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Europa dokonała wyboru
Trzy dni trwało głosowanie do nowego Parlamentu Europejskiego wszystkich obywateli Unii Europejskich upoważnionych do głosowania. Do wyborów powołanych zostało około 427 milionów obywateli UE i ponad połowa
z nich wykorzystała prawo wyborcze – tym samym odnotowano najwyższą
frekwencję wyborczą od 20 lat. Szczególnie w Polsce dał się zauważyć znaczny wzrost uczestnictwa w wyborach, ponieważ w roku 2014 oddano tutaj
tylko połowę aktualnych głosów.
Mimo znacznej utraty głosów EPL utrzymała swoją pozycję jako najmocniejsza siła w Parlamencie. Również socjaldemokraci – także z utratą głosów –
utrzymali sią jako druga najmocniejsza frakcja. W przeciwieństwie do nich
dotychczasowe raczej małe partie zdobyły znacznie więcej miejsc, należą do
nich Liberałowie, Zieloni oraz Prawica.
Dla Polski były to czwarte wybory europejskie od momentu wstąpienia do
Unii Europejskiej w 2004 r. W ciągu tych 15 lat wzrost gospodarczy Polski
zwiększył się dwukrotnie, a produkt krajowy brutto na głowę liczony na
podstawie przeciętnej w UE wzrósł ponad 20 procent. Tym samym wzrost
gospodarczy kraju w 2017 r. należał do najwyższych w całej Unii Europejskiej. W tym czasie Polska miała możliwość korzystania z unijnych środków
wspomagania: Inwestycje publiczne w latach 2015-2017 współfinansowane
były prawie w 60 procentach ze środków Unii Europejskiej. Środki popłynęły
także w rozwój infrastruktury – od 2014 r. zbudowano blisko 3.300 km autostrad. W ramach wsparcia przyznano również liczne pakiety socjalne dla
osób młodych oraz rencistów.
Również w Niemczech, u największego w UE płatnika netto, wspierane są
ważne projekty dla rozwoju regionalnego. Tak więc pieniądze z Europejskiego Funduszu Rolnego wpłynęły na rozwój innowacji na terenach wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), za pomocą środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) współfinansowane jest zatrudnienie a liczne procesy w kierunku wzmocnienia regionów o słabej strukturze
wspierane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Drodzy Czytelnicy,
2019 to rok bogaty w wydarzenia polityczne: Po
majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego jesień stoi pod znakiem wyborów samorządowych w Brandenburgii i Saksonii oraz wyborów parlamentarnych w Polsce. Głosy obywateli
wyznaczają nie tylko kierunki parlamentów, ale
mają również bezpośredni wpływ na Partnerstwo-Odra. Jest to powód do tego, aby nie tylko
dokonać analizy wyników wyborów europejskich,
ale także przyglądnąć się wynikom głosowania w
następnym kwartale.
W newsletterze nie zabraknie oczywiście również
innych wiadomości z dziedziny polityki, z naszych
projektów oraz z regionów. Dowiecie Państwo
więcej o 8. spotkaniu sieciowym polsko-niemieckich uczestników, które odbyło się w czerwcu w
Berlinie. Oprócz tego przedstawimy Państwu projekty wsparcia LookOut oraz BerlinBalticNordic.
net oraz ich przyszłe plany.
Życzę Państwu przyjemnej lektury!
Serdecznie pozdrawiam

Marzena Hartmann
Referat ds. Gospodarka Zagraniczna, Europejska Polityka
Gospodarcza, Współpraca w dziedzinie rozwoju
Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów
Miejskich
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Europa podróżuje Pociągiem do Kultury
W drodze do Wrocławia z Senatorem Lederer oraz orkiestrą Staatskapelle Berlin
Wraz z licznymi osobistościami z dziedziny polityki i muzyki na
pokładzie Pociąg do Kultury zainicjował kolejny sezon 2019.
Na początku maja Dr. Klaus Lederer, berliński Senator ds. Kultury i Europy, już po raz drugi udał się pociągiem w podróż
do Wrocławia. Po wyborach samorządowych w Polsce jesienią
2018 r. podróż posłużyła również do poznania nowo wybranych przedstawicieli Wrocławia. Już w pociągu, w ramach projektu „Rozmowy w Podróży”, odbyła się pierwsza rozmowa z
wiceprezydentem Wrocławia Jakubem Mazurem, która kontynuowana była następnie we Wrocławiu. Rozmowy pod tytułem: „Inteligentne Miasto“ toczyły się na tematy przestrzeni
miejskiej jako miejsca kreatywnego współdziałania, punktów
ciężkości działania w dziedzinie kultury i polityki oraz o znaczeniu współpracy miast w Europie.

li uczniowie miejscowego Gimnazjum Muzycznego utworem
„Kolej żelazna : galop”, który skomponowany został przez Bilsego z okazji otwarcia odcinka kolei żelaznej do Wrocławia.
Orkiestra dęta z Berlina przedstawiła w odpowiedzi własną
aranżacją galopu przygotowaną specjalnie na tą okazje.
Senator Lederer podkreślił znaczenie sztuki i kultury dla stosunków dobrosąsiedzkich: „Cieszę się bardzo, że udało nam
się namówić do udziału w projekcie muzyków Staatskapelle
Berlin. Pociąg do Kultury przyjmuje rolę pośrednika pomiędzy
naszymi miastami a pomysły i kontakty, które się tutaj rodzą,
działają na rzecz obu miast.”

