PROJEKT „Polsko-Niemiecka Unia Regionów“

Organizator

Spotkanie kontynuuje inauguruję projektu „PolskoNiemiecka
Unia
Regionów”
–
zwiększenie
konkurencyjności regionów polskich, niemieckich
i reszty świata poprzez wspólny biznes i współpracę
naukowo-badawczą. W ramach realizacji kolejnego
etapu projektu pn. „Polska - Niemiecka Unia Regionów”dotyczących współpracy niemieckich landów i polskich
województw
cooperation-east
organizuje
I. Polsko-Niemieckie Spotkanie w Szczecinie dla
przedstawicieli władz krajów związkowych, polskich
samorządowych,
instytucji oraz firm niemieckich
i polskich. Spotkanie jest współorganizowane przez
Fundację Polonia Gospodarcza Świata, Fundację
Rozwoju Innowacji oraz PAL FUSION F.Z.E.

cooperation-east
Am Steinberg 3a
24794 Borgstedt b. Rendsburg RFN

Cel
Celem projektu jest intensyfikacja współpracy polskoniemieckiej na linii gospodarka-nauka-administracja
rządowa/samorządowa ze szczególnym wsparciem
małych
i średnich firm w ich wejściu na rynek
międzynarodowy. Implementacja modelu współpracy
między c-east, Fundacją Rozwoju Innowacji, Fundacji
Polonia Gospodracza Świata oraz polonijnymi
środowiskami gospodarczymi dla ekspansji polskich i
niemieckich firm w przestrzeń globalną w szczególności
za pośrednictwem firmy Pal Fusion F.Z.E (Zjednoczone
Emiraty Arabskie) na rynki regionu MENA i Azji.
Inicjatywą spotkania jest również prezentacja
działań/zadań zaplanowanych w ramach projektu.
Dyskutowane będą najważniejsze problemy i wyzwania
stojące przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami
oraz powiązanymi z nimi instytucjami okołobiznesowymi
(instytucje tzn. stowarzyszenia, grupy biznesu,
organizacje pozarządowe, fundacje, środowiska
naukowe, przedsiębiorczość – mikro, małą i średnią.
Główne Branże
Odnawialne Źródła Energii, Budownictwo, Maszyny/
Urządzenia, Medycyna, IT , Międzynarodowa Żegluga
śródlądowa i morska (porty, drogi wodne) i inne.

Kontakt
+49 (0)4331 33627-0 Bożena Rainczuk – Koordynator
+49 (0)172 4264834 dypl.- fiz. Hans Jürgen Hellberg
Honorowy Ambasador Fundacji Polonia
+49(0) 174 4603136 Zastępstwo dr-inż. Jürgen Schlüsing
Fundacja Rozwoju Innowacji
+48 605 640 587 dr Grzegorz Biczak – Przewodniczący
Rady Fundacji
PAL FUSION F.Z.E
+971 563643213 - Anita Wojtkowska– Zarządzanie
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Miejsce spotkania - planowane*
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Termin zgłoszenia
do 13.03.2017 r.
Warunki uczestnictwa
Dokonanie wpłaty do 15.03.2017 r.
Koszty uczestnictwa
Uczestnictwo za 2-dniowy udział / za osobę
250,00 zł netto
Zapewniamy tłumaczenie konsekutywne.

Zaproszenie
I. Polsko-Niemieckie Spotkanie
w Szczecinie w ramach projektu
„Polsko - Niemiecka Unia Regionów”
16.- 17. marzec 2017
Zamek Książąt Pomorskich Szczecin

