IMPREZY I SPOTKANIA 2013
13. - 15.12.13

X Polski Jarmark Gwiazdkowy w Poczdamie
Jarmark odbywa się od dziesięciu lat w jeden weekend grudniowy na jednym z najpiękniejszych placów
Poczdamu – Kutschstallhof – w otoczeniu historycznego zespołu dawnych stajni...

10.12.13

Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu
przygranicznego
W dniu 10 grudnia 2013 w miejscowości Wandlitz odbędzie się polsko-niemieckie Forum Przedsiębiorców pn.
Turystyka na obszarach wiejskich - możliwości transgranicznego usieciowienia...

04.12.13

Polsko-Niemiecka współpraca gospodarcza – spotkanie w Berlinie
W dniu 4.12.2013 r. od 9:00 do 14:00 w centrum Berlina (Sana Berlin Hotel GmbH, Nürnberger Straße 33/34,
10777 Berlin) odbędzie się bezpłatne spotkanie z polskimi ekspertami COIE...

28.11.13

"Made in Poland" - Forum gospodarcze w Berlinie
W dniu 28 listopada w ramach kampanii "Made in Poland" odbędzie się w Berlinie specjalne Forum
Gospodarcze. Impreza przygotowana jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki RP we współpracy...

14. - 23.11.13

Dni Kultury Polskiej w Greifswaldzie
Od 14 do 23 listopada br. odbędą się w Greifswaldzie coroczne Dni Kultury Polskiej "polenmARkT". W tym roku
oczekiwanych jest wiele inspirujących akcji i wydarzeń przygotowanych przez polskich...

09.11.13

Mecz rugby Polska - Niemcy w Berlinie

Już 9 listopada w berlińskim Sportforum Hohenschönhausen w ramach European Nations Cup Division 1b
reprezentacje narodowe w rugby Polski i Niemiec rozegrają mecz o pozostanie liderem i o...

07. - 08.11.13

„Partycypacja obywatelska w jednostkach lokalnych – wymiana doświadczeń
w oparciu o praktykę“
Przypominając się w tej sprawie, chciałbym jednak tym razem zwrócić uwagę Pana na inne zagadnienie
związane z wymianą doświadczeń na płaszczyźnie współpracy...

15. - 20.10.13

Podróż przedsiębiorców branży ICT do Polski
Polski rynek gier stale rośnie. Polskie firmy produkujące gry osiągają duże sukcesy także na świecie i
produkują gry, które coraz częściej znajdują uznanie na arenie...

15.10.13

Konferencja nt. zbiorowego pasażerskiego transportu kolejowego i
autobusowego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje konferencję nt. zbiorowego pasażerskiego
transportu kolejowego i autobusowego na poziomie regionalnym i lokalnym, w celu dyskusji...

15. - 22.10.13

Transgraniczny Festiwal dokumentART w Szczecinie i Neubrandenburgu
Od 15 do 22 października 2013 r. jednocześnie w Szczecinie i Neubrandenburgu odbędzie się XXII Europejski
Festwal Filmów Dokumentalnych „dokumentART”. Festiwal koncentruje się...

14.10.13

“Okrągły Stół PHOENIX” w Berlinie w dniu 14 października 2013 r.
W dniu 14 października 2013 r. w Berlinie w godzinach 14:00-16:00 odbędzie się pierwszy „Okrągły Stół
PHOENIX“. “Okrągly Stół” stanowi okazję do...

14. - 20.10.13

Tydzień Filmu Niemieckiego w Poznaniu
Kino Muza / Poznań. Od 14 do 20 października w Poznaniu odbędzie się Tydzień Filmu Niemieckiego 2013.
Każdego wieczoru wyświetlane będą filmy w niemieckiej wersji językowej z polskimi...

07. - 10.10.13

XXV POLEKO w Poznaniu
W dniach od 7 do 10 października br. 700 wystawców z 21 krajów zaprezentuje się w Poznaniu podczas XXV
Targów POLEKO, największej wystawy w Europie Środkowej i Wschodniej...