Senator Lederer (po lewej) już po raz drugi jedzie Pociągiem do Kultury

Wyjątkowym wydarzeniem muzycznym okazały się występy
orkiestry Staatskapelle Berlin, która dla Pociągu do Kultury przygotowała specjalny program. W programie wystąpiły
m.in. kwartet altówek, kwartet smyczkowy, zespół instrumentów dętych, perkusja i klarnet. Na dworcu w Legnicy, gdzie
urodził się kompozytor Benjamin Bilse (1816-1902), doszło do
nietypowego polsko-niemieckiego spotkania: Pociąg powitaW tym duchu wykorzystano również cały weekend we Wrocławiu. Poszczególne zespoły Staatskapelle Berlin wystąpiły w
budynku OP ENHEIM na Placu Solnym oraz open air w bogatym w tradycje Teatrze Lalek. Delegacja z Berlina odwiedziła
ponadto zarówno Operę Wrocławską jak i Narodowe Forum
Muzyki. W obu miejscach odbyły się publiczne próby dźwięku i
doszło do rozmów z dyrektorami obu placówek.

Uczniowie Gimnazjum Muzycznego w Legnicy podczas występu z utworem „Kolej
żelazna : galop“
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Podróż pokazała, jak intensywne są już istniejące kontakty
pomiędzy Berlinem a Wrocławiem, oraz że obie strony wyrażają dużą chęć do dalszej współpracy.

NEWSLETTER 2/2019
PARTNERSTWO-ODRA

+ + + NOWOŚCI ZE ŚWIATA POLITYKI + + +

Wspólna kontynuacja tematów transgranicznych
Podczas 38. posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko–Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds.
Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w kwietniu tego
roku w programie znalazły się nie tylko kwestie transgranicznego ruchu i transgranicznej współpracy w zakresie ratownictwa medycznego. Pod przewodnictwem Wicewojewody
Zachodniopomorskiego Marka Subocza i Sekretarza Stanu
Brandenburgii ds. stosunków międzynarodowych Thomasa
Kralinskiego członkowie komisji poruszyli również temat memorandum w sprawie kształcenia w zakresie języka sąsiada
jak i europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej
(EUWT).

Uckermark, jak również zamierzone EUWT „Łuk Mużakowa”,
w którym uczestniczyć będą niemieckie okręgi Szprewa-Nysa
oraz Zgorzelec, a także województwo lubuskie i pozostałe komunalne podmioty ze strony polskiej.
Komisja po raz drugi od swojego założenia w 1991 r. obradowała w Kołobrzegu nad polskim wybrzeżem. Dzień później
odbyły się tam 43. obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko–Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
podczas których dwie grupy robocze dyskutowały o różnych
kwestiach.
Z okazji 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej
pierwsza grupa robocza podjęła temat: „Jak zmienia się Europa?“ oraz: „Czy programy Unii Europejskiej spełniają swoje
zadania?”. Podczas obrad stwierdzono, że w trakcie trwania
okresu finansowania musi wystąpić większa elastyczność w
przydziale środków, aby w ten sposób móc łatwiej zareagować na nowy rozwój, na przykład na rynku pracy.

Wicewojewoda Zachodniopomorskiego Marek Subocz i Sekretarz Stanu Brandenburgii ds. stosunków międzynarodowych Thomas Kralinski

Celem EUWT jest ułatwienie transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej współpracy pomiędzy państwami
członkowskimi lub ich regionalnymi i lokalnymi urzędami.
Obecnie na granicy polsko-niemieckiej przebiegają dwie inicjatywy: zaplanowane EUWT „Odra+Oder“ z siedzibą w Zachodniopomorskim przy udziale urzędu Oder-Welse w gminie

W drugiej grupie roboczej historycy i specjaliści z muzeów dyskutowali o kulturze pamięci z perspektywy polskiej i
niemieckiej z okazji przypadającej 80. rocznicy napaści niemieckich wojsk na Polskę i tym samym rozpoczęcia II wojny światowej. W tej części spotkania przedstawiono również
praktyczne odniesienie do muzeów w Dobiegniewie i Treblince. Prelegenci podkreślali jak istotne jest dopuszczenie przedstawienia różnych punktów widzenia ówczesnej historii jako
„polifonii wspomnień“. W ramach obrad wyraźnie podkreślono rolę, jaką już odgrywa praca polsko-niemieckiej kultury i
miejsc pamięci oraz wieloletnie personalne zaangażowanie
ludzi biorących udział w tych pracach. Uczestnicy spotkania
wyrazili chęć lepszego nawiązania wzajemnej współpracy i
znalezienia formatów do pogłębienia wymiany.

