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NEWSLETTER 

 
++++ Wrzesień 2012 ++++ 

 

WYDARZENIA 

 
Walne Zgromadzenie i konferencje w 

listopadzie 2012 r. w Brukseli 
Baza hotelowa w Brukseli jest droga i 
niewystarczająca. Znaleźliśmy trzy centralnie 
położone nieco tańsze hotele i zarezerwowaliśmy 

tam pulę pokojów. Partnerzy muszą już teraz 
dokonywać rezerwacji. 
A FIRST EUROFLAT HOTEL, Boulevard 
Charlemagne 50, 1000 Brussels - BELGIUM tel: 
+32 2 286 79 73 faks: +32 2 230 36 83 e-mail:  
sales@firsteuroflathotel.be 
Kod rezerwacji:HANSE1311 do 19.09.2012 

B Sandton Exploitatie Leopold Hotel BVBA 
Rue du Luxembourg 35, B-1050 Brussels,  
tel: +32 2 511 18 28, faks: +32 2 514 19 39 
e-mail: reservations@hotel-leopold.be  

kod: Hanse-Parlament, do 08.10.2012 
C Four Points by Sheraton Brussels, Rue Paul 
Spaak 15, 1000 Brussels, Belgium, tel: 

+32 2 224 39 29 faks: +3222243001 
constance.croissant@starwoodhotels.com 
kod: Hanse-Parlament 
 
Prosimy dokonać rezerwacji w jednym z tych 
hoteli przed upływem podanych terminów. Aby 

ułatwić zaplanowanie Państwa pobytu, 
przekazujemy poniższe informacje dotyczące 
imprez odbywających się w Brukseli. 
Dla członków grup roboczych: 
14.11.2012 09.00: QUICK Grupa Sterująca WP 1 

14.11.2012 14.00: Grupa Sterująca IGA 
14.11.2012 14.00: posiedzenie robocze projekt 

„Klaster Innowacji“ 
Dla wszystkich uczestników: 
14.11.2012 19.00: impreza „Polityka regionalna“ 
w Hanse-Office z bufetem 
15.11.2012 09.00: wspólna konferencja 
transferowa „Projekt CSR i IGA“ 
15.11.2012 12.30: wizyta w Parlamencie 

Europejskim 
15.11.2012 15.00: równoległe zebrania członków 
Parlamentu Hanzeatyckiego i Baltic Sea Academy 
15.11.2012 19.00: kolacja 
16.11.2012 09.00: Walne Zgromadzenie projektu 
QUICK 

Zakończenie: 16.11.2012 o 16.00 
 

 
 
 

 
Finansowanie unijne na czwarty okres 

Kontrole związane z czwartym sprawozdaniem z 
realizacji projektu QUICK za okres 01.06.–30.11.2011 
są zakończone, nie było zastrzeżeń. Środki wsparcia 
zostały teraz wypłacone, a zatem można teraz 
dokonać rozliczeń i wypłat dla poszczególnych 
partnerów. 
 
Sprawozdanie za piąty okres 
Za piąty okres (1 grudnia 2011 r. – 31 
maja 2012 r.) sprawozdanie z realizacji projektu 
trzeba złożyć w celu sprawdzenia i rozliczenia 1 
września 2012 r. we Wspólnym Sekretariacie 
Technicznym. Z racji brakujacych srodkow w 
polskim ministerstwie, mielismy krotka przerwe w 

controllingu. Kontrola pierwszego stopnia w Polsce 
zostala ponownie wznowiona od polowy sierpnia.  
Poniewaz powstaly opoznienia, dlatego z dużym 
prawdopodobieństwem sprawozdanie za piąty 

okres realizacji projektu QUICK (01.12.20111 – 
31.05.2012) będzie musiało zostać sporządzone i 
złożone bez wszystkich polskich partnerów. 

Sprawozdania z 5. okresu dla polskich partnerów 
zostaną następnie włączone do rozliczenia za 6. 
okres. 
Kiedy będziemy dysponowali dalszymi 
informacjami, chętnie podzielimy się nimi.   

