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NEWS 

 
Sprawozdanie dla piątego okresu 
Raport zbiorczy za piąty okres rozliczeniowy (1 
grudnia 2011 - 31 maja 2012) musi być złożony 
we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w celu 
sprawdzenia i rozliczenia do 1 września 2012.  
W tym celu do końca lipca potrzebujemy od 
wszystkich partnerów dokumenty i sprawozdania  
z kontroli pierwszego stopnia. Partnerom, którzy  
z powodu brakujących dokumentów nie będą 
mogli być ujęci w raporcie zbiorczym projektu, nie 
mogą być również wypłacone żadne środki 
pomocowe. Dlatego też usilnie prosimy o 
terminowe złożenie raportów partnerskich i 
dokumentów. Sekretariat Parlamentu 
Hanzeatyckiego przesłał w tym celu właściwe 
dokumenty i informacje wszystkim partnerom 
projektowym.    
W odniesieniu do treści, również w 5 okresie 
rozliczeniowym udało nam się zrealizować 
wszystkie zaplanowane działania i rezultaty. 
Przeprowadzone zostały nawet działania 
dodatkowe, przykładowo: 
 

� dodatkowe forum biznesowe w maju 
2012 w Wilnie, 

� dodatkowe forum biznesowe w maju 
2012 w Gdańsku, 

� dodatkowe seminarium energetyczne     
w styczniu w Warszawie, 

� dodatkowa duża konferencja 
„Zarządzanie odpadami i ściekami“ w 
marcu w Mińsku, 

� dodatkowe warsztaty „Praca projektowa“ 
w marcu w Gdańsku, 

� dodatkowe prezentacje wyników projektu 
na imprezach organizowanych przez 
innych 

Sprawozdanie i rozliczenie czwartego okresu 
Bardzo odwlekało się również sporządzanie spra-
wozdań w poszczególnych krajach dla czwartego 
okresu (1 czerwca 2011 - 30 listopada 2011). 
Raport zbiorczy projektu powinnien być złożony 
do kontroli i rozliczenia do 1 marca 2012 roku. Do 
20 lutego przedłożono nam jednakże tylko 
sprawozdania kontroli pierwszego stopnia dla 15 
partnerów. Z tego powodu musieliśmy ponownie 
składać wniosek o prolongatę terminu oddania we 

Wspólnym Sekretariacie Technicznym. Takie ekst-
remalne przesunięcia czasowe opóźniają wypłatę 
środków pomocowych, doprowadzają do dras-
tycznego wzrostu kosztów finansowania 
wstępnego, w szczególności u partnera wiodącego 
i znacząco utrudniają finansowe sterowanie 
projektem. 
Z tego powodu sprawozdanie zbiorcze projektu 
QUICK mogło zostać złożone we Wspólnym 
Sekretariacie Technicznym dopiero 2 kwietnia 
2012 roku. W międzyczasie udało się wyjaśnić 
poszczególne wątpliwości. Należy liczyć się z 
wypłatą środków pomocowych do połowy lipca 
2012.  
 

Zmiany budżetowe w projekcie Quick  
Pilnie wymagane zmiany budżetowe w projekcie 
QUICK zostały uzgodnione ze wszystkimi 
partnerami i przedłożone do zatwierdzenia we 
Wspólnym Sekretariacie Technicznym w początku 
kwietnia 2012. Zakończone zostały wewnętrzne 
kontrole i teraz decyzję o tym do końca czerwca 
podejmie Komitet Monitorujący programu „Baltic 
Sea Region”. Natychmiast po otrzymaniu decyzji 
prześlemy wszystkim partnerom nowy budżet, a 
mianowicie dla każdego poszczególnego partnera 
zatwierdzony plan budżetowy: 
 

� własnego budżetu podporządkowanego 
zgodnie z pakietami roboczymi i liniami 
budżetowymi,  

� kosztów dzielonych podporządkowanych 
zgodnie z pakietami roboczymi i liniami 
budżetowymi, 

� całkowitego budżetu podporządkowanego 
zgodnie z pakietami roboczymi i liniami 
budżetowymi, 