Członkowie Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko–Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej dyskutowali o Europie i kulturze pamięci

3

NEWSLETTER 2/2019
PARTNERSTWO-ODRA

+ + + NOWOŚCI ZE ŚWIATA POLITYKI + + +
Jesienią 2019 wybory w Polsce, Brandenburgii i Saksonii

mianuje

Premier

Prezydent

proponuje

wotum zaufania
Parlament
Senat
100 senatorów

wyborcy
wybierają co 4 lata
Ustrój polityczny Rzeczpospolitej Polskiej

Uwaga: w wydaniu 03/2018 przeczytacie Państwo o tym,
jak funkcjonują poszczególne systemy administracji w
Niemczech i w Polsce.
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Turyngia
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Nadrenia-Palatynat
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Brandenburgia
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Liczba poszczególnych partnerów w koalicji może być decydująca

gabinet

mianuje

Sejm
460 posłów

Badenia-Wirtembergia

Według sondaży konserwatywna partia rządząca PIS aktualnie wyprzedza opozycję, która z okazji wyborów europejskich
w maju połączyła się, tworząc liberalny związek. Do Koalicji
Europejskiej należą oprócz liberalnej Platformy Obywatelskiej
jeszcze cztery inne partie. Wyraźne zmiany na scenie politycznej wprowadziła nowo założona partia Wiosna lewicowego
polityka Roberta Biedronia. Udało mu się zgromadzić za sobą
wielu młodych ludzi, jednak już od 2015 roku okazuje się podczas wyborów, że dwie trzecie wszystkich wyborców w wieku
18-29 lat oddaje swoje głosy na partie konserwatywne lub
prawicowe.

Bawaria

Wybory parlamentarne w Polsce
W niedzielę, 13 października 2019 r., Polacy wybiorą swoich
posłów do Sejmu oraz Senatu. Obie izby, które tworzą parlament w Polsce, wybierane są na okres czterech lat. Aktualnie
w skład Sejmu wchodzi 460 posłów z 41 okręgów wyborczych.
W celu wyborów do Senatu utworzonych zostało 100 okręgów
wyborczych. Z każdego z nich do Warszawy wysłanych zostanie po jednym pośle.

Wybory do Landtagu w Brandenburgii i Saksonii
Wyniki wyborów w obu krajach związkowych w dniu 1 września mogą w dwojaki sposób mieć znaczny wpływ na współpracę transgraniczną: Z jednej strony przez politykę krajową,
z drugiej strony przez wpływ, jaki kraje związkowe mogą wywrzeć w Radzie Federalnej (Bundesracie) na ustawodawstwo
krajowe – decyzje podjęte w Bundesracie w wielkim stopniu
zależą od tego, jakie i ile partii tworzy właściwą koalicję rządową, ponieważ każdy kraj związkowy może oddać swój głos
tylko jednomyślnie. Reprezentanci krajów związkowych muszą
się wstrzymać od głosu, jeżeli ich koalicja nie mogła się wcześniej zdecydować na jednolitą drogę działania. Ponieważ dotychczas w trakcie głosowania liczone są tylko głosy na „tak”,
dlatego wstrzymanie się od głosu uchodzi w praktyce za głos
na „nie” – to z kolei może łatwo stać języczkiem u wagi.

Suma głosów

Polityczna przyszłość Europy nie tylko zależy od wyników wyborów europejskich – również wybory wewnątrz krajów członkowskich niosą z sobą poważne konsekwencje transgraniczne.
Dla polsko-niemieckich kontaktów ważne znaczenie w tym
roku posiadają trzy wybory. Wszystkie rozstrzygną się jesienią
2019 r.: wybory parlamentarne w Polsce oraz wybory do Landtagów (parlamentów krajowych) w Saksonii i Brandenburgii.

Z Saksonii i Brandenburgii do Bundesratu oddelegowanych
jest po czterech członków rządu. W obu krajach aktualnie w
skład rządu wchodzią jeszcze dwie partie, ale po wyborach
zmiana tego układu jest całkiem możliwa.
Od tego, jak mocno połączą się rządy krajowe po wyborach,
zależeć będzie również przyszły kierunek polityki krajowej.
Ważnymi tematami podczas walki wyborczej są w szczególności zmiany strukturalne i rozwój obszarów wiejskich a także
polityka społeczna. Zarówno w Brandenburgii jak i w Saksonii
dotychczasowe partie tworzące rząd krajowy znacznie straciły
na poparciu podczas wyborów europejskich. Najbliższa przyszłość pokaże, czy ta tendencja znajdzie odzwierciedlenie również w wyborach do obu Landtagów.
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Saksonia i Dolny Śląsk obchodzą jubileusz 20-lecia partnerstwa regionalnego

Premier Saksonii Michael Kretschmer i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

Od 1999 r. istnieje partnerska współpraca regionalna pomiędzy Wolnym Krajem Saksonią a województwem dolnośląs
kim, które powołana została do życia przez Premiera Saksonii, Prof. Dr. Kurta Biedenkopfa i Marszałka Województwa
Dolnośląskiego, prof. dr Jana Waszkiewicza, na mocy wspólnego porozumienia o współpracy obu regionów. Z okazji 20.
jubileuszu w dniu 28 maja 2019 r. spotkał się we Wrocławiu
gabinet rządu Saksonii z zarządem województwa dolnośląs
kiego. Premier Saksonii Michael Kretschmer stwierdził we
Wrocławiu: „20 lat owocnej współpracy z Dolnym Śląskiem
przyczyniło się głównie do tego, że Polacy i Saksończycy dzisiaj są nie tylko sąsiadami, ale przyjaciółmi. We wszystkich
możliwych dziedzinach – gospodarczej, naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, współpracy policji i sądownictwa, opieki
zdrowotnej, ochrony środowiska itd. – działają liczne projekty współpracy. Cieszy mnie szczególnie fakt, że nie dotyczy to
tylko stanowisk państwowych, ale że żywa wymiana istnieje
również między mieszkańcami.”
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski dodał: „Podpisaliśmy dziś wspólną deklarację dalszej
współpracy, w której wyszczególniliśmy obszary ważne dla
obu partnerów. Znalazły się wśród nich m.in. zacieśnianie
współpracy gospodarczej, a także wspólne przedsięwzięcia w
obszarze infrastruktury, edukacji, kultury oraz ochrony środowiska czy bezpieczeństwa.”

