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TYTUŁEM WPROWADZENIA

TWOJE BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE
Jako stowarzyszenie rozwoju biznesu
powiatu Vorpommern-Greifswald
jesteśmy jednostanowiskową agencją.
Nasz zakres usług jest bezpłatny.

Powiat Vorpommern-Greifswald. Położony
pomiędzy kosmopolitycznym Berlinem, a polską
metropolią Szczecinem i Morzem Bałtyckim,
region ten oferuje Państwu długoterminowy
i bardzo ciekawy potencjał rozwojowy.

N

asze pomysły i wizje rozwoju dla powiatu Vorpommern-Greifswald okazały się
być odporne na warunki atmosferyczne :). Stoją za nimi bezsprzeczne fakty.
Są to zrealizowane projekty o łącznej wartości blisko 270 milionów euro – a my
mamy wciąż nowe pomysły :). Zasadniczo słuszne jest założenie, że położenie naszego powiatu pomiędzy metropoliami Berlinem i Szczecinem, a Królestwem Danii daje
naszemu regionowi prawie nieograniczony potencjał rozwoju. Postrzegamy go jako
możliwość rozwoju dla nasyego regionu na kilku poziomach: ekonomicznym/turystycznym, wzrostu liczby ludności oraz jako modelowy obszar, w którym nowa współpraca między metropoliami i rejonami wiejskimi jest nie tylko możliwa, ale i postrzegana
za wzorcową. Poziomy te są ze soba bezpośrednio związane i od siebie wzajemnie
zależne, co powinno mieć wpływ na zwiększenie ich potencjałów. Prawdą okazało
się także, iż zwiększona koncentracja istniejących już przedsiębiorstw oraz ich potrzebstanowi podstawę, do budowy nowych relacji, także transregionalnych.
Jesteśmy przekonani, że zmiany te nie mają wyłącznie charakteru ilościowego, ale
napędzane przez zmiany klimatyczne i związana z nimi społeczna presja, będzie
stanowić stosunkowo szybko, źródło innowacji i zrównoważonych działań, które bedą
miały wpływ na gospodarkę i życie osiedlonej ludności w regionie. Dla nas oznacza to,
że przyjazne środowisku technologie zamkniętego obiegu i recyklingu zyskują i będą
zyskiwać wciąż na znaczeniu. Turystyka stanie się turystyką miękkiej jakości, a migracja
w kierunku Pomorza Przedniego, w kontekście całego powiatu Vorpommern-Greifswald, z uwagi na przepełnione zachodnie metropolie stanie się priorytetem.
W ramach tych tematów przeanalizujemy daleko idące procesy zmian i wzrostu.
Cieszymy się, że mamy przywilej móc projektować te zmiany i być ich częścią!

Sandra Nachtweih

Dietrich Lehmann

Dr. Ulrich Vetter
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EVENTY FEG: Śniadanie Bio-ekonomiczne z udziałem dyrektorów zarządzających regionalnych przedsiębiorstw biotechnologicznych • Śniadanie dla przedsiębiorców na obszarach wiejskich • Okrągły stół dla
producentów regionalnych • Seminaria biznesowe we współpracy z Creditreform.

* Stan na 12/2019 r.

FAKTY I LICZBY 2019

NAD TYM PRACOWALIŚMY W 2019 ROKU

Z

NIC NIE ZAPIERA MI TCHU,
POZA WIATREM
W ŻAGLACH.

