenie transgranicznej sieci organizacji turystycznych. Poniższe trzy strony
poświęcone są współpracy turystycznej jako temat wiodący niniejszego biuletynu.

Współpraca turystyczna między Wielkopolską
a Brandenburgią
Większa wymiana, lepsze poznawanie się, zintensyfikowana
współpraca. W celu nawiązania jeszcze ściślejszych kontaktów
między obydwoma regionami Dieter Hütte, prezes TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH i Tomasz Wiktor, prezes
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej WOT podpisali 10 marca
na targach ITB umowę o współpracy. Umowa podpisana została
w obecności ministra gospodarki Brandenburgii Ralfa Christoffersa i Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego. Umowa przewiduje ściślejszą współpracę w dziedzinach
sprzedaży i jej promocji, współpracy z mediami i PR, reklamy i
zastosowań Internetu. Dzięki temu brandenburskie oferty mają
częściej niż dotąd pojawiać się w polskich katalogach i być sprzedawane przez polskich operatorów turystycznych, tak samo jak
polskie oferty w Brandenburgii i Berlinie.
Poprawi to znajomość
atrakcji turystycznych
z jednej i z drugiej
strony i wspomoże
wzajemne
poznawanie się Polaków i
mieszkańców Bran-

Kooperacja turystyczna między Berlinem
i zachodnią Polską
Branża turystyczna w Berlinie działa z dużym sukcesem – w roku
2010 po raz pierwszy odnotowano rekordowy wynik 20 milionów
noclegów. Tym samym Berlin zajmuje po Londynie i Paryżu trzecie miejsce wśród najważniejszych europejskich destynacji turystycznych. Polska, w szczególności województwa na zachodzie
kraju stanowią dla Berlina ważny obszar źródłowy. Już w latach

denburgii. Korzyści z tego odniosą obie strony. Kontakt osobisty
jest w Polsce jeszcze ważniejszy, niż w Niemczech. Osobiste re-

komendacje stanowią tym samym istotny czynnik motywacji przy
podjęciu decyzji o wykupieniu wycieczki. Porozumienie w sprawie
współpracy wpisuje się znakomicie w strategię TMB dotyczącą
pracy na polskim rynku stawiającą na tworzenie sieci i marketing oparty na rekomendacjach osobistych. Ponadto prowadzona
będzie ponadgraniczna wymiana doświadczeń.
Kontakt:
Martin Fennemann | Fennemann@reiseland-brandenburg.de

ubiegłych istniała intensywna współpraca z niemieckimi partnerami celem promowania w Polsce podróży do Berlina, w
ramach kooperacji turystycznych skoncentrowana ma zostać
współpraca również z partnerami polskimi. Celem długofalowym
kooperacji turystycznej jest intensyfikacja ruchu turystycznego
między oboma krajami. I tak np. informacje i oferty turystyczne dotyczące Berlina mają być intensywniej prezentowane w
polskich mediach, a polskie tematy mają być prezentowane i
promowane po niemieckiej stronie. Duża szansa pojawia się
w związku z nowym lotniskiem Berlin Brandenburg International (BBI) – wraz z otwarciem lotniska w czerwcu 2012 roku
pojawią się też nowe międzynarodowe połączenia, które mogą
otworzyć nowy potencjał turystów z rynków trzecich i innych
kontynentów. Turyści ci mogą łączyć pobyt w Berlinie z ofertami z całego regionu. Należy zatem podjąć próbę właściwego
pozycjonowania regionu Odry. Porozumienie o współpracy jest
idealną bazą wypracowywania produktów turystycznych.
Kontakt:
Catarina Erceg | catarina.erceg@visitBerlin.de
Marzena Hartmann | marzena.hartmann@visitBerlin.de
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+++ Wywiady +++
Wywiad z Catariną Erceg, kierownik ds. sprzedaży w Polsce w visitBerlin, i Martinem Fennemannem,
kierownikiem marketingu międzynarodowego w TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH
Na targach ITB reprezentanci polityczni Berlina i Brandenburgii przedstawili swoje założenia współpracy z partnerami z zachodniej Polski (patrz str. 1 i strona poprzednia). Zadaliśmy kilka pytań na ten temat Catarinie Erceg, kierownik ds. sprzedaży
w Polsce w visitBerlin, i Martinowi Fennemannowi, kierownikowi marketingu międzynarodowego w TMB Tourismus-Marketing
Brandenburg GmbH oraz Tomaszowi Wiktorowi, prezesowi Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej WOT.

