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Wspólnie w przyszłość! 

Konferencja na temat  
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Koncepcji Przyszłości 

w dniu 04. października 2018 r. w Berlinie 
 

 

W grudniu 2016 r. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. 

Współpracy Regionalnej i Przygranicznej przyjął „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego 

obszaru powiązań - Wizja 2030”. Koncepcja zawiera sugestie dotyczące polepszenia integracji regionu 

(lepsze polityki wspierania), mobilizacji zasobów endogenicznych (gospodarka, społeczeństwo 

obywatelskie) oraz propozycje poprawy połączeń transportowych. W tym kontekście ważne jest, aby 

regiony polskie i niemieckie postrzegały się jako partnerzy w obszarze, który leży w centrum Europy i który 

może wygrać tylko wtedy, gdy jego mieszkańcy będą go wspólnie rozwijać. 

Koncepcja jest wizją planistyczno-przestrzenną, która pokazuje przede wszystkim potencjał i możliwości 

rozwoju – nie zawiera formalnych ustaleń planistycznych. Koncepcję należy rozumieć jako uzgodnione 

przez polskie i niemieckie organy planowania przestrzennego rekomendacje dla decydentów dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego. 

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju (MiiR) oraz Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina-Brandenburgii (GL) organizują 

całodniową polsko-niemiecką konferencję w Berlinie w dniu 4 października 2018 r., której celem jest 

lepsze zapoznanie regionów polsko-niemieckiego obszaru powiązań ze Wspólną Koncepcją Przyszłości.  

W części przedpołudniowej konferencji przedstawiciele szczebla krajowego oraz województw i krajów 

związkowych zaprezentują podstawowe wizje i wytyczne tematyczne Koncepcji. 

Część popołudniowa konferencji będzie poświęcona konkursowi na sztandarowe projekty wdrażające 

Wspólną Koncepcję Przyszłości. Konkurs zostanie zainagurowany podczas konferencji i potrwa do grudnia 

2018 r. Uroczyste zakończenie konkursu będzie miało miejsce w ramach polsko-niemieckiej konferencji 

planowania przestrzennego, która odbędzie się wiosną 2019 r. w Berlinie. 
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Program konferencji 

(projekt) 

 
 

10:00 - 10:10 Powitanie i otwarcie 
Moderator 

10:10 - 10:40 
 

Strategiczne znaczenie Wspólnej Koncepcji Przyszłości i konkurs na transgraniczne 
sztandarowe projekty w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

Sekretarz Stanu Markus Kerber - Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  

Sekretarz Stanu Artur Soboń - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (zapytanie został złożony), 

Podsekretarz Stanu Renata Szczęch - koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej (zapytanie został złożony),  

Premier Dietmar Woidke - koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej (do ostatecznego potwierdzenia) 

10:40 - 11:00 
 

Obszar tematyczny WKP „Policentryczna struktura osadnicza“ 

Dyrektor ds. budownictwa Regula Lüscher - Berlin, Marszałek Cezary Przybylski - Dolnośląskie  

11:00 - 11:20 
 

Obszar tematyczny WKP „Połączenia transportowe“ 

Minister Kathrin Schneider - Brandenburgia, Marszałek Olgierd Geblewicz - Zachodniopomorskie 
(zapytanie został złożony) 

11:20 - 11:40 
 

Obszar tematyczny WKP „Trwały i zrównoważony wzrost“ 

Minister Christian Pegel - Meklemburgia-Pomorze Przednie, Marszałek Elżbieta Anna Polak - Lubuskie 
(zapytanie został złożony) 

11:40 - 12:00 
 

Obszar tematyczny WKP „Nauka, badania naukowe, jakość życia“ 

Sekretarz Stanu prof. Günther Schneider - Saksonia, Marszałek Marek Woźniak - Wielkopolskie (zapytanie 
został złożony) 

12:00 -12:30 
 

Pytania i dyskusja, podsumowanie i zalecenia Komisji Europejskiej 

Komisarz Corina Crețu (zapytanie został złożony) 

12:30 - 13:30 Przerwa obiadowa 

13:30 - 14:00 
 

Inauguracja konkursu na sztandarowe projekty wdrażające Wspólną Koncepcję 
Przyszłości 

Przedstawiciele Polsko-Niemieckiego Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej 

14:00 - 14:30 
 

Objaśnienia dotyczące konkursu i warunków uczestnictwa 

Przedstawiciele Federalnego Instytutu ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR), Infrastruktur & 
Umwelt (I & U) 

14:30 - 15:15 
 

Pytania i uzupełniające objaśnienia 

Przedstawiciele BBSR, I & U 

15:15 - 15:30 
 

Informacje na temat dalszych działań i pożegnanie uczestników 

Moderator 

15:30 Zakończenie konferencji 
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