akończyliśmy proces tworzenia i konsolidacji FEG. Nasz sześcioosobowy zespół
jest kompletny i bardzo zmotywowany. Nasza filozofia jest prosta, ale i skuteczna.
W realizacji naszych celów korzystamy z regionalnych, krajowych, międzynarodowych sieci kontaktów . Nasze drogi do osiągnięcia tzch celów są zawsze bezpośrednie. Żadnych objazdów. Nasze standardy to innowacyjność, zrównoważony rozwój.
Nasze biuro jest w 100% cyfrowe. Nasz cel – zmiana wizerunku regionu nanajlepszą
lokalizację w Europie.
W 2019 roku szczególną uwagę poświęciliśmy siedmiu tematom:
1. Nasz projekt przerowadzony wspólnie z dziennikiem „Tagesspiegel“ – Let’s think
Berlin bigger“ ma wywołać nie tylko zamieszanie w stolicy.
2. Od miesięcy prowadzimy intensywne działania marketingowe Parku Przemysłowego
Berlin–Szczecin w Niemczech, a także w Polsce.
3. Czwarta konferencja na temat biogospodarki (BioÖkonimiekonferenz) w Anklam była
pierwszą, która odbyła się pod auspicjami FEG. Wzięło w niej udział reprezentanci
11 narodowosci.
4. W obszarze turystyki wnieśliśmy znaczący wkład w rozwój projektów łaczących sferę
sztuki i sportu, coworkingu oraz turystyki mieszkaniowej. Co odznaczyło się bardzo
szczególnym akcentem w Altwarp, Ueckermünde i Penkun – w naszych projektach
hotelowych.
5. Znacznie wzmocniliśmy kontakty z istniejącymi firmami w naszym regionie w celu ich
wsparcia w rozwiązywaniu problemów na wielu różnych płaszczyznach.
6. Przeprowadzone przez nas rozmowy z niemieckimi i międzynarodowymi
inwestorami były bardzo pozytywne. Nasz region wyraźnie zyskuje na atrakcyjności.
7. Rozpoczął się proces strategiczny VG.2050. Przechodzimy taki proces jako pierwszy
okręg administracyjny w Niemczech. Towarzyszy nam światowy słynny Think Tank
ARUP Foresight. W lecie 2020 r. przedstawimy pierwsze jego wyniki.
Rozwijamy nasz region i pracujemy nad naszym rozwojem. I cieszymy się sukcesem.
Rok 2019 był dla nas pod tym względem bardzo szczególny. To był ardzo ważny rok!

PROJEKTY 2019

• Tworzenie nowoczesnych, neutralnych klimatycznie pomieszczeń mieszkalnych
(pozyskiwanie partnerów, lobbing)
• Marketing Parku Przemysłowego Berlin-Szczecin (akwizycja w Niemczech i za granicą)
• Rozwój dwóch ośrodków hotelowych (wsparcie dla inwestorów i operatorów)
• Założenie Instytutu Technologii Wodorowych Fraunhofera (lobbing)
• AgroRobot (pozyskiwanie kapitału dla przedsięwzięć podwyższonego ryzyka)
• Turystyczne zagospodarowanie nieruchomości nad rzeką Peene (rozpoczęcie i wsparcie projektu)
• Rozwój nieruchomości nad Zalewem Szczecińskim (dotyczące sfer: turystyka, coworking,
sztuka, sport, wakacje dla osób niepełnosprawnych)
• Projekt turystyczny, „U bram Wyspy Uznam“ (koncepcja i pozyskanie inwestora)
• Wioska Start-upów dla producentów ekologicznych (jestesmy stałym partnerem projektu)
• Rozliczenia biznesowe w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych
(nabycie ziemi, wsparcie w fazie rozruchu, doradztwo)
• Rozwój miasta (pozyskanie inwestora, rozbudowa dzielnicy)
• 22. Sympozjum Gospodarcye (współorganizator, koncepcja, organizacja)
• 4. Konferencja Bioekonomiczna (współorganizator, koncepcja, organizacja)
• Międzynarodowe Grüne Woche w Berlinie
(koordynacja dla całego powiatu Vorpommern-Greifswald)
• Konstuktorium świata: muzeum diorama experience (doradztwo, lobbing)
• Pierwsza coworking pozamiejscki-przestrzeń do współpracy
(wsparcie projektu, doradztwo, lobbing)
• Welcome Center Stettiner Haff (budowa, finansowanie, otwarcie, doradztwo)
• Prezentacje 360° w zakresie wprowadzania do obrotu obszarów handlowych i przemysłowych
na obszarze powiatu Vorpommern-Greifswald (ukończenie i uruchomienie)
• event Haff-Sail (koncepcja, pozyskanie operatora, finansowanie)
• Rozwój marki regionalnej PommernArche (doradztwo, lobbing)
• Stolik producentów regionalnych zorganizowane wraz z Sekretarzem stanu ds. Pzedpomorza
(koncepcja, organizacja)
• Strategia VG.2050 z ARUP Foresight (koncepcja, uruchomienie, doradztwo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologiczna i innowacyjna ofensywa – INNOTEC (organizacja zarządzania projektami)
Stworzenie sieci kontaktów z firmami w Polsce (kontakty, prezentacje, marketing bezpośredni)
Projekt Mieszkanie w historycznym Spichlerzu (Networker, Consulting)
Wsparcie dla istniejących firm (ekspansja, doradztwo, doradztwo w zakresie dotacji)
Projekty rozliczeniowe różnych firm z branży spożywczej,
Budownictwo łodzi solarnych (tworzenie sieci, prezentacje, doradztwo)
Proces tworzenia marki dla rozwoju historycznego starego miasta
(konsulting, networker, moderator procesu)
Fast Internet FTTH (wspieranie partnerów lokalnych, regionalnych i międzynarodowych)
Przygotowanie i udział w konferencji na temat przyszłej współpracy między Berlinem a powiatem
Vorpommern-Greifswald (koncepcja, finansowanie)
stworzenie formatu warsztatu dla menedżerów SpaceTimePerson (co-development, marketing)
Dwudniowa konferencja na temat bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia
(koncepcja, przygotowanie)
Regionalna Strategia Innowacji Warsztaty RIS Ministerstwa Gospodarki (moderacja, impuls)
I Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa Bioeconomy BE2Youth
(pomysł, koncepcja, organizacja)
Seminarium na temat biomasy (koncepcja, organizacja)