W imieniu obu rządów Premier
Kretschmer i Marszałek Przybylski podpisali komunikat o
perspektywach współpracy regionalnej, w którym obie strony wyrażają chęć pogłębienia
współpracy. Wyraźną oznaką
tego ma być założenie Biura
Województwa Dolnośląskiego w
Dreźnie, które Marszałek Przybylski zapowiedział jeszcze w
tym roku. Wolny Kraj Saksonia
posiada już Regionalne Biuro
Łącznikowe z siedzibą we Wrocławiu. Jako punkt informacji i
wymiany kontaktów oraz platforma i organizator ponad 30
imprez rocznie spełnia ono bardzo ważne zadanie przy pielęgnowaniu i pogłębianiu współpracy z sąsiadami w Polsce.

Na zakończenie spotkania rządowego Marszałek Przybylski wraz z Premierem Kretschmerem zaprosili zasłużonych
działaczy szerzenia kontaktów pomiędzy Saksonią a Dolnym
Śląskiem na bankiet, który odbył się w pomieszczeniach Politechniki Wrocławskiej.
W przeddzień spotkania obu rządów w Narodowym Forum
Muzyki odbył się odświętny koncert Państwowej Orkiestry
Saksońskiej z Drezna wraz z pianistą Rudolfem Buchbinderem. Koncert, który przyciągną ok. 1.800 melomanów, był
zarazem częścią II Dni Kultury Saksońskiej we Wrocławiu,
które trwały do 22 czerwca.

Saksońska Orkiestra Państwowa z pianistą Rudelfem Buchbinderem podczas odświętnego koncertu w Forum Muzyki we Wrocławiu
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Odnosząca sukces seria spotkań stawia na różnorodność tematów
Od upadku Muru Berlińskiego przed 30 lat polska społeczność w Berlinie stale rośnie. Aktualnie w metropolii nad Sprewą mieszka ponad 50 tysięcy obywateli z Polski, którzy tutaj
studiują, pracują lub prowadzą własną działalność. Równocześnie wzrosła nie tylko liczba polskich instytucji, lecz także polsko-niemieckich kooperacji sieciowych, które działają
głównie w obszarze gospodarczym lub kulturalnym.

Partnerzy spotkania sieciowego informują o swojej ofercie

Z inicjatywy ówczesnej pełnomocniczki ds. europejskich w
Kancelarii Senatu, Helli Dunger-Löper, w 2014 r. w Berlinie
zostało powołane do życia pierwsze spotkanie sieciowe polsko-niemieckiej społeczności. Pomysłem Dunger-Löper było
zbliżenie i doprowadzenie do
rozmów polsko-niemieckiej społeczności w Berlinie niezależnie
od jej „fachowej” klasyfikacji.
Stąd pierwsze spotkanie poświęcono najpierw nieformalnemu
poznaniu się uczestników pochodzących ze świata gospodarki, kultury i polityki. Podczas
spotkania przedstawiono również plany dotyczące Wrocławia, jako Stolicy Europejskiej
Kultury 2016.
Początkowy sukces doprowadził
do stałego wzrostu koncepcji i
rozdzielników. W międzyczasie
na odbywające się od 2017 roku
wydarzenia przychodzi między
70 a 80 uczestników. Bez zmian
pozostało założenie z punktem
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ciężkości skierowanym na udzielanie impulsu wymianie wielodyscyplinowej, a równocześnie oferując wystarczająco dużo
czasu na rozwijanie sieci współpracy.
Drugie spotkanie obyło się pod znakiem gminnych i samorządowych wyborów w Polsce i ich wpływowi na współpracę
polsko-niemiecką. Podczas trzeciego spotkania przedstawione zostały różne polskie inicjatywy pod mottem „Polnisch
sein in Berlin“ („Być polskim w Berlinie”), a podczas czwartego spotkania sieciowego głównym tematem były plany
odnośnie jubileuszu partnerstwa pomiędzy Berlinem a Warszawą. Artystycznie rozpoczął się rok 2016, gdy dyskutowano równolegle do wystawy sztuki współczesnej z Polski pt.
„Berlin i Polska: Współpraca w dziedzinie sztuki i designu”.
Tematem 6. spotkania sieciowego była natomiast „Sytuacja
socjalna i gospodarcza polskich berlińczyków“.
Od grudnia 2016 roku dział ds. europejskich nie znajduje
się w Kancelarii Senatu, lecz w Administracji Senackiej ds.
Kultury i Europy. Od tej pory spotkania odbywają się jako
wspólne wydarzenie wraz z Kancelarią Senatu. 7. spotkanie
sieciowe, w którym wziął udział Senator ds. Kultury i Europy
Dr. Klaus Lederer, odbyło się pod mottem: „Pamięć, wspomnienia, kształtowanie” i poświęcone zostało tematom
„Wspomnienia o żydach polskich”, rok 1918 oraz „Polska
pamięć w Berlinie“.