Jakie cele ma z punktu widzenia Berlina współpraca turystyczna z zachodnią Polską?

ku reklamy. Korzyści z tego odnoszą obydwie strony.
Co należy Państwa zdaniem zrobić, by współpraca ta była udana?

Catarina Erceg: Chcielibyśmy o wiele silniej wprowadzić region
Odry do świadomości ludzi po obu stronach granicy. Budowa
transgranicznej sieci turystycznej będzie przy tym miała bardzo istotne znaczenie, gdyż potrzebne są nam innowacyjne
i stabilne działania zmierzające do stworzenia produktu turystycznego pod nazwą „region Odry”. Myślimy przy tym o szlakach drogowych, kolejowych i wodnych – wszystkie je należy
modernizować i rozwijać. A jeśli uda nam się zainteresować
naszym regionem większą liczbę turystów z rynków państw
trzecich i odległych, będzie to wspaniałym sukcesem naszej
kooperacji.
Jaką rolę odgrywa dla Brandenburgii współpraca turystyczna
z Wielkopolską?
Martin Fennemann: Z punktu widzenia Brandenburgii Wielkopolska jest ważnym rynkiem. Już dziś mamy wielu turystów jednodniowych z Polski, którzy przyjeżdżają na przykład na zakupy
do Oder-Center w Schwedt, korzystają z ofert wellness w Tropical Island lub udają się z dziećmi na przedstawienia w Uckermärkische Bühnen. Współpraca z Wielkopolską Organizacją
Turystyczną da nam możliwość jeszcze bardziej ukierunkowanej promocji w Polsce naszych ofert turystycznych w dziedzinie
turystyki rowerowej, eventowej i wellness i pozyskiwania w ten
sposób turystów spędzających w Brandenburgii dłuższy czas.
Brandenburgia i Wielkopolska posiadają podobne tematycznie
oferty skierowane do turystów – dlatego czymś oczywistym jest
wzajemne wspieranie się w tym zakresie oraz prowadzenie
bardziej profesjonalnej i lepiej dostosowanej do warunków ryn-
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Catarina Erceg: Powinniśmy przywiązywać znaczenie do
osobistych kontaktów i wzajemnego poznawania się: gdzie
znajdują się nasze cele, przy jakich założeniach i jakimi
środkami pracują partnerzy, a także w jaki sposób mierzy się
sukces. Dochodzi do tego z pewnością w jednym z pierwszych
kroków także wspólna analiza produktu, abyśmy byli świadomi
silnych i słabych stron naszego regionu. Dużym wyzwaniem
dla nas jest doprowadzenie do tego, by wszyscy partnerzy
zdążali do wspólnego celu i czerpali z tego korzyść. Wtedy
wszyscy będą współpracować, a to sprawi, że będziemy silni.
Martin Fennemann: Współpraca między Brandenburgią
i Wielkopolską będzie tym bardziej udana, im więcej
zaangażowania okażą jej partnerzy. Główną tematykę porozumienia o współpracy stanowią transfer know-how i wzajemne
włączanie się w sieci kontaktów. Transfer know-how zrealizowany ma być poprzez regularne spotkania, warsztaty i wspólne narady dotyczące działań marketingowych w drugim kraju.
I tak planujemy np. wspólne inicjatywy marketingowe w ramach
dokończenia brakującej części autostrady Poznań-Berlin. Dobre kontakty drugiej strony mogą być bardzo pomocne np. przy
organizacji misji dziennikarskich lub misji operatorów turystycznych. Im więcej zaangażowania wykażą przy tym partnerzy, tym
większa będzie przypuszczalnie również wzajemna korzyść.
Kontakt:
Catarina Erceg | catarina.erceg@visitBerlin.de,
Martin Fennemann | Fennemann@reiseland-brandenburg.de
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+++ Wywiady +++
Wywiad z Tomaszem Wiktorem, prezesem
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej WOT
ka w dziedzinie turystyki między regionami partnerskimi ma
szansę na konkretne efekty przekładające się na budowę wizerunku i zwiększenie ruchu turystycznego.
Jakie działania realizowane są w ramach tej współpracy po
stronie polskiej?