Inwestorzy, zainteresowane strony oraz partnerzy pochodzą z różnych środowisk:
Anklam, Berlin, Brema, Damerow, Greifswald, Hamburg, Loitz, Monachium,
Nahariya, Neubrandenburg, Neustrelitz, Norderney, Pasewalk, Petach Tikva,
Rostock, Rothenklempenow, St. Petersburg, Police, Szczecin, Stralsund, Strasburg,
Stuttgart, Tel Awiw, Torgelow, Ueckermünde, Wyspa Uznam, Wolgast,
Zurych, Zwingenberg

PROJEKTY

EUROPEJSKA TOP LOKALIZACJA –
GOTOWOŚĆ NA 2050 R.
Bliskość kosmopolitycznego miasta Berlina oraz metropolii polskiego
Szczecina sprawiają, że powiat Vorpommern-Greifswald i sam histo
ryczny region Pomorza jest jednym z najlepszych miejsc w Europie.
Jesteśmy jedynym okręgiem w Niemczech, który posiada proces
strategiczny z Think Tankiem ARUP Foresight. ARUP dysponuje 14.000
pracowników z 92 biur w 40 krajach na świecie, co sprawia, że projekty
będące owocem tak unikalnego połączenia wielokulturowości są wiecej
niż wyjątkowe. To połączenie eksperckiej wiedzy w dziedzinie innowacji
oraz zrównoważonego rozwoju.
FEG zainicjowało ten proces i będzie go kontynuować wraz z powiatem
Vorpommern-Greifswald.

PROJEKTY

PARTNERSTWO BERLINA
Powiat Vorpommern-Greifswald, zielony, czysty i nastawiony turystycznie
oraz Berlin, kosmopolityczne miasto, Mekka ludzi kreatywnych. Zarówno
region ten, jak i bezwątpienia światowa metropolia są różne, ale jak się
okazuje oboje potrzebują siebie nawzajem. Berlin nas, a my Berlina. Berlin
nas jako komorę rozprężeniową. Nie trudno dostrzec, Berlin szybko się
rozwija. My oferujemy przystępną przestrzeń mieszkalną i życiową, która
dla mieszkańcow stolicy staje się obecnie nie lada luksusem.
W związku z tym FEG jako jeden z celów dąży do wyznaczania obszarów
osadniczych w powiecie VG. Berlińczycy szukając miejsca o wysokiej
jakości życia dla swojej rodziny, znaleźć je mogą u nas. Nasi regionalni
politycy w parlamencie w stolicy oraz branża mieszkaniowa działają w
tym temacie. Zainicjowane przez nas dwa duże raporty w Tagesspiegel
okazały się tutaj być także nie bez znaczenia.