Konferencja Hanzeatycka 2012  
Od 14 do 16 maja 2012 zorganizowaliśmy w 
Hamburgu siódmą Konferencję Hanzeatycką, w 
tym roku na temat wspierania innowacji i 
innowacyjnych strategii polityki regionalnej na 
terenie „Mare Balticum”. Łącznie udział wzięło 159 
osób ze wszystkich państw nadbałtyckich.    
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Konferencja Hanzeatycka 2012 w Hamburgu 
 
Pełne wersje wykładów i rezultaty grup roboczych 
opublikowane zostaną teraz w formie książki, 
która ma się pojawić w listopadzie 2012.  
Przy okazji Konferencji Hanzeatyckiej wydaliśmy 
informację prasową, która została przedrukowana 
poniżej. Będziemy wdzięczni, jeżeli partnerzy 
projektu przekażą to oświadczenie ogólnym 
mediom w swoim regionie i opublikują w swoich 
własnych publikacjach.  
 

INFORMACJA PRASOWA Z OKAZJI 
KONFERENCJI HANZEATYCKIEJ  
 
Promocja innowacji i innowacyjne 
strategie w polityce regionalnej wokół 
„Mare Balticum“ 
Parlament Hanzeatycki zrzesza 45 izb 
przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych ze 
wszystkich krajów nadbałtyckich, 
reprezentujących łącznie około 450 tysięcy małych 
i średnich przedsiębiorstw (MiŚP). 
Przedsiębiorstwa te dysponują dużym potencjałem 
wzrostu – na przykład innowacyjność i wydajność 
pracy w krajach na północ od Morza Bałtyckiego 
jest wyraźnie wyższa niż w krajach przylegających 
do niego od południa. Jeśli dla tych MiŚP będzie 
realizowana skuteczna promocja innowacji, to 
według oceny Parlamentu Hanzeatyckiego do 
2016 roku w co najmniej co drugim 
przedsiębiorstwie może powstać przynajmniej 
jedno dodatkowe miejsce pracy; łącznie ich liczba 
zwiększyłaby się zatem o 250 tysięcy. 
250 tysięcy dodatkowych miejsc pracy w 
sektorze MiŚP 
Aby wykorzystać te wielkie szanse i opracować 
koncepcje wsparcia dla innowacyjnej polityki 
regionalnej, Parlament Hanzeatycki i Baltic Sea 
Academy organizują w dniach 14–16 maja 2012 
roku siódmą międzynarodową Konferencję 
Hanzeatycką w Hamburgu. W trzydniowej 
imprezie wezmą udział przedsiębiorcy, naukowcy 
oraz przedstawiciele izb, świata polityki oraz 
administracji publicznej ze wszystkich krajów 
nadbałtyckich.  