Również 7. spotkanie sieciowe obyło się w Berlińskim Ratuszu

NEWSLETTER 2/2019
PARTNERSTWO-ODRA

+ + + TEMAT WYDANIA: SPOTKANIA UCZESTNIKÓW POLSKO-NIEMIECKICH KOOPERACJI + + +

Współpraca gospodarcza głównym tematem 8. spotkania sieci
Projekt „Berlin Poland 20162020“ wspomaga tworzenie
i intensyfikacje nowych i już
istniejących stosunków pomiędzy berlińskimi firmami
modowymi i designerskimi a
polskimi przedsiębiorstwami
z tej branży. W projekt zaangażowanych jest ponad 700
przedsiębiorstw z Niemiec i
Polski.

Podczas głównych obrad dyskutowano o bilateralnych stosunkach gospodarczych

„Dwa kraje – jedna gospodarka“ to nazwa 8. spotkania sieci,
które po raz pierwszy zostało zorganizowane przy współpracy
berlińskiej Administracji Senatu ds. Kultury i Europy, Administracji Senatu ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
oraz Kancelarią Senatu. Podczas spotkania, które odbyło się
6 czerwca, głównym punktem rozmów była współpraca polskich i niemieckich przedsiębiorstw. Ponieważ międzynarodowe kooperacje gospodarcze są bardzo ważne dla rozwoju
i zrównoważonego sukcesu berlińskiej gospodarki, wzajemne stosunki zostały naświetlone z różnych stron. Szczególną
wartość trzech organizatorów przykładało na doświadczenie
płynące z praktyki.
Partnerzy sieci, którzy wspierani są finansowo przez Administrację Senacką ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
w ramach programu wspierania umiędzynarodowienia, przedstawiali się kolejno i opowiedzieli o wyzwaniach i sukcesach.
Transport jest istotą polsko-niemieckiej gospodarki. Dlatego
„KNRBB – wsparcie międzynarodowego networkingu w dziedzinie transportu szynowego” wspiera inicjowanie współpracy
transgranicznej i nawiązywanie kooperacji z międzynarodowymi sieciami wzajemnych kontaktów w dziedzinie techniki
transportu szynowego. Za sprawą projektu małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP) z sektora kolejowego mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do międzynarodowych sieci wzajemnych kontaktów, które umożliwiają znalezienie partnera do współpracy
(patrz Newsletter 3/2018).
Trendami i wyzwaniami branży modowej po obu stronach
Odry zajmuje się sieć współpracy w zakresie designu i mody.

Fotonika jako kluczowa
technologia wspiera sieć kooperacyjną PHOENIX (Photonics and Optoelectronics
Network) poprzez tworzenie
gospodarczej i transgranicznej sieci naukowo-badawczej i rozwojowej pomiędzy berlińskimi środowiskami naukowymi i przemysłowymi a organizacjami partnerskimi w regionie stolicy Polski w zakresie technologii
optycznych. Budowa sieci służy ułatwieniu dostępu szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw do infrastruktury naukowo-badawczej, komplementarnych technologii, pracowników i nowych rynków.
Polsko-niemieckie rozważania z branży IT i gier komputerowych zwieńczyły raporty partnerów sieci. Na stronach 9 i 10
dowiecie się Państwo więcej o projektach LookOut i BerlinBalticNordic.net.
Pozostałe informacje dot. wszystkich projektów sieci dostępne tutaj: partnerstwo-odra.eu/aktualne-projekty
Wskazówki dot. finansowania projektów sieciowych
dostępne tutaj: www.ibb.de
Słowo zabrał także dwuosobowy Start-up Urban Impact ze
swoim spółkowym modelem wspierania innych Start-upów
przy wchodzeniu na nowe rynki, jak również berliński Start-up
Talixo, który oferuje serwis taksówek i limuzyn i w Polsce znalazł nową siedzibę dla oddziału IT.
Na koniec spotkania dyskutowano o wspólnej strefie wzrostu i dwustronnej gospodarce – przy tej okazji narodził się
pomysł przeprowadzenia w tym i przyszłym roku spotkania
Economics Speed Meeting. Więcej informacji na ten temat
wkrótce na www.partnerstwo-odra.eu.
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Niemiecka premiera Kongresu 60 Milionów
Organizując „Kongres 60 Milionów“ – globalny szereg spotkań sieciowych i eventów, organizatorzy dążą do wzmocnienia i zbudowania międzynarodowych współpracy biznesowych pomiędzy Polską a krajem gospodarzym, jak również
polską społecznością na całym świecie. Na każdym kongresie
dyskutuje się przede wszystkim o szansach „Made in Poland“
na światowych rynkach, a w szczególności na rynku kraju
partnerskiego. Po odsłonie trzech edycji „Kongresu 60 Milionów“ w 2018 r. w amerykańskich miastach Miami i Buffalo
jak również w Rzeszowie, na ten rok zaplanowano dodatkowo Londyn, Berlin oraz Nowy Jork.

