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PODZI4KOWANIE

Niniejszym serdecznie dzigkujE za aktywny udzial w miEdzynarodowej konferencji

,,From idea to a successful international cooperation", kt6ra odbyla siQ w Slupskim

Inkubatorze Technologicznyrn w dn. 10 czerwca 2015 r. Konferencja byla platform4 do

dyskusji, networkingu i wymiany najlepszych praktyk biznesowych, przydatnych

w kontaktach z partnerami zagranicznymi. W konferencji wziglo tdziaL ponad 170 osob.

Opr1cz lokalnych i regionalnych firm i instytucji otoczenia biznesu goSciliSmy licznq grup9

partner6w z zagranicy. Wydarzenie mialo na celu podsumowanie dziil,an, zwiqzanych

z misjami gospodarczymi do Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Niemiec,

zorganizowanymi przez PARR w latach 2013-2015 w ramach projektu ,,Inwestuj

w pomorskie 2 - promocja atrakcyjnoSci inrvestycyjnej regionu wojewodztwa pomorskiego

w krajach Skandynawskich i Niemczech". Pr:dczas tego wydarzenia mialo r6wnie2 miejsce

uroczyste podpisanie Porozumienia pomigdzy Miastem Stupsk a Polskq Agencj4 Informacji

i Inwestycj i Zagranicznych S.A. . Celem porozumienia jest wsp6lpraca na rzecz promocji

gospodarczej regionu stupskiego.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (zarz}dzajqca Slupsk4 Specjaln4

Stref4 Ekonomicznq oraz Slupskim Inkubatorem Technologicznym) od wrzeSnia 2013r'

realizowalaprojekt,,INWESTUJ W poMoRSKIE II - Promocja atrakcyjnosci inwestycyjnej

regionu wojew6dztwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech". Celem

projektu byta promocja i wsparcie migdzynarodowej aktywnoSci pomorskich malych

i Srednich przedsigbiorstw oraz promocja atrakcyjnoSci inwestycyjnej woj' pomorskiego

zagranic1.

Pomorska Agencia Rozworu RegionalneSo S.A.

76-2oo Siupsk, ul. Obroic6w Wybrzeia 2

Tet. {+48) 59 841 28 92 / tat59 a473261
ww.parr.slupsk.Pl
www.sse.slup5k.Pl
www.sit.slupsk.Pl

off ice@parr.slupsk.pl; invest@parr'slupsk.pl

sqd Rejonowy Gdansk-Potno. w Gdansku

KRS0000052733,1 SrUpsu
Nrp 83e 0o 2e s6e _ Rr""-J]Irrrrrfl S !?lEll.*Kaprlal zakladowy, wplaconY w calosc, 2

Nrkonta 30 12403770 1111 00004068 1180 17 ExoiloMlczt{a
PN'EN ISO 9001:2009

p'4 .f*i-*. * "-,
E/ "L",1*;;"" 

"



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA 5'IRAlf 6IA SPOINOSCI

-",;lidi{j[:ix,'# E
Prqekt "INWESTUJ 

W POMORSKIE ll - Promocja atrakcyjnoSci inwestycyjnej regionu wojew6dztwa pomorskiego w krajach Skandynawskich

i Niemczech" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo.iew6dztwa Pomorskiego nalala2OOT'2013

Projekt zaHada\ organizacjQ 5 wyjazdowych zagranicznych misji gospodarczych do

kraj6w Skandynawii (Norwegia, Dania, Finlandia, Szwecja) oraz Niemiec. Branhe

priorytetowe: ICT, odnawialne 2r6dla energii oriLz ekotechnologie (clean-tech). W trakcie

wyjazd6w zaplanowane byly udzialy \r' targach, organizacja spotkan bilateralnych

z przedsigbiorcami, przedstawicielami klastr6w i park6w technologicznych-

Dla zrekrutowanych przedsigbiorc6w organizowano warsztaty przedwyjazdowe, kt6rych

gl6wn4 tematyk4 bylo wzmocnienie aktywnoSci migdzynarodowej poprzez ukazanie roznic

kulturowych w biznesie oraz specyfiki rynk6w w krajach docelowych. Patronat honorowy

nad projektem objEli: Ministerstwo Gospodarki, Marszalek Wojew6dztwa Pomorskiego.

polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagraricznych. Projekt wspierali r6wnie2

Skandynawsko-Polska lzba Gospodarcza oraz AHK Polska (Polsko-Niemiecka lzba

Gospodarcza).