Niemiecki rynek
Niemcy ‒ to 80 milionowym rynek zbytu, który jest
jednym z największych w regionie Europy Zachodniej,
to doskonałe miejsce do inwestowania i rozwijania
biznesu między innymi dla polskich małych i średnich
firm. Dla zagranicznych firm ze strony niemieckiej
oferowany jest szereg zachęt inwestycyjnych (specjalnej
strefy inwestycyjne – ulgi podatkowe, ułatwienia w
zatrudnianiu, dobrze przygotowane tereny pod
inwestycje, subwencje krajowe/unijne). Niemiecka
gospodarka ma solidne podstawy stabilnego rozwoju
z wykwalifikowanymi pracownikami, wysoką jakością
produkcji, rosnącym udziałem innowacji produktowych
i procesowych. Planowane PKB Niemiec w 2019 r.
to 4,9 bilionów dolarów. Poziom niemieckiego eksportu
jest zdecydowanie wyższy niż w innych gospodarkach
europejskich (francuskiej, włoskiej czy brytyjskiej).
Niemcy dzięki małym i średnim firmom należą
do największych globalnych eksporterów. 80 proc.
niemieckiego sektora MŚP rozwija ekspansję za granicą.
Od niemieckiego eksportu zależy ok. 45 proc.
niemieckiego PKB, co tworzy co czwarte miejsce pracy
w tym kraju. Gospodarka niemiecka od wielu lat
pozostaje motorem rozwoju dla całej Unii Europejskiej.
Zachęty inwestycyjne w Niemczech
Subwencje/ Dotacje/Kredyty Korporacyjne
Wszyscy inwestorzy w RFN również zagraniczni, mogą
korzystać z programów wspierania gospodarczego na
takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy niemieccy.
Pomoc publiczna dla MŚP realizowana jest głównie
w takich formach:
■ wspieranie zakładania nowych przedsiębiorstw
■ wspieranie inwestycji
■ wspieranie ochrony - poprawy środowiska
naturalnego
■ udzielanie poręczeń kredytowych
■ wspieranie działań wystawienniczych i eksportowych
■ wspieranie szkoleń i dokształcania zawodowego
■ wspieranie rozwoju zatrudnienia
■ wspieranie badań i rozwoju

Preferowane działania w ramach projektu to :
■ Promocja regionów
■ Zachęcenie do aktywnej współpracy regionów z Polski
i RFN bazując na wspólnym wykorzystaniu innowacyjnych technologii, ich rozwoju i wdrażaniu do
przemysłu
■ Motywowanie województw i krajów związkowych do
zacieśniania współpracy
■ Wymiana informacji i propozycji do przygotowania
wspólnej strategii współpracy pomiędzy małymi i
średnimi firmami
Korzyści z uczestnictwa w spotkaniu
■ możliwość przystąpienia do projektu „PolskoNiemiecka Unia Regionów”
■ spotkanie z przedsiębiorcami polskimi i niemieckimi
z priorytetowych branż
■ wypracowanie ścieżki bezpośrednich kontaktów do
władz w urzędach w regionach polskich i niemieckich
i instytucji okołobiznesowych
■ uzyskanie informacji o korzystaniu przez polskich
przedsiębiorców z takich samych funduszy, subwencji,
kredytów jak dla przedsiębiorców niemieckich
jako możliwość bezpośredniego zaistnienia na rynku
niemieckim
■ możliwości i udział w systemie poszukiwania
potencjalnego partnera na rynku niemieckim
German-Polish Business Center
■ Oferta dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
■ Przedstawicielstwa/Oddziały/Siedziba Berlin
■ Budowanie sieci współpracy między administracją
niemiecką-polską, instytucjami otoczenia biznesu a
firmami
I. dzień 16.03.2017r.
Spotkanie przedstawicieli urzędów marszałkowskich i
władz landów krajów związkowych wraz z organizacjami i
przedsiębiorcami w ramach współpracy regionalnej.
II. 17.03.2017 r.
Biznesowe Spotkanie Branżowe dla polskich i niemieckich
podmiotów. Propozycje wsparcia działalności MSP.

PROGRAM RAMOWY – I Dzień 16.03.2017r.
09.00 Rejestracja uczestników
09.15 Słowo powitalne, wprowadzenie
dr Grzegorz Biczak, Fundacja Rozwoju Innowacji
dypl.- fiz. Hans Jürgen Hellberg Honorowy
Ambasador Fundacji Polonia Gospodarcza Świata
ds. Naukowo-Gospodarczych,
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie
09.30 Praktyka współpracy regionów - partnerstwo
samorządowe w polsko-niemieckich regionach,
sukcesy, problemy, nowe wyzwania.*
10.00 Polonia i jej potencjał; współpraca, perspektywy.
Zbigniew Olszewski, Prezes Fundacji Polonia GŚ
10.30 Polsko-Niemieckie partnerskie projekty –
doświadczenia, wyzwania na przyszłość.
Germany Trade and Invest - Federalna Agencja
Handlu Zagranicznego i Marketing Lokalizacji
(Gesellschaft für Außenwirtschaft und
Standortmarketing mbH), Berlin*
10.45 Przerwa na kawę
11.00 Doświadczenia i propozycje krajowej i zagranicznej międzyregionalnej współpracy regionu
Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg.
Ewgeniy Narodetski, Hamburska Wspólnota
Wspierająca Gospodarkę mbH (HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
mbH), Hamburg
11.30 Doświadczenia i propozycje krajowej i zagranicznej międzyregionalnej współpracy regionu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Miasto Elbląg-reprezentant regionu WarmińskoMazurskiego, Elbląg
11.45 Praktyczne rozwiązania będące w kompetencjach
samorządów służące współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami oraz pozyskiwaniu
inwestorów dla regionu.
Janusz Baranowski, Naczelnik Regionalnego
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera,
Pełnomocnik Marszałka Województwa
Łódzkiego ds. Inwestora i Eksportera