Tematy paneli spotkały się z dużym uznaniem

Trzydniowa niemiecka premiera rozpoczęła się 13 czerwca
polsko-niemieckim wieczorem networkingiem, w którym
udział wzięli uczestnicy kongresu oraz goście z lokalnej gos
podarki i administracji. Po oficjalnym powitaniu gości drugiego dnia uczestnicy rozmawiali w inauguracyjnej dyskusji
panelowej „Go West! Polskie sukcesy w Niemczech“ o tym,
jakie drogi na niemieckim rynku mogą doprowadzić do przełomu.
Głównym puntem obrad były cyfryzacja i nowe technologie,
bez których nie można sobie wyobrazić większości branż.
Żywo dyskutowano o tym także podczas paneli: „HightecTechnologie przyszłości ‚Made in Poland‘“, „eHealth – Nowe
technologie i cyfryzacja na rynku zdrowia“ i „Digital Fu
ture – Cyfrowa przyszłość w życiu i biznesie“. Kolejnym dużym tematem były transgraniczne stosunki gospodarcze.
Odpowiednio dużej uwagi poświęcono panelom „Transport i
Logistyka – rozwiązania przyszłości“, „Gate to the German
Market – Doradztwa rachunkowo-prawne“ jak również „Health, Fun & Business – Nowe kierunki turystyki do Polski“.

Współpraca jest konieczna, uważają uczestniczki specjalnego eventu „Polki w Berlinie”
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Szczególne zainteresowanie wzbudził specjalny event „Polki
w Berlinie – siła kobiecego networku“, zorganizowany przez
związek „Polki w Berlinie“ i Collegium Balticum. Po wstępnym wykładzie Anny Gruszewskiej, profesorki psychologii
Collegium Balticum, przedstawicielki lokalnej polityki, nauki
oraz organizacji pozarządowych dyskutowały o konieczności
współpracy w ramach własnej społeczności. Kongres oficjalnie zakończył się „Afterparty nad Sprewą“, jednak networking działa dalej.
Organizatorzy są zadowoleni: „Kongress 60 milionów rzuca
nowe, świeże spojrzenie na Polskę i pokazuje rozproszoną po
całym świecie polską społeczność jako nowoczesną, innowacyjną i pełną sukcesu wspólnotę, która wprawdzie różni się
często w poglądach i sposobie życia, ale również jest w stanie
wspólnie rozmawiać, świętować, śmiać się i razem osiągać
sukces“. Tym samym wydarzenie, które zgromadziło ponad
40 referentów i ok. 200 uczestników i zaowocowało setkami
rozmów i kontaktów na pewno nie było ostatnim, jakie odbyło się w Niemczech.
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Polsko-niemieckie połączenie: LookOut wspiera branżę teleinformatyczną
Od czterech lat Projekt LookOut wspiera sieć łączącą branżę
informatyczną niemieckiego regionu stołecznego z polskimi, głównymi lokalizacjami biznesowymi IT we Wrocławiu,
Szczecinie, Warszawie i Krakowie. Projekt stowarzyszenia
przedsiębiorstw z branży informatycznej i mediów elektronicznych w Berlinie oraz Brandenburgii (SIBB e. V.), wspierany
przez Administrację Senacką Berlina ds. Gospodarki, Energii i
Zakładów Miejskich, stawia na perfekcyjne uzupełnianie się
zasobów obu rynków: finansowanie, know how i kontakty z
regionów metropolii połączone z zasobami ludzkimi, know
how i dynamiką polskiej gospodarki digitalnej – korzystają z
tego obie strony. Zgodnie z tym konsekwentnie nawiązują się
nowe kontakty. Po sukcesach delegacji w poprzednich latach
przeprowadzonych w Polsce w 2018 r. i odbytej we wrześniu
4. edycji „Polish Tech Night” (patrz Newsletter 3/2018) czas
na nowe cele. E-commerce Berlin Expo będzie nadal prowadzony i rozwijany, dodatkowo dla LookOut planowana jest
nowa odsłona online, która będzie służyła pomocą firmom z
regionu stołecznego.
Na jesień 2019 r. zaplanowano więcej działań: na wrzesień w
ramach kooperacji z parkiem technologicznym w Poznaniu
przewidziano event „Lean Hardware“ w MotionLab w Berlinie,
a 17 i 18 października do Wrocławia uda się delegacja biznesowa branży IT. Już w czerwcu pod mottem: „Berlin goes Deep
Tech – ja rozwija się miasto jako siedziba przedsiębiorstw?“
odbyło się spotkanie wpływowych osób świata gospodarki,
nauki, polityki i fundacji gospodarczych w ramach szczytu
Stowarzyszenia Przedsiębiorstw z Branży Informatycznej i

Mediów Elektronicznych w Berlinie oraz Brandenburgii SIBBSUMMIT 2019. Wśród zaproszonych gości znalazła się także
delegacja klastra „IT Corner“ z Wrocławia.
LookOut goes USA
Sukcesy z prowadzonych działań – w międzyczasie już trzech
członków SIBB e. V. otworzyło swoje oddziały we Wrocławiu
i Poznaniu – zachęcają osoby odpowiedzialne do zaprezentowania się również na innych rynkach. W tym roku wraz z
projektem „IT-Projekt USA“ doszedł kolejny region docelowy.
LookOut był reprezentowany na technologicznym festiwalu
SXSW w Austin wspólnie z Mazowieckim Klastrem ICT z Warszawy. Aby w pełni wykorzystać synergię już wkrótce również
polskie firmy powinny zostać włączone do międzynarodowych działań w Stanach Zjednoczonych.
Pod tym motywem w lipcu miało miejsce wydarzenie „Berlin
Meets USA“, podczas którego głównym punktem programu
było wprowadzenie cyfrowych produktów i usług na amerykańskim rynku. W ten sposób podano wskazówki dotyczące
analizy amerykańskiego E-rynku i celowych kampanii marketingowych oraz poruszono kwestię ważnych zagadnień
prawnych, które należy uwzględnić przystępując na transatlantycki rynek online.