 
Przesunięcia budżetowe w projekcie Quick  
Pilnie konieczne przesunięcia budżetowe w 
projekcie QUICK zostały uzgodnione ze wszystkimi 
partnerami i przedłożone na początku kwietnia 
2012 do zatwierdzenia przez Wspólny Sekretariat 

Techniczny. Kontrole wewnętrzne są zakończone, 
a pod koniec czerwca 2012 roku zgodę wyraził 

także Komitet Monitorujący. Przesunięcia 
budżetowe są więc zatwierdzone we wnioskowanej 
formie i wszyscy partnerzy są już o nich 
poinformowani. Z mocą wsteczną, obejmującą 
piąty okres, obowiązuje zatem nowy budżet, 
dostępny dla wszystkich partnerów, a mianowicie:  

 budżet własny, podzielony wg work 

packages i budget lines 

 shared costs, podzielony wg work 

packages i budget lines 

 budget total, podzielony wg work 

packages i budget lines 

 

Program strategiczny „Polityka 
regionalna“ 

 

mailto:sales@firsteuroflathotel.be
mailto:reservations@hotel-leopold.be
mailto:constance.croissant@starwoodhotels.com
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W ramach projektu QUICK ma zostać opracowany i 

opublikowany program strategiczny „Innowacje w 
polityce regionalnej“. Istnieje już jego projekt, który 
został omówiony i uchwalony przez Grupę Roboczą 
QUICK WP 7 „Strategies“ na posiedzeniu 28 sierpnia 
2012 r. w Berlinie. W tym projekcie w obszernej 
koncepcji w następujący sposób ujęto cele i 

strategie: 

1. Summary: Objectives and Strategies for 

Regional Policy in the Baltic Sea Region 

W ramach projektu QUICK (Qualification, 
Innovation, Cooperation and Key business for SMEs 
in the Baltic Sea Region) opracowano cele i strategie 
dla innowacyjnej polityki regionalnej w regionie 

Morza Bałtyckiego, opisane obszernie w Rozdziale 7.  

Kooperacja i integracja 

Intensywna kooperacja pomiędzy krajami i 
regionami regionu Morza Bałtyckiego jest konieczna. 
Istniejąca współpraca musi być dalej umacniana i 
intensyfikowana. Kooperacje, powodujące oddolnie 
procesy wzrostu, są źródłem innowacji, wzmacniają 

konkurencyjność w stosunku do innych regionów i 

tworzą dolne progi krytyczne dla rynków oraz 
dużych infrastruktur.  

Regionalna konkurencja  

i wyrównanie finansowe 

Kooperacja nie oznacza rezygnacji z konkurencji 

pomiędzy regionami; chodzi raczej o połączenie 
atutów, umożliwiające osiągnięcie optymalnego 
rozwoju poszczególnych lokalizacji i całych 
regionów. Wyrównanie finansowe pomiędzy regionami 
finansowo silniejszymi i słabszymi leży zarówno w 

interesie krajów i regionów – donatorów, jak i odbiorców.

  

Równoważne warunki życia  

i funkcjonalny podział pracy 

Równoważność może dotyczyć tylko kilku 
nielicznych warunków podstawowych i musi 

odpowiadać specyficznemu charakterowi 
poszczególnych regionów i odmiennych potrzeb 
ludności. Należy doprowadzić do harmonijnego 
podziału pracy pomiędzy lokalizacjami i 
regionami, aby osiągnąć optymalne uzupełnianie 
się, skutkujące wzmocnieniem poszczególnych 
regionów, a zarazem całego basenu Morza 

Bałtyckiego. 

Niezależne kultury  

i regionalne poczucie własnej wartości 

Zachowanie i wzmocnienie odrębnych kultur 
regionalnych ma decydujące znaczenie dla 
rozwoju terytorialnego. Jednolita kultura jest 

nonsensem; szkodzi ludziom i jest równie 
szkodliwa dla gospodarki. Odmienność służy 

kreatywności, a zarazem innowacjom. Pilnie 

potrzebne jest regionalne wyrównanie poczucia 
własnej wartości oraz rozwój tolerancji, 
poszanowanie odrębnych kultur oraz szacunek dla 
odmienności.  

Endogeniczne potencjały  

i inteligentna specjalizacja 

Należy konsekwentnie inwestować w rozwój atutów 

poszczególnych regionów. W wypadku wspierania 
potencjałów specyficznych dla poszczególnych 
obszarów mogą rozwijać się również obszary 
wiejskie, zapobiegając odpływowi ludności, a 
zatem obszary rolnicze bynajmniej nie muszą być 
utożsamiane z wolniejszym tempem rozwoju. 