PROJEKTY

PROJEKTY

PARK PRZEMYSŁOWY BERLIN- SZCZECIN

INNOTEC STAWIA NA NOWE PROJKETY

Wprowadzenie na rynek Parku Przemysłowego Berlin-Szczecin jest w
ich gorącej fazie. Przedsiębiorstw z okolic Stuttgartu to jeden z naszych
przyszłych inwestorow. Park przemysłowy jest teraz postrzegany na arenie międzynarodowej. Polska jest bardzo ważna, nasze działania skupiają
się na obszarze marketingu. Obecnie prowadzimy negocjacje z wieloma
także polskimi firmami; jesteśmy także po spotkaniach z potencjalnymi
nabywcami ze Szwajcarii. Dzięki wsparciu ze strony Landu i powiatu,
rozwój tychże działań jest na pełnych obrotach. Strona internetowa
www.industriepark-berlin-szczecin.pl, jest online od października.
Przesłanie jest jasne: rozwiń swój biznes!

Technologiczna i innowacyjna ofensywa Vorpommer (INNOTEC) została
bardzo dobrze przyjeta. Pierwszy dzień eventu odbył się w pobliskiej,
w Torgelow, hucie żelaza, 24 października w celu rozmów o innowacyjności i technologiach branżowych przybyło kilkudziesięciu przedsiębiorców z całego regionu. Jednym y tematów przewodnich były te
dotyczace działania i struktury organizacji oraz know/how na przykładzie naszego partnera projektowego ATI Küste – tematy do rozmów było
bez liku, m.in.konkurencyjne produkty, ochronę patentową, rynków,
promocji i sieci. Obecnie wielkość projektu wynosi do około trzech milionów euro. Kolejna dwa Dni Innowacji sa planowane w Wolgaście oraz
Barth. Owoce spotkań zebrane zostana pod koniec 2020.

Przekazanie decyzji o przyznaniu
dotacji przez sekretarza stanu.
Dr. Stefan Rudolph (po pr.) i
parlamentarny Sekretarz stanu na
Pomorzu Zachodnim,
Patrick Dahlemann (po l.).

PROJEKTY

PROJEKTY

MILIARDOWY RYNEK

WITAMY NAD ZALEWEM SZCZECIŃSKIM

Kolejne z wyzwań stoi przed nami. Jest to bezsprzecznie globalne
przekształcenie gospodarki w zamkniętą pętlę i gospodarkę recyklingu. To jednocześnie rynek wart miliardy dolarów. Klaster biogospodarki Anklam (Suiker Unie, wyciąg z Anklam, Taraxagum Lab/Continental AG) ma najlepszą szansę, by być na czele wraz z liderami.
4. Konferencja dotycząca biogospodarki w Anklam. Tym razem po
raz pierwszy została poprowadzona przez FEG i szeroką sieć partnerów, jak m.in.: IHK Neubrandenburg, Uniwersytet w Greifswaldzie,
BioCon Valley, Witeno GmbH. Konferencja okazała się ogromym
regionalnym sukcesem i pokazała jaki potencjał i zasięg ma ten
region: przybyło 200 gości z 11 krajów, odbyły się międzynarodowe
warsztaty młodzieżowe na temat zrównoważonego rozwoju, uroczysta kolacja poświęcona biogospodarce. Poza tym odbyła się wystawa
przemysłowa i wiele dyskusji o innowacyjnych strategiach.

Niemcy są krajem imigracji. Nie dotyczy to dokładnie każdego powiatu
w takim samym stopniu. Vorpommern-Greifswald będzie jednak zawsze idealnym miejscem dla nowo przybyłych. To bardzo ważna kwestia,
która jest bliska sercu każdego z włodarzy w naszym regionie. Wszystko
to należy do procesu zmian demograficznych, a tutaj poiwszechne jest
dla nich pełne zrozumienie. Nowoprzybyłych mieszkańców regionu
pragniemy powitać otwartością i chęcią wsparcia w wielu kwestiach, jak
chociażby poszukiwanie lokalu meiszkalnego, czy miejsca w przedszkolu
dla dziecka. Z pomocą Landu, powiatu i ABS GmbH Greifswald jako pod
miot prowadzący dołożylśimy wszel;kich starań w powstanie Centrum
Powitalnego nad Zalewem Szczecińskim w Pasewalku.
Otwarcie miało miejsce 28 czerwca.