Więcej informacji:
www.sibb.de/projekte/lookout.html

Delegacja ITCorner- stowarzyszenie partnerów z Wrocławia podczas Summit 2019
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Berlińska branża mediów interaktywnych na rynkach międzynarodowych – z BerlinBalticNordic.net
Branża mediów interaktywnych przeżywa
rozkwit nie tylko w Berlinie. W celu ułatwienia berlińskim startupom związanym
z mediami, pionierom cyfryzacji i aktorom branży gier wejścia na rynki międzynarodowe w 2014 r. powołana została do
życia polsko-niemiecka kooperacja „Berlin meets Poland“. Dwa lata później rozwinęła się z tego inicjatywa sieciowa BerlinBalticNordic.net (BBN), która angażuje
się w łączenie i wymianę berlińskiej sceny
z krajami Europy Północnej i Wschodniej.
Z bliskiej współpracy przy wymianie kontaktów, transferów wiedzy jak również
przy znajdywaniu nowych możliwości dofinansowań i nawiązywania kontaktów
biznesowych korzyści czerpią już podmioty z Berlina, Polski, Skandynawii i krajów
bałtyckich. W 2020 r. zasięg inicjatywy
zostanie jeszcze rozszerzony.

Prezentacja Naz Amarchi Cuevas podczas wieczornego wydarzenia

Inicjatywa media:net berlinbrandenburg wspierana przez
Administrację Senacką ds. Gospodarki, Energii i Zakładów
Miejskich oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR) od 2016 r. przeprowadziła pięć wyjazdów służbowych
w nowostworzonym formacie „48h“ do Tallinna, Sztokholmu,
Warszawy, Malmö i Berlina – na wrzesień zaplanowano kolejny wyjazd do Kijowa. Poza tym zorganizowanych zostało ponad 20 wydarzeń i stanowisk informacyjnych podczas targów
i konferencji, dzięki którym zawiązały się już liczne kontakty
pomiędzy twórcami a startupami czy też inwestorami.
Dzięki współpracy z hubami, inkubatorami i uniwersytetami
inicjatywa czerpie korzyści bezpośrednio z transferu wiedzy
i talentów. Współpraca z multiplikatorami ze społeczności
deweloperów gier komputerowych będzie rozbudowywana i
zacieśniana. Dotychczas zaplanowano wspólne działania z
Game Habitat w Malmö, Game Factory w Helsinkach, Games
Academy w Berlinie i Games-Hubs w Berlinie. W centrum zainteresowania są spotkania sieciowe i wspólne wydarzenia
dla studentów i deweloperów. Poza tym w berlińskim cyklu
„BBN presents…“ organizowane są coraz bardziej renomowane wykłady z międzynarodowymi mówcami.
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Inicjatywa pozyskała dotychczas 60 partnerów kooperacyjnych, jak Nordic Game, Tech Open Air (TOA), konferencję
start-up Slush czy konferencję z branży gier Digital Dragons.
Szczególnie udany rezultat przyniosła kolacja inwestorów w
ramach festiwalu Slush – podpisano trzy umowy pomiędzy
inwestorami a startupami. A inicjatywa pozostaje w dalszym
ciągu aktywna… .
W 2019 BerlinBalticNordic.net będzie można spotkać m.in.
• podczas Gamescom w Kolonii (19-22 września),
• podczas BalticDevDays w Kilonii (12-13 września)
• podczas podróży delegacyjnej w celu rozpoznania rynku „48h Kijów“ (19-20 września)
• na własnym stoisku podczas Game Industry Conference
w Poznaniu (17-20 października)
• na własnym stoisku podczas GameOn w Wilnie (1-2 listopada) oraz
• podczas kolacji inwestorów w ramach konferencji Slush
w Helsinkach (21 listopada)
Więcej informacji:
www.berlinbalticnordic.net
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Polsko-niemiecki transport kolejowy zrasta się na nowo
Dobre wieści dla podróżujących między Berlinem a Krakowem: Wraz ze zmianą rozkładu jazdy w 2020 r. znowu ruszą pociągi EC z Berlina przez Frankfurt nad Odrą i Wrocław
do Krakowa! Tym samym zamknięta zostanie luka, która
powstała w 2014 r. po wstrzymaniu pociągu Eurocity „Wawel”. Pozytywna wiadomość, którą ogłosił Premier Brandenburgii i koordynator rządu RFN ds. współpracy z Polską
Dr. Dietmar Woidke po IV Polsko-Niemieckim Szczycie Kolejowym w maju, jest sukcesem instytucji „Szczyt Kolejowy”.
Została ona powołana do życia w 2015 r. jako reakcja na
skasowanie pociągu „Wawel” w celu ustalenia wspólnych
rozwiązań i ofert dla transgranicznego ruchu kolejowego.
W spotkaniu na szczycie, które odbyło się w tym roku we
Wrocławiu, ze strony politycznej wzięła udział również Renata Szczęch, Koordynator ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej, jak również wysokiej
rangi politycy z dziedziny komunikacji z Niemiec i Polski,
między innymi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel,
szef kolei niemieckich Ronald Pofalla oraz czołowi przedstawiciele PKP. Ponieważ termin spotkania pokrył się z 74.
rocznicą zakończenia wojny, premier Woidke podkreślił:
„Szczyt Kolejowy przyczynia się do zamknięcie luk wywołanych przez wojnę. Również 15 lat po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej dają się one jeszcze odczuć w infrastrukturze pomiędzy naszymi krajami. Czas już, aby Europa połączyła się również na tym polu”.