Jakie Pana zdaniem korzyści przyniesie regionom po obu
stronach Odry współpraca w dziedzinie turystyki?
Współpraca pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Krajem Związkowym Brandenburgia opiera się na istniejącym
od wielu lat konstruktywnym partnerstwie. Obie organizacje, odpowiedzialne za promocję turystyczną swoich
regionów, planują wymieniać doświadczenia i działać
wzajemnie i konkretnie w zakresie promowania produktów
turystycznych regionu partnerskiego. Realizacja porozumienia o współpracy regionalnych instytucji zajmujących
się promocją turystyczną obu regionów stanowić będzie
dynamiczne rozszerzenie zakresu kooperacji między
Wielkopolską i Brandenburgią.
Oferta turystyczna obu regionów cechuje się dużymi
podobieństwami. Efektem realizacji tego porozumienia będzie
wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wzajemne utrwalanie pozytywnego turystycznego wizerunku partnerskich
regionów. Zwiększenie sąsiedzkiego ruchu turystycznego
to także w dalszej perspektywie lepsze wzajemne poznanie
się mieszkańców sąsiadujących regionów przygranicznych i
budowanie przyjacielskich relacji oraz wspólnej lepszej, bezpiecznej przyszłości. Po raz pierwszy współpraca partners-

Zakres współpracy obejmować będzie: wyjazdy studyjne
dla dziennikarzy różnych mediów oraz touroperatorów;
umieszczanie informacji w przewodnikach turystycznych
i katalogach; prezentacje i warsztaty dla dziennikarzy turystycznych, touroperatorów, fachowców rynku podróży;
dystrybucję prospektów w swoim regionie dla regionu
partnerskiego. Jesteśmy obecnie na etapie uzgadniania
szczegółów dalszych działań w zakresie wizyt studyjnych,
akcji promocyjnych i działań w Internecie.
Otwarcie już w listopadzie 2011 roku ostatniego przed
granicą odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl – Świecko
stworzy możliwość poszerzenia działań promocyjnych i
zwiększenia ich efektywności.
Kolejną okazją do wzmocnienia promocji produktów turystycznych obu regionów są Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej EURO 2012, gdzie stolica Wielkopolski będzie jednym z 4 miast goszczących zawodników i kibiców.
Jak ocenia Pan rolę Partnerstwa Odry w tej kwestii?
Dodatkowym wzmocnieniem dla nas mogą być działania
w ramach Partnerstwa Odra. Widzimy tu szansę na wykorzystanie siły marketingu wielkoobszarowego i pozyskanie turystów z dalekich destynacji. Nie bez znaczenia
będzie możliwość wykorzystania do tego celu środków UE.
Jesteśmy przekonani, że dodatkowa promocja w ramach
Partnerstwa Odra umocni wizerunek naszych regionów
wśród ich mieszkańców, a tym samym zapewni naturalnych
ambasadorów turystyki na obszarze naszych działań.
Kontakt:
Tomasz Wiktor | ds.sekretariat@umww.pl
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+++ Cykl: 20 lat współpracy polsko-niemieckiej | 1. edukacja i nauka +++
Flagowy projekt regionu Berlina i Brandenburgii: 20-lecie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