Główny mówca na konferencji
BioÖkonimie Dr. Jürgen Eck (w śr.),
dyrektor generalny firmy biotechno
logicznej BRAIN AG wraz z moderatorem
Jensem-Uwe Heiden (po l.) i
Ulrichem Vetter (oboje FEG).

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek (3-ci po pr.) odwiedza
Centrum Powitalne nad Zalewem Szczecińskim. W rozmowie z
burmistrzem Sandrą Nachtweih (po pr.), Ulrich Vetter i
Marek Kubik (prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.)

Mecklenburg-Vorpommern

Willkommen
zur 4. BioÖkonomieKonferenz
in Anklam
„Wir sind logisch
bioökonomisch“

Uczniowie z Estonii, Włoch, Polski i
Niemiec podczas pierwszego warsztatu
młodzieżowego dotyczącego zrównoważonego rozwoju w Anklam.
Konferencja poświęcona biogospodarce.

Otwarcie Centrum Powitalnego nad Zalewem Szczecińskim z Ministrem Spraw Gospodarczych Harrym Glawe (po pr.), Patrickiem Dahlemann (4-ty od pr.), sekretarzem stanu
Heiko Miraß (5-ty od pr.), starostą powiatu Vorpommern-Greifswald, Michaelem Sack
(piąty od lewej), burmistrzem Sandrą Nachtweih (3-cia od pr.), Doreen Au (dyrektor
zarządzający ABS gGmbH/4-ta od l.), Dyrektorem zarządzającym FEG Ulrichem Vetter
oraz dwoje pracowników Centrum Powitalnego Josy Dittmar i Johannes Drews.

PROJEKTY

WOLGAST W POSZUKIWANIU
WŁAŚCIWEJ DROGI

PROJEKTY

TAJNA WSKAZÓWKA Z GŁĘBI REGIONU.

Czy określenie „Herzogstadt“ („Książęce miasto“) jest właściwym
przekazem reklamowym? Podobnie jak Anklam, również i Wolgast,
na tle silnego turystycznego położenia Wyspy Uznam ma nie lada trudne
zadanie wybicia się ponad konkurecję i stworzenia niepowtarzalnej
miejskiej marki. FEG ściśle współpracuje z nowym zarządem miasta
Wolgast i towarzyszy w procesie realizacji jego misji. Wraz z doświadczonymi i odnoszącymi sukcesy partnerami z Hamburga, którzy wspierają
także utworzenie unikalnego na skalę światową interaktywnego
muzeum dioramy, Wolgast ma duże szanse na zdefiniowaną i zgodną
ponadprzeciętność.

Turystyka Pomorza Przedniego to nie tylko Wyspa Uznam. Siła tego
regionu tkwi także w jego głębi! Obecnie trwają nasze intensywne prace
wraz z partnerami z Hamburga i Berlina na obszarze 23 ha nad Zalewem
Szczecińskim. Prace te dotyczą wyjątkowego projektu dla mieszkalnictwa, coworkingu, edukacji i turzstyki, sztuki i sportu. Uckermünde już
niebawem będzie się cieszyć nowym projektem i szerokim spektrum
możliwości nie tylko dla nowych mieszkańców,ale i ludzi świata biznesu, czy sztuki. Kolejnym jest nasz projekt kurortu na wyspie zamkowej
Penkun, który znajduje się w końcowym etapie projektowym. Okazuje
się, że część wzbrzeża poza wzspami, ma także wiele do zaoferowania.
A zatem „dzieje się“ także i w głębi ladu naszego regionu!

Impresje związane ze średniowiecznym miastem nad rzeką Peene.
Sala pełna audytorium w Miejskim Muzeum podczas publicznej dyskusji
dotyczącej procesu składania deklaracji misji dla miasta Wolgast.

Impresje znad Zalewu Szczecińskiego. Model mającego powstać
ośrodka hotelowego, mającego znajdować się między miejscowością
wypoczynkową Lagunenstadt a plażą Ueckermünde.

Nowoczesny Tel Awiw,
tętniąca życiem izraelska
metropolia jest domem wielu
startupów i coworkingu.

