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Sąsiedzi… 
 

 
 
Przedstawiciele Województw Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego i 
Zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii-
Pomorza Przedniego, jak również miast Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Szczecina, 
Wrocławia, i Zielonej Góry zgadzają się co do poglądu, iż zapewnienie długotrwałej 
globalnej konkurencyjności regionu może zostać osiągnięte jedynie poprzez pogłębioną 
polityczną i gospodarczą współpracę w Makroregionie po obu stronach Odry. 

 
Polskie i niemieckie regiony partnerskie dążą wspólnie do ukształtowania obszaru 
gospodarczego, w którym przedsiębiorstwa, pracownice i pracownicy odnajdą optymalne 
warunki do zastosowania i wykorzystania swoich potencjałów. Utwierdzają one w silnym 
przekonaniu, iż długoterminowo obszar ten może zostać przekształcony w innowacyjny, 
opieracjący się na wiedzy i doświadczeniach region gospodarczy, który będzie mógł 
mierzyć się z innym europejskim regionami gospodarczymi. 

 
Partnerzy… 

 
Regiony i miasta zamierzają przy tym trwale kontynuować rozpoczęty proces 
kooperacyjny, w celu przełamania obecnie jeszcze istniejących barier rozwoju. W ramach 
owego procesu i pod kątem osiągnięcia rozwoju całego regionu należy wziąć pod uwagę 
interesy obu stron, tzn.: strony polskiej i niemieckiej lub też skupisk miejskich i obszarów 
wiejskich.  

 
Sieć instytucji utworzona w celu przygotowania konferencji kontynuuje swoją dzialalność, 
przejmując funkcję opiekuna nad realizacją projektów i przygotowania propozycji 
dalszego rozwoju współpracy w regionie. Senat Berlina wychodzi z propozycją pełnienia 
funkcji koordynatora tej sieci.  

 
Silny region! 

 
Priorytetowye zakresy tematyczne współpracy dotyczą przede wszystkim:  

 
• Innowacji, transferu technologii, małych i średnich przedsiębiorstw 
• Turystyki 
• Ulepszenia transgranicznych połączeń komunikacyjnych, jako ważnego impulsu dla 

rozwoju gospodarki, kooperacji w zakresie logistyki 
 
 



Regiony i miasta zgadzają się co do rozpoczęcia rychłych działań w kierunku projektów 
zidentyfikowanych w obrębie trzech forów tematycznych podczas konferencji. Będą one 
współpracować w przygotowaniu projektów i w ramach swoich możliwości i kompetencji 
przyczynią się do ich realizacji. 
 
Podmioty obopólnie wyrażają zgodę na regularną wymianę informacji w zakresie 
kształtowania polityki strukturalnej UE na lata 2007-2013 i dołożą wszelkich starań do 
wykorzystania programów wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych do celów 
rozwoju makroregionu.  
 
Biorące udział Regiony popierają i przychylają się do inicjatywy (autorstwa Senatu 
Berlina) odnośnie stworzenia wspólnej, dwujęzycznej internetowej platformy 
informacyjnej www.oderregion.net lub www.regionodry.net, względnie połączenia jej za 
pomocą linków z isniejącymi już portalami takimi jak np.: www.pomorzeprzednie.pl.  
 
Logo, które zostało zaprojektowane specjalnie na konferencję gospodarczą, również i w 
przyszłości będzie wykorzystywane do wspólnych działaniań partnerów. 


