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“Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego 
obszaru powiązań - Wizja 2030” 

 
Wymiar regionalny na przykładzie relacji Dolny Śląsk - Saksonia 

 
18  czerwca 2019, godz. 18.00 

 
Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia 

Avenue d’Auderghem 67 
B-1040 Bruksela 

 
 

Zacieśnianie wzajemnych relacji poprzez wzmacnianie powiązań społeczno-ekonomicznych, 
komunikacyjnych i administracyjnych to niezbędny warunek osiągnięcia strategicznego celu, jakim 
jest stworzenie wspólnego obszaru wzrostu w Europie. 

 
Zaprezentowana w grudniu 2016 r. „Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego 
obszaru powiązań“ jest wizją planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien funkcjonować 
obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w roku 2030. Dokument ten został opracowany 
przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. 
Współpracy Regionalnej i Przygranicznej stanowiąc wkład do realizacji porozumień o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. 

 
Realizacja założeń Strategii wymaga skoordynowanych działań i realizacji różnorodnych procesów, 
przebiegających na wielu płaszczyznach i prowadzonych przez szereg osób i instytucji. Wspólna 
Koncepcja Przyszłości 2030 zawiera wytyczne dotyczące kierunków rozwoju, skupiając się na 
obszarach o szczególnym znaczeniu dla przyszłości pogranicza polsko-niemieckiego. 

 
Podczas wydarzenia, odbywającego się w ramach 20-lecia współpracy pomiędzy Województwem 
Dolnośląskim a Wolnym Państwem Saksonia, eksperci z obu regionów będą dyskutować nt. roli 
dwustronnego partnerstwa, a także podejmowanych i planowanych inicjatyw, które wpisując się w 
założenia Strategii będą przyczyniać się do pogłębiania współpracy transgranicznej i kreowania 
obszaru wzajemnych powiązań na granicy polsko-niemieckiej. 
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Program 
 
 

 
18:00 Rejestracja uczestników 

 
 
18:30 Powitanie 

 

Christian Avenarius 
Dyrektor Biura Łącznikowego Saksonii w Brukseli 

 
(TBC) 
Przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

 
 
18:40 Wprowadzenie do dyskusji 

 

Detlef Herz 
Wspólny Wydział Planowania Przestrzennego Berlin-Brandenburgia 

 
Dr. Maciej Zathey 
Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu 

 
 
19:00 Dyskusja z udziałem ekspertów 

 

 Moderator: Uwe Behnisch 
 Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia 
 we Wrocławiu 

 
 
19:45 Poczęstunek 

 
 
 
 

Informacje organizacyjne 
 

• Zdjęcia zrobione podczas tego wydarzenia, w tym zawierające wizerunek uczestników, mogą być wykorzystywane do celów 
wizerunkowych, dokumentacji związanej z wydarzeniem oraz do komunikacji w mediach społecznościowych Wolnego Państwa 
Saksonia i pozostałych partnerów wydarzenia. Uczestnicząc w wydarzeniu, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie tego 
materiału fotograficznego. 

 

• Otrzymaliście Państwo to zaproszenie, ponieważ Państwa dane kontaktowe znajdują się w naszej bazie danych do zaproszeń. 
Mogą Państwo wycofać zgodę na dalsze przechowywanie i wykorzystywanie danych w dowolnym momencie, kontaktując się z 
nami: veranstaltung@bxl.sachsen.de 

 

• Dane osobowe zebrane na potrzeby rejestracji na w/w wydarzenie będą przechowywane do celów dokumentacji i zapewnienia, 
że w wydarzeniu nie wezmą udziału osoby niepowołane. 

 

• Dla Państwa bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do umożliwienia wstępu tylko osobom zarejestrowanym i 
przeprowadzenia kontroli dokumentów tożsamości oraz bagaży. 

 

• Prosimy o upewnienie się, że Państwa udział w wydarzeniu jest zgodny z wszelkimi zasadami i przepisami dotyczącymi Państwa 
zawodu. 

 
 

Niniejsze wydarzenie jest współfinansowane ze środków publicznych zgodnie z budżetem ustalonym przez Parlament Saksonii. 

mailto:veranstaltung@bxl.sachsen.de
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Formularz zgłoszeniowy 
 
Wydarzenie: 
 
“Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego 
obszaru powiązań - Wizja 2030” 
 

Wymiar regionalny na przykładzie relacji Dolny Śląsk - Saksonia 
 
 
 
Prosimy o potwierdzenie udziału do 12 czerwca 2019 r.: 
veranstaltung@bxl.sachsen.de 

 
 
Proszę wypełnić drukowanymi literami. 

 
 
 Wezmę udział 
 Wezmę udział z osobą towarzyszącą 
 Nie wezmę udziału 

w wydarzeniu w Biurze Łącznikowym Saksonii w Brukseli 18 czerwca 2019 r. 
 
 
 
Imię, nazwisko:    

Osoba towarzysząca:    

Organizacja:    

Funkcja:    

 
 
 

Wskazówki dojazdu: 
 

Uwaga, parking wokół budynku jest płatny; ilość miejsc parkingowych ograniczona. 
 
Dojazd do miejsca spotkania środkami transportu publicznego: 
 

• z lotniska: linia autobusowa 12 do przystanku Schuman 
 

• z Dworca Południowego (Gare du Midi): linia metra 2 lub 6 (kierunek Simonis lub Elisabeth) do stacji Arts-Loi, następnie 
przesiadka na metro linii 1 (kierunek Stockel) lub 5 (kierunek Herrmann-Debroux) do stacji Schuman 

 

• z przystanku Schuman pieszo ok. 7 minut lub autobusem linii 36 do przystanku Nerviens  

mailto:veranstaltung@bxl.sachsen.de
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