DZIAŁANIA ZA GRANICĄ

POLSKA

Agnieszka Vanhöfen przedstawia
FEG przed Pogoń Business Club
Szczecin. Na zdjęciu z Kostą
Runjaicem, głównym trenerem
Pogoni Szczecin i Członekiem
Biznes Klubu Pogoń Szczecin.

W Polsce koncentrujemy większość z
naszych międzynarodowych interesów
i zainteresowań. Oto mały wybór na
szych działań dotyczących działalności
FEG w 2019:
strona internetowa i artykuły reklamowe na temat Parku Przemysłowego Berlin-Szczecin zamieszczone są
online, intensywne kontakty z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego, prezentacja
FEG podczas Polsko-Niemieckich Dni
w Szczecinie, umowa o współpracy z
niemiecko-polską firmą konsultingową z Bremy, kontakt z niemieckim
konsulem honorowym w Szczecinie, kilka spotkań z kierownictwem
Zachodniopomorskiej Agencji Turystyki (ZART), spotkania z: Prezesem
Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, dyrektor Zachodniopomorskiego Związku Pracodawców Polskich Lewiatan, kontakty z Prezesem Stowarzyszenia Zachodniopomorskich Pracodawców, który
skupia 500 firm z regionu, spotkania z kierownictwem Technoparku
Pomerania w Szczecinie i rozmowy z wieloma polskimi inwestorami, w
tym z czołowym przedsiębiorstwem przetwórstwa granitu, dużą firmą
logistyczną i jednym z największych deweloperów na Pomorzu Zachodnim, spotkania B2B na targach Industrial Bridge w Szczecinie. FEG jest od
maja 2019 roku członkiem Zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej oraz
od listopada 2019r członkiem Pogoń Szczecin Business Club.

IZRAEL
Izrael jest mały pod względem powierzchni, ale zalicza się do
gigantów, jeśli chodzi o innowacje, high-tech i start-upy. Nasze
kontakty handlowe do Izraela stale są dynamiczne i podlegają
ciągłemu rozwojowi. Obejmują one przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, spółki kapitału podwyższonego ryzyka
i zaawansowane technologicznie korporacje jak Israel Aero
space Industries. Wraz z certyfikowanym przez rząd izraelski
przedsiębiorstwem gospodarki cyrkulacyjnej i recyklingu prowadzimy rozmowy, których celem jest ustanowienie zakładu
produkcyjnego w powiecie Vorpommern-Greifswald. Wizytacja inwestorów w Pasewalku odbyła się w listopadzie. W lutym
2020 roku dalsze rozmowy będą kontynuowane w Izraelu.

SZWAJCARIA

Kontakty biznesowe pomiędzy firmami
z naszego regionu a przedsiębiorstwami
ze Szwajcarii. Na zdjęciu: Dr. Carsten C.
Mahrenholz, dyrektor zarządzający z
Coldplasmatech GmbH Greifswald i dyrektor
zarządzający FEG Dr. Ulrich Vetter podczas
jednego ze spotkań w Zurychu.

Podobnie jak w południowych i południowo-zachodnich Niemczech, Szwajcaria również posiada tę samą kwestię do rozwiązania, co Niemcy. Niewiele
pozostało już mianowicie powierzchni przemysłowej i handlowej, którą
możnaby jeszcze zagospodarować. Ceny za metr kwadratowy pozostałych
niewielkich zasobów są za to bardzo wysokie. To sprawia, że północno-wschodnia część Niemiec staje się coraz bardziej interesująca dla inwestorów.
Razem z ministrem gospodarki Harrym Glawe i Invest w MV, prowadziliśmy
liczne spotkania z inwestorami szwajcarskimi w Zurychu w październiku 2019
roku. Zaledwie kilka tygodni później renomowana szwajcarska firma z sektora produkcji spożywczej przybyła do naszego powiatu, gdzie po kilku spotkaniach, bedąc pod wrażeniem proponowanych lokalizacji, zdecydowano się
na jedną z nich. Obecnie Szwajcarzy są, kolejnym już po Nestle i Ypsomed w
Meklemburgii przedsiębiorstwem, które nam zaufało.

