Nasze motto – wszystko w jednym
miejscu!

Kontakt

Inwestycje na północnym
wschodzie

Nasze nieodpłatne usługi:
• Doradzanie mieszkańcom i firmom zainteresowanym
wszystkimi sprawami dotyczącymi promocji i wsparcia
własnych projektów
• Wyszukiwanie i doradztwo dotyczące lokalizacji, jak
również organizacja oględzin
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• Doradztwo w zakresie programów finansowania w kraju,
Federacji i UE

Fundusze

• Pomoc tworzenia i przekazywania wniosków o dotacje;
Organizowanie i pomoc podczas rozmów w Ministerstwie
Gospodarki, Landesförderinstituts lub w innych insty
tucjach
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• Prezentacja powiatu i firm na targach i innych imprezach
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• Nawiązanie i pośrednictwo kontaktów z instytucjami
finansowymi, bankami, doradztwem prawnym i
podatkowym, izbami, stowarzyszeniami i klubami oraz
innymi podmiotami decydującymi
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• Lokalizacje marketingowe dla powiatu, gmin i urzędów;
Marketing obszarów handlowych poprzez bazę danych w
internecie i broszury

Kontakty

Powierzchnia (trzeci co do wielkości Powiat Niemiec)
3.930 km²
Mieszkańcy
238.358
Pracownicy płacący składki na ubezpieczenie społeczne
78.329
Dzielnica miasta:
Greifswald, miasto uniwersyteckie i hanzeatyckiego
(Zgodnie z: 31 .1 2.201 5)

Towarzystwo Wspierania i Rozwoju
Gospodarki sp. z o.o.

Förder- und Entwicklungsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald mbH
Am Schlachthof 6
1 7309 Pasewalk, Niemcy
Tel.: +49 3973 2288 0
obsługiwane przez
Fax:
+49 3973 2288 1 9
Sparkasse UeckerEmail: info@feg-vorpommern.de
Randow
www.feg-vorpommern.de
Zdjęcia: FEG, Stadt Ueckermünde, @luchot – fotolia.com, pexels
Karty: Mit freundlicher Genehmigung der BVB-Verlagsgesellschaft mbH, d-maps.com

Förder- und
Entwicklungsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald mbH

Lokalizacja w regionie Morza
Bałtyckiego

Tereny gospodarczo-przemysłowe

Gałęzie gospodarki i wzrostu
przemysłowego

Centralne położenie regionu w obszarze Morza Bałtyckiego
stwarza idealne warunki dla rozwoju gospodarczego i dla
nowych kooperacji.
Centralne połozenie regionu ułatwia logisticznie transport
do państw Skandynawskich, krajów Bałtyckich, Polski czy
obszarów metropolitalnych takich jak Berlin, Hamburg czy
Szczecin.

W okręgu znajduje się około 40 punktów w różnych
lokalizacjach, z około 1 00 ha obszarem ciągłym i
atrakcyjnymi warunkami.

Powiat charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą
przemysłową, składającą się głównie z małych i średnich
przedsiębiorstw.

Wszystkie obszary handlowe dzielnicy są wymienione
poniżej www.investguide-mv.de.

Położony w obszarze metropolitalnym Szczecina powiat
ma potencjał rozwojowy.

Połączenia drogowe
• Autostrada A 20: Hamburg-Lubeka-Rostock-(Greifswald)Pasewalk-Szczecin
• Skrzyżowanie autostrady A 1 1 (Berlin-Szczecin)/A 20 na
południe od Pasewalku
• B 1 04: Lubeka-Schwerin-Neubrandenburg-PasewalkSzczecin
• B 1 09: (Skandynawia)-Greifswald-Pasewalk-Berlin
Transport kolejowy
• Berlin-Pasewalk-Greifswald-Saßnitz-(Skandynawia)
• Hamburg-Schwerin-Neubrandenburg-Pasewalk-Szczecin
• Hamburg-Lubeka-Rostock-Greifswald
Transport powietrzny
• Lotniska w Heringsdorf (Uznam), Rostock-Laage,
Neubrandenburg i Szczecinie, Berlinie i Hamburgu
Transport wodny
• Te wyjątkowo dobrze rozwinięte porty stanowią
szczególną zaletę lokalizacji. Od wody i lądu są łatwo
dostępne, posiadając przy tym wystarczającą ilość
obszarów zabudowanych.
• Porty w Wolgast, Greifswald Ladebow, Vierow, Lubmin,
Anklam, Jarmen i Ueckermünde

Sześć instutycji technologiczno-przedsiębiorczych oferuje
optymalne warunki dla badań i rozwoju jak również
osiedlenia dla nowych firm.

Edukacja i Badania Naukowe
Na Uniwersytecie w Greifswaldzie studiuje około 1 2.500
studentów, m.in. na wydziałach medycznych i
matematyczno-przyrodniczych. To własnie Uniwersytet w
Rostocku i Szkoła Wyższa w
Stralsund, Wismar
Neubrandenburg stanowią podstawę dobrze wyszkolonych
i zmotywowanych specjalistów.
Równiez Szczecin po polskiej stronie zalewu posiada wiele
uczelni, korzystnych dla regionalnych przedsiębiorców.
Zwłaszcza na rynku medycznym, biotechnologii i
technologii żywności, a także w sektorze rolnym można
znaleźć wsparcie. Dyscypliny techniczne mają tu również
swoje miejsce.
Naukę i przemysł pracy łączy w regionie ścisła współpraca.

Do typowych struktur gospodarczych należa następujące
branże:
• Turystyka
• Przemysł zdrowotny i Life Science
• Przemysł morski
• Inżynieria i budowa metalu
• Przemysł spożywczy
• Przemysł energetyczny
Szanse dla rozwoju m.in. są w następujących obszarach:
• Biotechnologia
• Automotive, lotnictwo i loty kosmiczne
• Specjalne usługi takie jak: gromadzenie i analiza
danych, centra usług, IT

