ZAPROSZENIE
W imieniu Ministra Infrastruktury i Planowania Przestrzennego kraju związkowego Brandenburgia,
Kathrin Schneider, serdecznie zapraszamy na naszą imprezę:

Przyszłość transgranicznej komunikacji kolejowej w Europie
na przykładzie trasy Berlin - Uckermark - Szczecin
w poniedziałek, 1 kwietnia 2019,
od godz. 10:30 do 14:00 ,
w pomieszczeniach przedstawicielstwa kraju zwiazkowego Brandenburgia przy UE.
Transgraniczne połączenia kolejowe są głównym przedmiotem integracji europejskiej. Chcemy
zilustrować, w jaki sposób regiony mogą wspierać ten cel, a tym samym wzmacniać własny rozwój, na
przykładzie trasy Berlin - Uckermark - Szczecin. Dwutorowe, zelektryfikowane rozszerzenie linii w pobliżu
polsko-niemieckiej granicy będzie ważnym zamknięciem luki i utworzy połączenie między czterema
korytarzami sieci bazowej TEN-T. Przyjrzymy się również Rail Baltica, aby omówić, czego możemy się
nauczyć z tego ważnego wspólnego projektu.
Ponadto zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w językach angielski / polski / niemiecki.
Czeszymy się na udział Państwa i wymianę myśli! Proszę dokonać rejestracji uczestnictwa w imprezie do
21 marca 2019 r. na adres mailowy: christina.schlawe@eulv.brandenburg.de
Z poważaniem
Zespół reprezentacji kraju związkowego Brandenburgia przy UE
Program
10:00 10:30

Rejestracja i kawa na powitanie

10:30 11:00

Powitanie uczestników
Kathrin Schneider, Minister Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii
Wprowadzenie do kontekstu europejskiego
Herald Ruijters, Dyrektor DG MOVE
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11:00 12:00

Połączenie Berlin-Szczecin: sprawne i przyszłościowe
 Korytarz Morze Północne - Morze Bałtyckie – doświadczenia z transgranicznymi
projektami oraz ewentualne nowe elementy korytarza
Vera Kissler, DG MOVE
 Techniczna realizacja modernizacji połączenia Berlin-Szczecin / Współpraca w
dziedzinie transgranicznego transportu kolejowego
Ralf Ambruster, kierownik kompleksowych projektów Ost DB Netz AG
 Dyskusja panelowa I
„Berlin-Szczecin: stabilny projekt w ramach silnego partnerstwa“
Kathrin Schneider,
przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej,
Herald Ruijters,
przedstawiciel polskiego ministerstwa i
województwa zachodniopomorskiego

12:00 13:00

Obiad (przekąski)

13:00 13:20

Rail Baltica: Drogi do zamknięcia luki w korytarzu Morze Północne - Morze Bałtyckie
Kaspars Briškens, kierownik Business Development RB Rail AS

13:20 13:50

Dyskusja panelowa II
„Od sieci bazowej do korytarza: wkład połączenia Berlin-Szczecin w optymalizację
połączenia między czterema transeuropejskimi korytarzami sieci bazowej“
Kathrin Schneider, Michael Cramer (członek Parlamentu Europejskiego), dalsi uczestnicy

13:50 14:00

Podsumowanie i pożegnanie
Kathrin Schneider

Dojazd
Vertretung des Landes Brandenburg bei der EU / pomieszczeniach przedstawicielstwa landu
Brandenburgii przy UE
Rue Joseph II 108 (róg Avenue Livingstone)
B-1000 Brüssel
+32 2 7377 451
https://goo.gl/maps/iQoSPhLwNc12
stacja metra:
z lotniska:

Maalbeek/Maelbeek albo Schuman (linia 1 lub 5)
Airport-Shuttle (linia 12) do przystanku Rond-point Schuman lub kolejką (SNCB) do
dworca Schuman

Dodatkowe uwagi
Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w imprezie oświadczają Państwo, że udzielają zgody na fotografowanie /
nagrywanie podczas imprezy w celu PR oraz że materiały te mogą być gromadzone i opublikowane na stronach
internetowych www.brandenburg.de i www.mil.brandenburg.de. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną
zgodę.
Informacje na temat ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych znajdą Państwo na
stronie: https://mdjev.brandenburg.de/service/kontakt/datenschutz.html