PARTNERZY

ARUP Deutschland GmbH • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej (ARMS Stettin) • Albedyll Raike
Nitschke Reimers, Hamburg • Anklamer Regional-Investitions AG (ARE AG) • Arbeitsagentur Greifswald • Arbeit und Leben Mecklenburg-Vorpommern e.V. • ATI Küste GmbH Rostock • Berge Consulting Berlin • Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH • BioCon Valley GmbH • Brain AG •
Centogene AG • CALBUD Sp.z.o.o. Stettin • Cubus Project GmbH Berlin • DEHOGA M-V e.V. • DIHK
Service GmbH • DPC: Deutsch Polnisches Consulting Bremen • Creditreform GmbH• Festspiele
Mecklenburg-Vorpommern e.V. • Fraunhofer IGD Rostock • Germany Trade and Invest GmbH •
ECOVIS Hanseatische Mittelstandsberatung GmbH & Co.KG • genres: Gesellschaft für nachhaltige
Regionalentwicklung und Strukturforschung e.V. • Haus der Wirtschaft Stettin • Hochschule Neu
brandenburg • Hochschule Stralsund • Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH • ICU Investor
Center Uckermark GmbH • IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg • IHK Rostock •
IHK Schwerin • Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern • Kühne Logistics University
Hamburg • Kurier Szczecinski • Landesenergie- und Klimaschutzagentur M-V GmbH (LEKA MV) •
Land der Ideen Management GmbH • Landesförderinstitut (LFI) • Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Gesundheit M-V • Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V • Pogon
Business Club Szczecin • Prantner & Cie GmbH Hamburg • RCE Stettiner Haff e.V. • Regionenentwickler GmbH Berlin • RM Malujda RA Kanzlei Stettin • RIMC GmbH Hamburg • Staatskanzlei M-V •
Schloss Bröllin e.V. • SMG Landkreis Miesbach mbH • SchwedenKontor GmbH • Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania • Tagesspiegel Berlin • Technopark POMERANIA Szczecin •
Tourismusverband M-V e.V. • Tourismusverband Vorpommern e.V • Verein der Schlösser, Guts- und
Herrenhäuser Mecklenburg-Vorpommern e.V. • Westpommersche Technologische Universität (ZUT) •
Universität Greifswald • Universität Rostock • Unternehmerverband Vorpommern e.V. • VDI/VDE
Innovation + Technik GmbH • Waldgut Blumberg Brüder v. der Osten GbR • Welcome Center Stettiner Haff • Westpommersches Marschallamt Stettin • Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte GmbH • Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH • Wirtschaftsförderung Südschweden (Helsingborg Familjen) • Wirtschaftskammer Stettin (Północna Izba Gospodarcza, Szczecin) •
Wissenschaftsstadt Adlershof (WISTA Management GmbH Berlin) • Witeno GmbH Greifswald
Lista jest daleka od kompletnej. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za ich otwartość umysłu,
zaufanie i liczne inspiracje!