Baltic Sea Academy zrzesza 15 uniwersytetów z 9 
krajów nadbałtyckich; uczelnie te  zajmują się w 
szczególny sposób transferem wiedzy i technologii 
oraz zadaniami badawczo-rozwojowymi dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Realizując te 
zadania, uniwersytety intensywnie współpracują z 
izbami należącymi do Parlamentu Hanzeatyckiego, 
dzięki czemu w bardzo dużym zakresie udaje się 
docierać do MiŚP ze wszystkich krajów i regionów.  
Centre of Competence 
Obie organizacje planują obecnie tworzenie Centre 
of Competence (ośrodków kompetencji), które w 
skali całego regionu Morza Bałtyckiego mają 
zajmować się promocją innowacji dla sektora 
MiŚP. Trzy pierwsze Centre of Competence mają 
skupiać się w swej działalności na „efektywności 
energetycznej“, „ochronie klimatu i środowiska“ 
oraz „rozwoju kadr i organizacji“, ponieważ w tych 
obszarach kryją się największe szanse oraz 
rezerwy rozwojowe dla sektora MiŚP regionu 
Morza Bałtyckiego. 
Uczestnicy trzydniowej Konferencji Hanzeatyckiej, 
którzy zostaną przyjęci w Ratuszu przez Drugą 
Burmistrz Hamburga, dr Dorothee Stapelfeldt, 
wymienią doświadczenia i opracują wspólnie 
konkretne koncepcje, strategie i działania na rzecz 
promocji innowacji sektora MiŚP, rozwoju Centre 
of Competence oraz innowacyjnej polityki 
regionalnej. 
Polityka i nauka muszą zwrócić się ku MiŚP 
Wspieranie niewielkiej liczby klastrów rozwoju 
zaawansowanych technologii jest ważnym 
elementem polityki innowacyjności, która jednak 
nie może się ograniczać tylko do tego. Szczególnie 
intensywnie trzeba też opracowywać i wdrażać 
specyficzną promocję innowacji dla małych i 
średnich przedsiębiorstw. Niezbędne są w tej 
mierze innowacje napędzane przez użytkowników 
i popyt oraz szerzej ujęta polityka wsparcia, 
intensywnie uwzględniająca przykładowo również 
innowacje społeczne i organizacyjne, rozwój 
odpowiednich technologii i nowych produktów, 
nowe formy organizacyjne oraz włączanie 
pracowników do procesów innowacji lub transferu 
technologii. 
Wspieranie badań naukowych i rozwoju przez 
państwo oraz realizacja związanych z tym zadań 
przez uniwersytety i szkoły wyższe musi być 
znacznie intensywniej i konsekwentniej zwrócona 
w kierunku sektora MiŚP. Stanowi on bowiem 
kręgosłup gospodarki i jej zdecydowanie 
największy obszar, obejmujący 99% wszystkich 
przedsiębiorstw i ok. 70% wszystkich miejsc 
pracy, jest do tej pory jednak karygodnie 
zaniedbywany w polityce innowacji.   
Międzynarodowy kryzys finansowy zagraża 
współpracy 
Intensywna kooperacja pomiędzy krajami, 
regionami, przedsiębiorstwami i ludźmi w regionie 
Morza Bałtyckiego jest obligatoryjna. Nie ma dla 
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niej żadnej alternatywy. Istniejącą współpracę 
trzeba dalej umacniać i intensyfikować. 
Poszczególne podregiony wielkiego obszaru 
gospodarczego „Baltic Sea“ muszą kooperować ze 
sobą stosownie do swych specyficznych mocnych 
stron i opracowywać całościowe rozwiązania, 
optymalnie wspierające zarówno podregion, jak i 
cały obszar. 
Zmierzająca do równości polityka regionalna, 
która pragnie mieć na własnym obszarze to, co 
mają również poszczególne, posiadające zupełnie 
inną strukturę regiony sąsiednie, prowadzi do 
rujnującej walki konkurencyjnej bez zwycięzców. 
Celem jest obrona i rozbudowa regionalnych 
mocnych stron i kultur, uczenie się od siebie 
nawzajem oraz osiąganie wysokiego stopnia 
utożsamienia z regionem Morza Bałtyckiego oraz 
jego poszczególnymi podregionami. 
Ogólnokrajowe i regionalne wyrównanie 
finansowe 
Kryzys finansowy w coraz większym stopniu 
zagraża jednak tak niezwykle ważnej współpracy 
w regionie Morza Bałtyckiego. Północne i 
zachodnie kraje nadbałtyckie coraz częściej 
gwałtownie krytykują znaczne płatności i transfery 
kapitału z UE dla nowych krajów UE, ponieważ 
pieniądze te są jakoby pilnie potrzebne we 
własnych krajach. Zdaniem Parlamentu 
Hanzeatyckiego ta krótkowzroczna polityka 
zagraża współpracy i osłabia cały region Morza 
Bałtyckiego. W tej sprawie dr Jürgen Hogeforster, 
przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego, 
wypowiedział się następująco: „Wyrównanie 
finansowe pomiędzy regionami silniejszymi i 
słabszymi finansowo jest słuszne. Leży to zarówno 
w interesie krajów i regionów – dawców, jak i 
biorców.“ 
Całkowite rezultaty Konferencji Hanzeatyckiej 
zostaną opublikowane w książce, która ukaże się 
w serii wydawnictw Baltic Sea Academy. Na tej 
podstawie Parlament Hanzeatycki opracuje 
polityczny program strategiczny „Innovation in 
Regional Policy for the Baltic Sea Region“, który 
ma zostać przedstawiony w listopadzie tego roku 
w Brukseli. 