12.00 Doświadczenia /propozycje krajowej i zagranicznej międzyregionalnej współpracy regionu
Województwa Podkarpackiego.
Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego*
12.15 Doświadczenia /propozycje krajowej i zagranicznej międzyregionalnej współpracy regionu
Województwa Zachodniopomorskiego.
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego*
12.45 Lunch
13.45 Prezentacja projektu „Polsko-Niemiecka Unia
Regionów”, dyskusja o projekcie polskoniemiecko-polonijny zespół: Bożena Rainczuk,
Hans-Jürgen, Anita Wojtkowska, Zbigniew
Olszewski, dr Grzegorz Biczak
17.00 Dyskusja: prelegenci i uczestnicy spotkania
PROGRAM RAMOWY – II Dzień 17.03.2017r.
09.00 Podsumowanie I dnia
09.15 Wsparcie działalności polskich małych i średnich
przedsiębiorstw za granicą.
Departament Polityki Eksportowej - Ministerstwo
Rozwoju, Warszawa
09.50 Program wsparcia partnerstwa niemieckopolskich MSP w ramach wspólnej realizacji
nowatorskich przedsięwzięć - korzystanie
ze wsparcia finansowego w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw Federalnego
Ministerstwa Gospodarki i Energetyki.
Felix Richter, Koordynator ds. współpracy
międzynarodowej, AiF Projekt GmbH, Berlin
10.25 Polskie innowacje, nowe wyzwania dla
przedsiębiorstw (MSP) i uczelni – polityka
wdrożeń na rynki zagraniczne.
Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa*
11.00 Przerwa na kawę

WYSTĄPIENIA FIRM NIEMIECKICH i POLSKICH
11.15 Panel Małych i Średnich Przedsiębiorstw – historia
działalności, sukcesy, potrzeby, problemy
13.15 Prezentacja instytucji GERMAN – POLISH Business
Center.
Bożena Rainczuk, dr Grzegorz Biczak
13.30 Prezentacja sponsorów – podziękowanie.
14.00 Lunch
15.00 Tematyka morska, porty - partnerstwo polskoniemieckie.
IPP Kiel GmbH, Port Morski Elbląg
Dyskusja: prelegenci i uczestnicy spotkania.
18.30 Zakończenie
* W oczekiwaniu na potwierdzenie wystąpienia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w
programie.

Imię/Nazwisko/Stanowisko
______________________________________________
______________________________________________
Instytucja/Uczelnia/Firma
______________________________________________
Adres
______________________________________________
Osoba do kontaktu
______________________________________________
Branża
______________________________________________
Telefon ________________________________________

Wiążące zgłoszenie rejestracyjne
na spotkanie w Szczecinie w ramach projektu „PolskoNiemiecka Unia Regionów“, Szczecin 16/17 03.2017 r.
TAK, niniejszym zgłaszam(y) w sposób wiążący swój
UDZIAŁ w I. Polsko-Niemieckim Spotkaniu Szczecin,
projektu „Polsko-Niemiecka Unia Regionów”,
akceptujemy koszty uczestnictwa 250,00 zł netto
Niestety nie możemy tym razem uczestniczyć w
spotkaniu, ale jesteśmy zainteresowani udziałem
w projekcie – proszę o przesłanie informacji.
Skan wypełnionej rejestacji należy przesłać na adres emailowy:
info@c-east.de

Email

________________________________________

Ilość osób _____________
Adres do Rachunku/EU NIP
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ilość miejsc ograniczona.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto bankowe:
cooperation-east, Inh. Bożena Rainczuk, Bank: Förde Sparkasse 24103
Kiel, Lorentzendamm 28-30, IBAN: DE29 21050170 1001817384, BIC:
NOLADE21KIE z dopiskiem: I. Polsko-Niemieckie Spotkanie w Szczecinie
+ imię i nazwisko uczestnika/ firma, instytucja.

___________________________________________
Data, Podpis