07.09.13

"Przekaz medialny po obu stronach Odry" - warsztaty w Prenzlau
Towarzystwo Polskie-Niemieckie Brandenburgii zaprasza dziennikarzy oraz zainteresowanych do udziału w
warsztatach medialnych, które odbędą się w dniu 7 września br. w Prenzlau. Pod...

04. - 16.09.13

„Poznaj swojego sąsiada”: Region nadodrzański wyrusza w trasę
Po udanym starcie „Sommer-Tour“ 2012 również w tym roku Berlin wybiera się w podróż po Niemczech - a po
raz pierwszy także po Polsce. Plan trasy obejmuje w sumie...

04.09.13

"Za pięć dwunasta: Czy nasze lokalizacje mają przyszłość?" − polskoniemiecka debata gospodarcza
W dniu 4 września br. w Eisenhüttenstadt odbędzie się polsko-niemiecka debata z udziałem przedstawicieli
polityki i biznesu. Tematem tego wyjątkowego spotkania jest infrastruktura...

20.08.13

Play with us! Konferencja Gospodarcza polskiej branży gier wideo w Kolonii
W dniu 20 sierpnia 2013 r. w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii
odbędze się konferencja na temat potencjału gospodarczego i perspektyw rozwoju polskiej...

03. - 06.08.13

Finał Regat Wielkich Żaglowców w Szczecinie
W dniach 3-6 sierpnia w Szczecinie odbędzie się finał regat The Tall Ships Races 2013, na który przypłynie
100 największych i najpiękniejszych jednostek na świecie. The Tall Ships...

02.08.13

TRAFO Trafostacja Sztuki, nowe centrum sztuki współczesnej w Szczecinie
W dniu 2 sierpnia br. otwarte zosanie nowe centrum sztuki współczesnej w Szczecinie. TRAFO Trafostacja
Sztuki w Szczecinie – bo tak nazywać się będzie nowe centrum – to...

01. - 03.08.13

19. Przystanek Woodstock 2013 w Kostrzynie - 3 dni miłości, przyjaźni i muzyki
Jak co roku, tym razem w dniach 1-3 sierpnia, fani muzyki rockowej z bliska i daleka przybędą do Kostrzyna,
aby uczestniczyć w 19. Przystanku Woodstock 2013. Festiwal jest swoistym podziękowaniem...

06.06.13

Konferencja: Rozwój Biznesu w Regionie Przygranicznym
W dniu 6 czerwca 2013 r., w godz. 09:00 - 16:00 w sali 501, odbędzie się Polsko-Niemiecka Konferencja
"Rozwój Biznesu w Regionie Przygranicznym", zorganizowana we współpracy z...

06. - 08.06.13

VI Polsko-Niemieckie Dni Mediów we Wrocławiu
W dniach od 6 do 8 czerwca br. odbędą się we Wrocławiu VI Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Tegoroczne Dni
Mediów poświęcone będą zmianom w mediach i w polityce, w relacjach...

05. - 09.06.13

Design Focus Poland: Polska piątym krajem goszczącym na DMY International
Design Festival Berlin
Polska jest piątym krajem partnerskim największego festiwalu designu w Niemczech – DMY Design Festival w
Berlinie. Od 5 do 9 czerwca br. ponad 40 przedstawicieli reprezentujących...

05. - 09.06.13

Polska branża designu prezentuje się na Międzynarodowym Festiwalu Designu
w Berlinie
Branża designerska i kreatywna należą do najintensywniej rozwijających się branż w Polsce. Wysoka jakość
wykonania, tradycyjnie utrwalane zdolności rzemieślnicze i rozwój nowoczesnej...

03. - 04.06.13

9. Forum Samorządowe 2013 w Kołobrzegu
W dniach od 3 do 4 czerwca br. w Kołobrzegu pod hasłem „Wzrost i rozwój potencjału Europy poprzez
inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów”...

25.04.13

V. Polsko-Niemiecka Konferencja Gospodarcza w Berlinie: Poprzez grę do

sukcesu – Przemysł gier w Polsce i Niemczech
W dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz. 14:00 w berlińskim Café Moskau rozpocznie się V. Polsko-Niemiecka
Konferencja Gospodarcza. Tegoroczna edycja, organizowana wspólnie przez Wydział...
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