Wzrost jest na obszarach wiejskich tym większy, 
im mniejsza odległość do dużych miast. Dlatego 
tak ważne są kooperacje pomiędzy obszarami 
rolniczymi i aglomeracjami oraz dobre połączenia 
transportowe i intensywne budowanie sieci 
wzajemnych powiązań. 

Regionalne obiegi gospodarcze  

i intensywny rozwój zasobów 

Pierwszeństwo musi mieć wszelkiego rodzaju 
wzmacnianie regionalnych obiegów 
gospodarczych. Konsekwentne rozwijanie 
istniejących miejscowych przedsiębiorstw rokuje 
sukces gospodarczy i jest zarazem 

najskuteczniejszym instrumentem służącym 
lokowaniu nowych firm, a zatem powinno być 
koniecznie traktowane priorytetowo w promocji 
gospodarki. Doskonale wykwalifikowani 
pracownicy, przedsiębiorcze myślenie i know-how, 
własna inicjatywa, kreatywność oraz 
innowacyjność stanowią najważniejszy 

endogeniczny potencjał regionu. Edukacja jest 
poniekąd kluczem do skutecznego rozwoju 

wszystkich endogenicznych potencjałów i 
wspierania istniejących zasobów. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz sieci 
współpracy 

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią kościec 

gospodarki i społeczeństwa, trwale wzmacniają 
rozwój regionalny i tworzą dodatkowe miejsca 
pracy. Wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw musi z tego powodu cieszyć się 
najwyższym priorytetem. Jako centralne placówki 
wspierające sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw należy rozwijać, postrzegać i 
wzmacniać izby. Te zaś dzięki oddziałom, 

lokalnym osobom kontaktowym i kooperacjom 
muszą też zapewnić pełną opiekę nad 
przedsiębiorstwami na całym obszarze. 

Innowacje i partnerstwa wiedzy 
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Skuteczne strategie innowacyjne w regionie Morza 

Bałtyckiego muszą rozbudowywać atuty 
specyficzne dla poszczególnych regionów, 
promować terytorialną kooperację w zakresie 
atutów i wykorzystywać różnice kulturowe jako 
potencjał kreatywności. We wszystkich 
dziedzinach trzeba zdecydowanie poprawiać i 

rozszerzać współpracę pomiędzy szkołami 
wyższymi i uniwersytetami oraz małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami. Izby mogą przy tym pełnić 
funkcje pośredniczące oraz zapewnić zaopatrzenie 
obszarów wiejskich. Dla regionu Morza 
Bałtyckiego wyłania się sześć obszarów o 
znakomitych szansach wzrostu, dla których należy 

stworzyć Exellence driven center of competence. 

Decentralizacja i samodzielność 

Jako przejaw nowych kultur w coraz większym 
stopniu następuje regionalizacja i decentralizacja. 
Znaczenie zyskują dzielnice miast oraz spójne 
obszary gospodarki i życia. Wzmacnianie 
regionalnych i lokalnych obiegów obniża koszty, 

umożliwia nowy wzrost i wspiera bezpośrednie 
współżycie społeczne. Wskazane jest wszelkiego 

rodzaju wspieranie decentralizacji i 
samodzielności. 

Koncepcja ośrodków i infrastruktura 

Podaż usług publicznych i prywatnych na 

obszarach wiejskich musi zostać zwiększona. Małe 
placówki nie muszą być koniecznie droższe niż 
duże koncentracje. Economies of scale przesuwają 
się w dół i także w całym obszarze infrastruktury 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, ich 
kooperatywnemu wykorzystaniu, intensywnemu 
tworzeniu sieci oraz rozwojowi kadr i organizacji 

małe, zdecentralizowane jednostki będą wyraźnie 
zyskiwać na opłacalności i znaczeniu. Tworzenie i 
utrzymywanie dobrej infrastruktury transportowej 

daje w szczególnym stopniu rękojmię rozwoju 
wszystkich ośrodków i regionów 

Po omówieniu i podjęciu decyzji przez grupę roboczą 
QUICK nastąpi rewizja i opublikowanie kompletnego 

programu strategicznego w formie książki. 
Koncepcja ma zostać przedstawiona podczas 
imprezy wieczornej 14.11.2012 i tegoż wieczoru 
oraz następnego dnia przedyskutowana z politykami 
w Parlamencie Europejskim. 