Liczymy i zachgcamy do dalszej owocnej wsp6lpracy przy realizacji wsp6lnych

przedsigwzi96.

Z powaZaniem

PREZES ZARZADU
Porrorskic'j Ag*'rncji

fXoju lp3idnalnego S.A.

ffi6i*t-rr7<a,fr,lfiFi
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Projekt,,INWESTUJ W POMORSKIE ll- Promocja atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu wojew6dztwa pomorskiego w kralach Skandynawskich
i Niemczech" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacy.inego dla Wojew6dztwa Pomorskiego na lala 2OO7-2O13

P rzybli?yli 5 my Po m o rze d o

Skandynawii i Niemiec!

Konferencja pt. ,,From idea to a successful international cooperation - Pomerania meets

Scandinavia & Germany", kt6ra odbyta siq 10.05.2015r. w Slupskim lnkubatorze Technologicznym,

byla platformq do dyskusji, networkingu iwymiany najlepszych praktyk biznesowych, przydatnych

w kontaktach z partnerami zagranicznymi. WI konferencii wziqlo udzial ponad 170 os6b. Opr6cz

lokalnych i regionalnych firm i instytucji otoczenia biznesu goicili6my licznq grupq partner6w

z zagranicy.

Konferencjq uroczycie otworzyt Miroslaw Kami6ski, Prezes Zarzqdu PARR S.A. wraz z Ryszardem

Swilskim, Wicemarszalkiem Wojew6dztwa Pomorskiego i Robertem Biedroniem, Prezydentem

Slupska.

Pomorskiego

Wydarzenie mialo na celu podsumowanie dziala6, zwiqzanych z misjami gospodarczymi do Danii,

Finlandii, Norwegii, Szwecji i Niemiec, zorganizowanymi przez PARR w latach 2OL3-2015 w ramach

projektu ,,lnwestuj w Pomorskie 2 - Promocja atrakcyjnoSci inwestycyjnej regionu wojew6dztwa

pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech". O doSwiadczeniach z wyjazd6w opowiedziat

Bartosz Switala, Kierownik Projektu, PARR S.A.

I

Ryszord Swilski Motszdlek Wojewddztwo Robeft Biedroi Prezydent Miosta Slupsk
Miroslow Komiiski Prezes Zorzqdu PARR S.A.

8aftosz Switdla Kierownik projektu - lnwestui w Pomorskie ll
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Prqekt "INWESTUJ 
W POMORSKIE ll- Promocja atrakcyjnosci inwestycyinej regionu woiew6dztwa pomorskiego w kralach Skandynawskich

i Niemczech'finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woiew6d1wa Pomorskiego nalala2O0T-2013

Gl6wnym celem byto r6wniei przedstawienie praktycznych porad dla przedsiebiorc6w dot.

wsp6tpracy ze Skandynawiq i Niemcami oraz ukazanie r6inic kulturowych, kt6re wptywajE na relacje

biznesowe. Kolejnq tematyka poruszanA podczas tej konferencji byt potencjat gospodarczy naszego

regionu oraz dlaczego warto tu inwestowai i rozwijad dzialalnoii gospodarczE.

Wprowadzenie do specyfiki rynk6w w kraiach docelowych proiektu.

Aino Chojnocko Anio Chojnocka Dyrektor AHK - prezentdcjo rynku Leif Christionesen czlonek lorzqdu 
'PLL 

- prezentaclo rynK

niemieckiego

W programie konferencji, opr6cz prezentacji nt. generalnych informacji dotyczqcych rynku

skandynawskiego i niemieckiego, zorganizowano dwa panele dyskusyjne.

Panele dyskusyine:
W panelu o potencjale gospodarczym Pomorza udzial wziqli:

przerlsiqbiorqt, ktdrzy a1teruiq w woi. ?onto,rskittt;

t. Christian Bavenbek - Dyrektor Zarzqdzaiqcy, Sondex Sp. Z o.o' (firma dudska)

2. Bjorn Kverneland - Prezes Zarzqdu,TRlTEC Polska Sp. z o'o' (firma norweska)

3. Martin Thompson - Prezes Tarzqdu, Panlink (firma szwedzka)

4. Marek tangowski - Prezes Zarzqdu,TMA Labs (firma polska)

5. Maciej wasielewski- Project Manager, cRlsT s.A (firma polska)

k r n i ow i i re g i o n a I ni 7s rz e tl s t*wi ci el e i n s $t tu'r:i i o tot z e n i o h i z n e xt :