To nie przypadek, że w 1991 r. Uniwersytet Europejski Viadrina został ponownie utworzony na swoim starym miejscu: obok
jego położenia na skraju zjednoczonych Niemiec znaczenie
symboliczne miało też położenie na ówczesnej zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej. W oparciu o zaangażowanie wielu
Brandenburczyków powstał taki uniwersytet, który wypełniać
ma szczególne zadania związane z polsko-niemieckim pojednaniem i integracją europejską – zadania te są realizowane
poprzez interdyscyplinarność w badaniach i dydaktyce, duży
udział zagranicznych, zwłaszcza polskich studentów i duże
znaczenie przypisywane naukowemu nauczaniu języków.
„Viadrina“, jak ciepło określana jest uczelnia przez jej pracowników, studentów i sympatyków rozpoczyna w 2011 r. cały
korowód uroczystości związanych z dwudziestą rocznicą jej
ponownego założenia: 17 października 2011 r. – z okazji inau-

guracji roku akademickiego 2011/2012 – stworzona zostanie
pierwsza retrospektywa nowej Viadriny. Planowane są też
inne wydarzenia jak wielkie spotkanie międzynarodowej sieci
absolwentów uczelni.
Szczególną rolę Viadrina odgrywa także w swym bezpośrednim
otoczeniu: kształci absolwentów przygotowanych do podjęcia
różnorakich zadań związanych ze współpracą transgraniczną.
I zdobywa silna pozycję jako miejsce spotkań badań polskoniemieckich i regionalnych: chociażby poprzez utworzenie
Centrum interdyscyplinarnych studiów polskich, czy też poprzez działania w Partnerstwie Odry, gdzie Uniwersytet chce
ponadregionalnie identyfikować zagadnienia z zakresu nauki
i badań posiadające zwłaszcza dla przyszłości regionu Berlina i Brandenburgii duże znaczenie.

Kontakt:
Ingo Schuster | Schuster@europa-uni.de

Viadrina chce zintegrować międzynarodowe badania dotyczące granic

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą ubiega się obecnie w ramach Inicjatywy Doskonałości rządu
federalnego i krajów związkowych o stworzenie zorientowanego na badania klastra doskonałości w tematyce granic i
ustrojów. Pod hasłem „B/ORDERS IN MOTION” ma on łączyć analizy społeczne, kulturalne, gospodarcze i prawne procesów wytyczania, przekraczania, likwidowania i utrwalania granic.
Dąży się do zintegrowania międzynarodowych badań dotyczących granic, które stały się już wyznaczającym przyszłość
tematem nauk społecznych i kulturoznawstwa. W procesie aplikacji można odnotować już pierwszy sukces: na początku
marca inicjatywa zakwalifikowała się do kolejnej fazy procedury składania wniosków.

Trzeci cykl wykładów niemieckich naukowców
w Poznaniu
W Poznaniu odbywa się obecnie już po raz trzeci cykl publicznych
wykładów prowadzonych przez znanych międzynarodowych naukowców i polskich specjalistów z różnych dziedzin gospodarki, polityki i sztuki. Władze miejskie Poznania dofinansowują organizację
wykładów publicznych od roku 2008. Dotychczas zorganizowano
niemal 100 publicznych wykładów naukowców z ponad 27 krajów
reprezentujących takie dziedziny jak medycyna, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne, ekonomia, technika, sztuka i sport.
Terminy i informacje o prelegentach publikowane są systematycznie na stronie internetowej Poznania: www.poznan.pl
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Kontakt:
Anna Wawdysz | anna_wawdysz@um.poznan.pl
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+++ Prezentacja książki +++
Nowa pozycja księgarska: Praca zbiorowa
„Współpraca gospodarcza w regionach przygranicznych“
Pod tytułem „Współpraca gospodarcza w regionach przygranicznych“ ukazała się nakładem
Berliner
Wissenschaftsverlag
praca zbiorowa zajmująca się
warunkami i doświadczeniami
współpracy przedsiębiorstw na
pograniczu polsko-niemieckim i
niemiecko-czeskim.
Pierwsza część poświęcona
jest potencjałom współpracy
gospodarczej w regionach przygranicznych, druga przedstawia

problemy i doświadczenia kooperacji firm w regionach przygranicznych. W publikacji o charakterze interdyscyplinarnym zabrało
głos wielu autorów z praktyki gospodarczej, których przyczynki
pokrywają szerokie spektrum tematów. Sięga ono od kwestii infrastrukturalnych, motywów współpracy, szczególnych wyzwań
dla MŚP, możliwości i granic regionalnego wspierania gospodarki
po wielkie znaczenie kompetencji interkulturowej i wzajemnego
zaufania dla udanej współpracy. Wydawca Harald Zschiedrich
jest profesorem ekonomii i zarządzania międzynarodowego na
berlińskiej Wyższej Szkole Techniki i Gospodarki (HTW). Jego
badania koncentrują się głównie na tematyce międzynarodowych
kontaktów gospodarczych w Europie Środkowej i zarządzaniu kooperacjami przedsiębiorstw na linii Wschód-Zachód.
Kontakt:
Harald Zschiedrich | Harald.Zschiedrich@HTW-Berlin.de

