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Do przedstawicieli administracji, biznesu, 

nauki i organizacji pozarządowych 

Euroregionu Pomerania 

Szczecin / Löcknitz, 18 sierpnia 2019 

Dotyczy: Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania. Zaproszenie na 

dyskusję panelową w ramach warsztatów tematycznych „Transgraniczny region 

metropolitalny Szczecina” w dniu 11 września 2019 w Szczecinie 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. i Stowarzyszenie 

Gmin Polskich Euroregionu Pomerania pracują obecnie nad strategią euroregionalną i 

bardziej efektywnymi strukturami współpracy. W związku z tym biuro INFRASTRUKTUR & 

UMWELT Professor Böhm und Partner, realizujące projekt na zlecenie Euroregionu 

Pomerania organizuje warsztaty tematyczne, w czasie których określone zostaną potrzeby 

działania w przyszłości a ponadto zostaną wypracowane założenia dla przyszłych 

aktywności, które następnie staną się przedmiotem dyskusji. 

Miasto Szczecin ma szczególne znaczenie dla rozwoju Euroregionu Pomerania z uwagi na 

swoją funkcję jako siedziba podmiotów z obszaru gospodarki i nauki a także jako znaczący 

węzeł komunikacyjny i centrum kultury. 

Z tego powodu chcielibyśmy wraz z Państwem podjąć dyskusję na temat rozwoju 

transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina w przyszłości i poznać Państwa 

oczekiwania w tym zakresie. Zapraszamy niniejszym Państwa do udziału w warsztatach, 

które odbędą się dnia 11 września 2019 w godzinach 09:00 do  14:00 we Floating Arena 

(ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin). 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Z poważaniem 

 
 

Andrea Gronwald 

Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. 

Geschäftsführerin 

Paweł Bartnik 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 

Dyrektor 
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Załączniki: 

 Formularz zgłoszeniowy 

 Planowany przebieg spotkania 