1. Anna polak-Koci6ska - Czlonek Zarzqdu, Polska Agencja lnformacji i lnwestycjiZagranicznych

2. Marcin Piqtkowski - Dyrektor, lnvest in Pomerania - Agencja Rozwoju Pomorza SA

3. Kiejstut Zagun - Dyrektor, KPMG w Polsce

4. Mirostaw Kamifiski- Prezes Zarzqdu, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Tematem dyskusji bylo m.in. jak postrzegane jest woj. Pomorskie i region stupski ptzez

przedsiqbiorc6w, jego atuty a tak2e slabsze strony oraz dlaczego warto tu inwestowa6 i rozwijad

dziatalnoSi gospodarczq. Wnioski koicowe wykazaty, ie Pomorskie naleiy do polskich region6w

Leif Christionesen Czlonek Zorzqdu SPCC - prezentocio rynku skondynowskiego
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Projekt "INWESTUJ 
W POMORSKIE ll - Promocja atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu wojew6dztwa pomorskiego w krajach Skandynawskich

i Niemczech" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa Pomorskiego nalata 2OO7'2013

najlepiej skomunikowanych ze Skandynawiq i Niemcami. Ponadto, zachety inwestycyjne jakie oferuje

region tj. Slupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, czy wsparcie inicjatywy lnvest ln Pomerania

wzmacniaja jego atrakcyjnoSi. Prelegenci podkreilili, ie waina jest poprawa stanu infrastruktury -
w szczeg6lnoSci drogowej (modernizacja drogi krajowej N 6,l1czqcej Szczecin i Gdadsk) i kolejowej

(druga linia tor6w na odcinku Stupsk-Gdynia); przygotowanie kadry pracowniczej poprzez

wyspecjalizowane szkolenia, a tak2e ze sfery iycia dnia codziennego wykazano ... brak dyskoteki

w Slupsku.

Moderatorem panelu byl Dariusz Bazeli, Dyrektor Zarzqdzaiqcy Geoban Polska z grupy Santander

oraz Lider Tr6jmiejskiego oddzialu ABSL (Zwiazek Lider6w Sektora Uslug Biznesowych).

W drugim panelu dyskusyjnym oddano gtos goSciom z zagranicy, kt6rzy podzielili siq najlepszymi

praktykami dot. wsp6lpracy miqdzynarodowej. specyfikq rynku dufiskiego przedstawit Pan Leif

Christiansen, Czionek Zarzqdu Skandynawsko-Polskiej lzby Gospodarczej. O polsko-fi6skiej

wsp6lpracy gospodarczej opowiadal Pan Mika Pirtiwara z firmy Rapid Action Group. Rynek niemiecki

zaprezentowala pani Anna Chojnacka z Polsko-Niemieckiej lzby Gospodarczej. Norweskie

do6wiadczenia przedstawity Panie Magdalena Polakowska i Barbara Cecylia Liwo z firmy doradczej

PomoEka Agencja Rozwoju ReSionalneSo S A

76-200 Stupsk, ul. Obroic6w wyb?eia 2

Tel. (+,18) 59 841 28 92 I Fax59 U7 32 67
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i Niemczech" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Omega Accounting AS Group. Jakub Gebhardt ze szwedzkiej firmy Baltix podzielil sie

do6wiadczeniami nt. rynku szwedzkiego. Jednq z gt6wnych porad z tego panelu dyskusyjnego dla

polskich przedsiebiorc6w bylo nastawienie siq na obop6lnq wsp6tprace z partnerami z zagranicy -
,,co my Polacy mo2emy dla Ciebie zrobii, w czym Ci pom6c?" ani2eli ,,moja oferta jest najlepsza

na Swiecie, musisz jq wybra6". Nie zawsze oficjalny str6j ma znaczenie, cenione sq bardziej

kompetencje i przygotowanie merytoryczne. Bardzo waine jest tak2e dlugofalowe budowanie relacji

biznesowych.

- "Uczestnicy konferencji udowodnili, ie wsp6lproco miqdzynorodowo iest moiliwo i oczekiwana,

jednokie pod pewnymi worunkami. Jednym z woiniejszych iest zrozumienie r6inic kulturowych

pomiqdzy biznesem skandynawskim, niemieckim, o polskim i budowonie kooperocii poprzez

wzajemne zrozumienie. RLinice nie sq barierami, ale zopowiedziq interesujqcej przygody, no iokq

kaidy, perfekcyjnie przygotowany przedsiqbiorco, moie liczyi. Co wiecei, wsp6lpraco z portnerami

z Niemiec i Skandynowii, bqdzie nie tylko trwalo i pod koidym wzglqdem profesionolna, ale nierzodko

przerodza siq w coi wiqcej - dlugofalowq wiqi biznesowq. A noiwainieiszq wartoiciq dodanq tei

wsp6lpracy jest poszerzonie wachlorza tzw. kompetencji miqkkich, kt6re przesqdzoiq o noszym

sukcesie codziennie" podsumowata dr Anita Frankowiak moderator drugiego panelu dsyksyjnego -

Dyrektor Generalny iZarzqdzajEcy na Skandynawiq i Kraje Nadbattyckie z lnstytutu Dyplomacji.