Dobre perspektywy na dalsze połączenia
Rozbudowane nadal będzie również połączenie kolejowe na
trasie Berlin-Poznań-Warszawa. Polskie Koleje informują, że
połączenia na tym trakcie mają wzrosnąć od 2020 r. z czterech
do siedmiu par pociągów. Jeżeli ta oferta zostanie wykorzystana, to szef kolei niemieckich Pofalla widzi szanse na połączenia w takcie dwugodzinnym pomiędzy obydwoma stolicami.
Kolejny sukces spotkania na szczycie dotyczy metropolii
Szczecin: Na okres po zakończeniu prac nad elektryfikacją
odcinka między Berlinem a Szczecinem ma zostać opracowany wspólny plan w celu organizacji ruchu i włączenia w sieć
kolei szczecińskiej, którego celem jest kontynuacja rozwoju
terenów Pomorza Przedniego, Zachodniego oraz północnej
części Brandenburgii.
Tematem rozmów było również połączenie kolejowe Berlin-Kostrzyn-Gorzów Wielkopolski, nazywane Koleją Wschodnią
(Ostbahn). Ma ono szczególne znaczenie dla koordynatora
RFN ds. współpracy z Polską. „Odcinek ten oznacza więcej
niż tylko połączenie regionalne. Nie kończy się on tylko na
granicy z Polską, ale łączy Berlin i Brandenburgię z naszymi
sąsiadami. Dlatego jesteśmy za rozbudową dwutorowej zelektryfikowanej trakcji na tym odcinku. Polska obiecała nam
wsparcie przy rozbudowie tego połączenia. W tej kwestii podejmiemy ścisłe porozumienia“ – powiedział Woidke.
Z perspektywy Niemiec należy jeszcze podkreślić, że w ramach
ustawy o wzmocnieniu
struktur w celu wsparcia regionów dotkniętych wycofaniem się z polityki węglowej przewidziane są środki
na ciągłą elektryfikację
odcinka Drezno-Wrocław i
Berlin-Wrocław. Uczestnicy
szczytu byli zgodni co do
tego, że idąc tym krokiem
również dworzec kolejowy
w Görlitz powinien zostać
podłączony do polskiej sieci
elektrycznej.

V Spotkanie odbędzie się
ponownie w Niemczech.
IV Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy odbył się we Wrocławiu
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Konkurs na projekty flagowe: nagrody dla
5 zwycięskich projektów

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
partnerstwo-odra.eu

Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla Polsko-Miemieckiego Obszaru Powiązań zakończony został uroczystym wręczeniem nagród 5 czerwca 2019
r. Spośród ponad 90 uczestników sekretarze stanu, Dr.
Markus Weber (BMI) i Artur Soboń (MIiR), wręczyli nagrody 5 zwycięskim projektom. Poza tym szczególną nagrodą
wyróżniono dwa projekty z obszaru wczesnego nauczania
języka sąsiada. Inne dwa projekty spotkały się ze szczególnym uznaniem jako przykład dla wzmocnienia transgranicznej kooperacji (zobacz również w newsletterze 01/2019).

W naszym newsletterze trzy razy do roku przedstawiamy Państwu wgląd do wydarzeń politycznych i informujemy o postępach w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Jeszcze więcej
uwag i głębszych informacji znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej, gdzie piszemy o aktualnych wydarzeniach i decyzjach podjętych w dziedzinie polityki, gospodarki i
życia społecznego. W rubryce „Imprezy i spotkania” znajdziecie interesujące terminy – również kulturalne. Chętnie podejmujemy również redakcyjne tematy pochodzące od Państwa.
Prosimy o dosyłanie ich na maila: oder-partnerschaft@lhlk.de
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Zgłoszenie lub odwołanie abonamentu newslettera pod adresem:
www.oder-partnerschaft.eu/an-abmeldung_zum_newsletter.php
Publikacja:
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Ze wsparciem zewnętrznego network-management inicjatywy
Partnerstwo-Odra:
• LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin
Newsletter oraz portal Partnerstwo-Odra online:
www.oder-partnerschaft.eu
Redakcja i projekt:
LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin
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S. 10 – Rebecca Lautner
S. 11 – Ellen Kray
S. 12 – BBSR/Fotograf: Matthias Lindner