 

Konferencja Hanzeatycka 2012 w Hamburgu 

PRZYSZŁE TERMINY I PRACE 

 
27 i 28.08.2012 posiedzenie grupy roboczej WP4 
„Research + Development“ w Berlinie, 

27 i 28.08.2012 posiedzenie grupy roboczej WP7 
„Strategies“ w Berlinie, 

28.09.2012 posiedzenie grupy roboczej WP 2 
„Communication + Information“ w Pori/Finlandia, 

28 i 29.09.2012 forum biznesowe „Energia i 
środowisko“, jak również nawiązanie kontaktów na 
arenie międzynarodowej pomiędzy 
przedsiębiorstwami w Pori/Finlandia. Już teraz 
prosimy o zwrócenie na to uwagi 
zainteresowanym przedsiębiorstwom. 

14.11.2012 posiedzenie grupy roboczej WP 1 
„Steering“ in Brukseli, 

14-16.11.2012 walne zgromadzenie i konferencja 
finałowa projektu QUICK w Brukseli. 

Na wszystkie imprezy będą wydawane jeszcze 
specjalne zaproszenia. Prosimy o zarezerwowanie 
sobie terminów i poinformowanie zainteresowanych 
przedsiębiorstw.  

KONFERENCJE ZEWNĘTRZNE  

Coroczne obrady 2012 naszego członka wspierające-
go Initiative e.V. odbędą się od 12 do 14.10. w 
Erfurcie. Zainteresowani partnerzy mogą się 
zgłaszać przez www.initiative-europa.eu. 

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/ 

 

 

 

 
Inspiracja uczestnika na Konferencji Hanzeatyckiej 2012  
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AKWIZYCJA NOWYCH PROJEKTÓW 

 

Innovation SMEs 

Wspólny Sekretariat Techniczny w Rostoku chce 
przeprowadzić prace na temat inicjatywy zwią-
zanej z klastrami wśród MŚP, w ramach których 
analizie poddane zostaną właściwe projekty, 
wyniki projektów mają być przygotowane do 
wykorzystania przez MŚP, a rozwinięciu mają ulec 
propozycje przyszłej polityki wsparcia. Parlament 
Hanzeatycki dostał zlecenie na przeprowadzenie 
tego badania; warsztaty rozpoczynające 
zorganizowane zostaną 14.11.2012 w Brukseli.  

 
Protection and promotion of women’s rights, 
and women’s social and economic 
empowerment 

Z partnerami z Rosji, Białorusi i Ukrainy 
złożyliśmy notę koncepcyjną na projekt. Niestety 
nie zostaliśmy wybrani do dalszych działań; 
uzasadnienia jeszcze nie otrzymaliśmy. 

 

Knowledge Partnership 

Z pięcioma partnerami i pięcioma małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami złożymy w Brukseli 
do 28 czerwca 2012 wniosek projektowy. 
Będziemy Państwa informować o dalszych losach. 

 

Curricula Vocational Training 

UE rozpisała program pomocowy w zakresie 
opracowywania programów nauczania w 
szkolnictwie zawodowym; wnioski projektowe 
muszą zostać złożone do połowy sierpnia 2012. 
Partnerzy, którzy są zainteresowani rozwijaniem 
Curricula Vocational Training, są proszeni o krótką 
informację dla sekretariatu, wtedy chętnie 
przekażemy dalsze informacje. Na bazie 
oświadczeń partnerów o zainteresowaniu 
sprawdzimy, czy będziemy brać udział z 
wnioskiem. 
 
 
 
 
 
 
 
Part-financed by the European Union (European Regional 
Development Fund and European Neighbourhood and 
Partnership Instruments) 

 