"Miasto Slupsk - PAlllz - wsp6lpraca na rzecz promocii gospodarczei

regionu slupskiego".
Podczas Konferencji mialo miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia pomiqdzy Miastem Stupsk,

a Polskq Agencjq lnformacji i lnwestycji Zagranicznych S.A. Celem podpisania Porozumienia jest

promocja gospodarcza regionu stupskiego i podniesienie jego konkurencyjno6ci. Wsp6tpraca zPAlilZ

pozwoli Miastu nie tylko uzyskai lepszq jako6i w pozyskiwaniu i obstudze inwestor6w, ale tei utatwi

wykreowanie w MieScie przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Rozw6j gospodarczy Miasta Stupska

oraz calego regionu jest priorytetem dla obecnych wtadz Miasta. Nawiqzanie wsp6lpracy z PAlilZ

w znacznym stopniu ulatwi dziatania prowadzqce do podniesienia konkurencyjno5ci i innowacyjno6ci

Slupska na gospodarczej mapie Polski.

uNtAEURoPET'KA fi-;l-l
eunopt-rsxrruruousz I . . I

RozwoJU REGroNALNeco | ', . .' 
I

Robert Bierdo6 i Anna Polak-Koci6ska podpisujq porozumienie
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76-200 stupsk, ul. obroic6w wybneia 2

Tel. (+i18) 59 841 28 921 Fax59 8/13267
www.parr.slupsk.pl
www.sse.slupsk.pl
www.sit.slupsk.pl
office@parr.slupsk.pl; invest@parr.slupsk pl

SQd Rejonowy Gdaisk-P6lnoc w GdailskLr

*",n,., o")Li,l'*oo?"1;r111:{"::i!'iliffi S !iffi::"^ ffryt O iNrkonta301240377011110oOO40681180 17 EKot{oMli
PN-EN ISO 9001:20o!l

j --* 
|

ill:::::i'-"""
-!t) ";.,J""";

J



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATFCIA SPO]NO<C

I

uNrAEURoPGrstG T.'{
EURoPEJSKIFUNDUSZ I . . I

ROzwoJUREGToNA|NEGO | "..' I

tono.rkl. w Unll

.\. .n .,.tr :

Prolekt,INWESTUJ W POMORSKIE ll - Promocja atrakcyjnosci in\/vestycyjnej regionu wojew6dztwa pomorskiego w krajach Skandynawskich
i Niemczech" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa Pomorskiego nalata 2007-2013

Na koniec konferencji wszyscy zaproszeni go6cie mieli okazje do networkingu podczas lunchu.

Wizyty studyine dla zagranicznyctr go5ci.
Dla wszystkich goSci z zagranicy, kt6rzy przybili do Slupska na konferencjq zorganizowano wizyty

studyjne do skandynawskich firm dzialajqcych w Slupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

w Redzikowie oraz w Slupsku (Tritec Polska Sp. zo .o. oraz Scania Production Slupsk S.A.) Ponadto

go(cie odwiedzili Slupski lnkubator Technologiczny, a w nim firmq Apator Telemetria i Pracowniq

Automatyki, Robotyki i System6w Wizyjnych.

Wizyta w lirmie Tritec

Wizyto w Sconi i Slupskim lnkubotorze Technologicznym

Konferencja organizowana byta w ramach projektu pt. ,,INWESTUJ W POMORSKIE ll - Promocja

atrakcyjnoSci inwestycyjnej regionu wojew6dztwa pomorskiego w krajach Skandynawskich

i Niemczech" wsp6lfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

patronat honorowy objqli Ministerstwo Gospodarki, Marszalek Wojew6dztwa Pomorskiego, Polska

Agencja lnformacji i lnwestycji Zagranicznych. Projekt wspiera r6wnie2 Skandynawsko-Polska lzba

Gospodarcza oraz Polsko-Niemiecka lzba Gospodarcza'
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