 

NADCHODZĄCE TERMINY I DZIAŁANIA QUICK  

 

28.09.2012 posiedzenie Grupy Roboczej WP 2 
„Communication + Information“ w Pori/Finlandia. 
Zaproszenia na tę imprezę już rozesłano; prosimy o 
zgłoszenia, jeśli jeszcze ich nie dokonano. 

28. i 29.09.2012 Forum Biznesowe „Energetyka i 

środowisko“ oraz nawiązywanie kontaktów 
międzynarodowych pomiędzy przedsiębiorstwami w 
Pori/Finlandia. Zaproszenia na tę imprezę już 
rozesłano; prosimy o zgłoszenia, jeśli jeszcze ich nie 
dokonano. Prosimy też o poinformowanie 
zainteresowanych przedsiębiorstw. 

Dokumentacja została już rozesłana. 

14.11.2012 od 09.00 posiedzenie Grupy Roboczej 

WP 1 „Steering“ w Brukseli 

14.11. od 19.00 – 16.11.2012 do 16.00 Walne 
Zgromadzenie i konferencja końcowa projektu 
QUICK w Brukseli. 

Realizacja i rezultaty projektu QUICK zostaną 

podsumowane w przeznaczonej do publikacji 
książce, która zostanie przedstawiona 16.11.2012 
na Walnym Zgromadzeniu i konferencji końcowej w 
Brukseli. Pragniemy włączyć do niej krótkie 
komentarze partnerów, na przykład: co było dla 
Ciebie szczególnie ważne? Jaka była współpraca? 
Jakie rezultaty są dla Ciebie ciekawe? Itd. Prosimy 

o przesyłanie Waszych krótkich komentarzy 
(maksymalnie jedno zdanie) wraz ze zdjęciem. 

Zmiana kadrowa w sekretariacie 

Lucyna Döding pracuje nieprzerwanie od 2005 
roku z ogromnym zaangażowaniem w sekretariacie 
Parlamentu Hanzeatyckiego i zrobiła dla nas 

doprawdy bardzo, bardzo wiele. Teraz Lucyna 
oczekuje dziecka! Oczywiście bardzo się z tego 
cieszymy, ale będzie nam też jej bardzo brakować. 
Od 15.08.2012 pani Döding rozpoczeła urlop 

macierzyński. Po narodzinach dziecka w listopadzie 
weźmie roczny urlop wychowawczy, co sprawia, że 
do 31 grudnia 2013 roku musimy zrezygnować ze 

współpracy z panią Döding. Przychodzi nam to z 
trudem. Przekazujemy jej nasze najlepsze życzenia, 
dziękujemy jej z całego serca i cieszymy się na 

ponowne spotkanie. 
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Od 1 września 2012 dołączyła 

do nas pani Wioletta 
Giergielewicz. Urodziła i 
wychowywała się w Polsce, 
chodziła tam do szkoły, a także 
studiowała ekonomię i stosunki 
międzynarodowe. Jest 

narodowości polskiej, spędziła 
kilka lat w Anglii, a teraz 

mieszka w Hamburgu. Pani 
Giergielewicz posiada wieloletnie doświadczenia 
zawodowe, oprócz ojczystego języka polskiego 
włada płynnie angielskim i niemieckim, zna także 
rosyjski. Cieszymy się na współpracę i serdecznie 

witamy Wiolettę Giergielewicz. Kontakt: tel.: + 49 
40 82 24 47 13 faks: + 49 82 24 47 22 mail: 
wgiergielewicz@hanse-parlament.eu   

 KONFERENCJE ZEWNĘTRZNE  

Life science forum Life Sciences Baltics 2012 
(presenting Lithuanian, Latvian and Estonian life 
sciences potential), on September 12-14, Vilnius, 

Lithuania. More information www.lsb2012.com. 

 The National Contact Point for Research 

Programmes of the EU together with Enterprise 
Europe Network in Poland  organizes the 
International FP7 Brokerage Event: Mat&Nano 
Brokerage Day in Warsaw, Poland, at The Warsaw 

University of Technology, pl. Politechniki 1 on 18 
września 2012. 
http://conferences.kpk.gov.pl/Default.aspx?id=21. 