+++ Terminy +++
Prezentacja gospodarcza Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim
27 kwietnia br. odbędzie się już po raz siódmy prezentacja gospodarcza Meklemburgii-Pomorza Przedniego w województwie
zachodniopomorskim. W związku z tym, że od 1 maja 2011 r.
rynek pracy otworzy się również dla pracowników z Polski,
w centrum uwagi tegorocznej prezentacji gospodarczej ma
znaleźć się właśnie ten temat. Konferencja odbędzie się w hotelu Radisson BLU w Szczecinie o godz. 10.00.

Okrągły Stół Komunikacyjny obraduje w Poznaniu
W dniu 25 maja 2011 roku na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich odbędzie się spotkanie „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry. Organizatorem spotkania jest Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego przy współpracy ze Związkiem Komunikacyjnym

Kontakt:
Kati Fischer | k.fischer@wm.mv-regierung.de

Berlin-Brandenburgia (VBB). Gospodarzem imprezy będzie Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Kontakt:
Marceli Jakubowski | marceli.jakubowski@umww.pl
Joanna Bronisz | bronisz@vbbonline.de

19 nieformalne rozmowy statusowe nt. Partnerstwa Odry i współpracy z Polską
19 nieformalne rozmowy statusowe Partnerstwa Odry odbędą
się 15 czerwca 2011 r. o godzinie 9.30 w berlińskiej Administracji Senatu ds. Rozwoju Miasta. Rozmowy służą nieformalnej
wymianie informacji na szczeblu administracyjnym między Berlinem, Brandenburgią i województwami zachodniej Polski na
tematy związane z transportem i planowaniem przestrzennym.
Ze względu na mającym nastąpić wkrótce przejściem Michaela
Stolla, inicjatora rozmów, na emeryturę jest to na razie ostatnie
spotkanie tego interdyscyplinarnego gremium.
Kontakt:
Michael Stoll | Michael.Stoll@senstadt.berlin.de
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+++ Strefa Partnerstwa +++
Nowy kierownik referatu w Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet
Witamy dr. Rainera Seidera,
który od października 2010
kieruje Referatem Polityki Europejskiej, Współpracy Międzynarodowej, Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą w
Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet.
Powrót do korzeni – można
by rzec, jako że tutaj właśnie
absolwent prawa i doktor politologii rozpoczynał w 1993 r.
swoją karierę zawodową. Temat „współpracy międzynarodowej” znajdował się na pierwszym
planie na wszystkich dotychczasowych etapach jego działalności

zawodowej: przed przyjściem do naszej instytucji dr Seider
kierował przez prawie 4 lata Biurem Pełnomocnika Republiki
Federalnej Niemiec ds. niemiecko-francuskiej współpracy kulturalnej. Od roku 1995 do końca 2006 r. pracował on na różnych
stanowiskach związanych ze współpracą międzynarodową
w berlińskiej Kancelarii Senatu i do ubiegłej jesieni kierował w niej
grupą projektu Dni Azji i Pacyfiku.
Partnerstwo Odry szczególnie leży mu na sercu: „Województwa
zachodniej Polski są wprawdzie dla gospodarki Berlina właściwie
rodzimym rynkiem, dla wielu przedsiębiorstw jednak znajdują się
nadal bardzo daleko z powodu obcego języka, kultury i administracji. Dlatego należy jak najszybciej nawiązywać ścisłe kontakty
transgraniczne, by zbliżyć się do sąsiadów. Konieczny warunek
ku temu stanowi zwłaszcza doskonała infrastruktura transportowa.”
Kontakt:
Rainer Seider | Rainer.Seider@senwtf.berlin.de
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