NASZE PLANY NA 2020 ROK

Nic w rozwoju biznesu nie idzie szybko. Większość z naszych projektów obejmuje okres
kilku lat, od idei aż do momentu, gdy zostaną one ukoronowane sukcesem. Nie osia
damy jednak na laurach. Prawie wszystkie tematy z tego roku będą istotne również w
2020 r. – zgodnie z procesem opracowywania strategii VG.2050 z ARUP Foresight,
główne projekty turystyczne, rozwój regionu metropolitalnego Szczecin i pozyskanie
inwestorów dla powiatu. W 2020 roku te cztery kwestie będą dla nas szczególnie ważne:
1. Marketing Parku Przemysłowego Berlin-Szczecin nabierze nowej jakości, jak
doświadczenie, które nabyliśmy, od czasu zakończenia analizy lokalizacji i stworzenia instrumentów marketingowych. Obecnie tworzone są warunki infrastrukturalne,
aby jak najszybciej te tereny były w pełni dostępne dla inwestycji. MV i FEG jeszcze
bardziej zintensyfikują swoją współpracę. FEG będzie systematycznie uczestniczyło
w eventach, targach w Polsce w celu pozyskania kolejnych inwestorów.
2. Dalsze wzmocnienie klastra BioEconomy w Anklam. Razem z Firmami: Suiker Unie,
Anklam Extrakt, Taraxagum Lab/Continental AG, Enzymicals AG oraz innymi,
pragniemy pomóc nowym ideom. produktom i procesom w osiągnięciu przełomu
w ich innowacyjności i długofalowości. Do tych działań wykorzystane zostaną
programy wsparcia rządu federalnego. Nasz regularny projekt BioEconomy Breakfast to platforma dla nowych, zrównoważonych projektów i produktów. Dążymy do
współpracy w dziedzinie energii, biomasy i środowiska.
3. Współpraca z Berlinem osiągnie nowy poziom. W kwietniu 2020 roku odbędzie się
zorganizowana przez FEG we współpracy z „Tagesspiegel“ w Berlinie konferencja,
oficjalnie poświęcona tematyce średnio- i długoterminowej strategii rozwoju
regionalnego, co pomoże w rozwiązaniu problemów zarówno metropolii, jak i
obszarów wiejskich. Jest to dla nas ekscytujące i wysoce innowacyjne zadanie o
ogromnym potencjale.
4. Istniejące przedsiębiorstwa w powiecie Vorpommern-Greifswald są również w
centrum naszej uwagi. To są dla nas ważne tematy. Jakie są Wasze potrzeby, jakich
partnerów poszukujecie? Utrzymanie nowego biznesu to także temat. Wszystko to
postrzegamy jako jedno z naszych głównych zadań, aby osiągnąć dobrą równowagę.

NASZ TEAM

DR. ULRICH VETTER
+ 49 3973 2288-0
vetter@feg-vorpommern.de
Dyrektor zarządzający /
Partnerstwa strategiczne /
Akwizycja / Lobbing / Marketing

TINA NETZBAND
+ 49 3973 2288-15
netzband @ feg-vorpommern.de
Berlin-Cooperation / Startupy /
Profesjonaliści / Strona
internetowa / Marketing

HEIKE FULBRECHT
+ 49 3973 2288-12
fulbrecht@feg-vorpommern.de
Turystyka / Rolnictwo i Przemysł
spożywczy / Grupa/LEADER „Zalew
Szczeciński“ / Zakładanie działal
ności gospodarczej / Doradztwo w
zakresie dotacji

ANNE-KATRIN PENTHER
(na urlopie macierzyńskim)
+ 49 3973 2288-15
penther @ feg-vorpommern.de
Technologie informacyjno-komunikacyjne/ Startupy / Doradztwo
w zakresie dotacji / pracownicy
wykwalifikowani / Bezpieczeństwo danych / Strona internetowa /
Marketing

DR. JENS-UWE HEIDEN
+49 3937 2288-14 /
+49 160 9633 2505
heiden@feg-vorpommern.de
Klaster BioEconomy Anklam /
Polityka przemysłowa / sieciowa
Stowarzyszenia / Grupa/LEADER
„Park krajobrazowy Doliny Peene“
PAULINE MALISCHEWSKI
+ 49 3973 2288-13
malischewski @ feg-vorpommern.de
Specjalne projekty / wydarzenia,
Targi handlowe / Doradztwo w
zakresie dotacji / Stowarzyszenie
RCE „Zalew Szczeciński“ /
Finanse

AGNIESZKA VANHÖFEN
+ 49 3973 2288-16
vanhoefen@feg-vorpommern.de
Przemysł i energetyka / Networking z Polską / Region Metropo
litalny Szczecin / Park Przemysłowy
Berlin-Szczecin
DIDDE DIDDENS
+ 49 3973 2288-0
diddens @ feg-vorpommern.de
Praktykant. Personel / Praca
magisterska o strategii VG.2050 z
ARUP Prognozowanie / pomoc /
koordynacja

… BEZ OBJAZDÓW
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PRZY WSPARCIU

Od momentu powstania w 1992 r. FEG było zaangażowane w tworzenie około 4.500 miejsc pracy,
obsłużyło około 900 nowych firm i umożliwiło osiedlenie się 26 przedsiębiorstwom.
IMPRESSUM / Wydawca: Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH / Redakcja i projekt: FEG mbH / Zdjęcia: © ATI Küste,
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Am Schlachthof 6, 17309 Pasewalk
info@feg-vorpommern.de
www.feg-vorpommern.de
+49 3973 2288-0
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