Konferencja "Quality and Its Applications" 19-21 
września 2012 r. w Gdańsku. Więcej informacji 
pod adresem www.qualitygdansk.eu 

Baltic Sea Region Programme Conference 2012 in 

Norway, 19-20 września 2012 r. At the 
Programme Conference in Lilleström (Oslo Region), 

we will see what difference transnational 
cooperation can make when successful projects 
continue working as thematic clusters (energy, 
innovation, transport and water). We will also look 
into the future of the European Territorial 

Cooperation 2014-2020. 

19.-21.09.2012 w Gdańsku: International 
Conference “Quality and its Applications” will be 
organised by University of Gdańsk and Gdańsk 
University of Technology. More information:  
http://www.qualitygdansk.eu/ 

„Współpraca terytorialna w Europie – co dalej?“ 25 
września 2012 r. w Berlinie. Organizator: 
Federalne Ministerstwo Budownictwa, Transportu i 

Rozwoju Miast. More information www.interreg.de. 

„East Link: the Way to Knowledge Economy” 
OCTOBER 1-2nd in Kleipeda. More information 
www.east-link.eu 

Intelligent Educational Systems and Technology-

enhanced Learning held in Riga on October 10th. 
More information www.scientific-
conference2012.rtu.lv/node/267 

 

Coroczne spotkanie naszego Fördermitgliedes 
Initiative e. V. odbędzie się 12.–14.10.2012 w 

Erfurcie. Zainteresowani partnerzy mogą się 

zgłaszać pod adresem www.initiative-europa.eu.  

AKWIZYCJA NOWYCH PROJEKTÓW  

 
Knowledge Partnership 

Z pięcioma partnerami oraz pięcioma małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami złożyliśmy 28 
czerwca 2012 w Brukseli wniosek projektowy w 
programie „Knowledge Partnership“. O dalszym 
rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować. 

Skill Aliance and Curricula Vocational 
Training 

Wraz z ośmioma partnerami złożyliśmy 16 

sierpnia w Brukseli wniosek projektowy „Skill 
Alliance Energy saving and sustainable 
Construction in Baltic Sea Region“. W tych ramach 
mają być opracowywane i realizowane programy 
kształcenia i doskonalenia zawodowego. O 

dalszym rozwoju sytuacji będziemy Państwa 
informować. 

CIEKAWE I WAŻNE NOWE STRONY 
INTERNETOWE  

 
www.eubizz.net 
The service portfolio offered by the European 

Business Support Network is available online at 
www.eubizz.net. The website operates as a 

business development platform for small and 
medium sized enterprises as well as for business 
development organizations. The self assessment 
test for example, can be conducted online by 
companies who want to benchmark their supply 

chain competencies, but it can also be used by 
business support organizations in workshops or 
during consultancies. Detailed information can be 
found in our last INNOVATION NEWSLETTER. 
 
www.limas-eup.eu  

The EU funded LiMaS Project has developed a new 
web-based tool to facilitate ECO innovation in 

SMEs. The innovative aspect of this project is 

that users (SMEs) will be able to manage 

different environmental topics (for example: 

Life Cycle Assessment, Ecodesign, legislative 

requirements, Environmental Product 

Declarations, quantification of most significant 

mailto:wgiergielewicz@hanse-parlament.eu
http://www.lsb2012.com/
http://www.lsb2012.com/
http://conferences.kpk.gov.pl/Default.aspx?id=21
http://www.qualitygdansk.eu/
http://www.qualitygdansk.eu/
http://www.interreg.de/
http://www.east-link.eu/
http://www.initiative-europa.eu/
http://www.eubizz.net/
http://www.eubizz.net/
http://www.limas-eup.eu/
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environmental aspects, etc.) using a common 

approach and without being an environmental 

expert. The clear environmental results to be 

obtained and the associated information about 

Best Available Technologies (BAT) and Eco-

design Guidelines will support the eco-

innovation of their products and processes, and 

help companies to be more competitive. The 

target group are SMEs that manufacture 

Energy-using Products (EuP) and/or Electrical 

and Electronic Equipment (EEE) and 

components. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part-financed by the European Union (European Regional 

Development Fund and European Neighbourhood and 

Partnership Instruments) 

 

 

 


