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EDITORIAL

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.

2020

Rok 2020 pokazał dwie rzeczy: cyfryzacja to nie tylko sam przemysł 4.0.,
bo pomaga firmom i całemu społeczeństwu przezwyciężyć kryzys,
umożliwia stworzenie zdecentralizowanych modeli roboczych. Pandemia nam to
wyraźnie uświadomiła. Efekt ten będzie się utrzymywał i otwierał przed nami dalsze
możliwości. Poza tym tempo, w jakim zachodzą procesy cyfrowej transformacji, będzie
nadal rosło. Oznacza to, że musimy stworzyć odpowiednią infrastrukturę cyfrową tak
szybko, jak to możliwe, wykorzystać naszą bliskość do Berlina i Szczecina. Poza tym nasz
region jest bardzo interesujący dla wszystkich zmęczonych życiem w przeludnionych,
drogich metropoliach. Jest też ciekawy dla firm z dużych aglomeracji miejskich, które,
chociażby z uwagi na brak odpowiednich działek, nie mogą się już tam rozwijać. Takie
podejście, to kwestia rozpoznania głównych tendencji i wyprowadzenia z nich strategii
rozwoju. Jedną z tych tendencji jest wrastanie obszarów metropolitalnych w ich pozamiejskie otoczenie. Metropolie regulują ich problemy infrastrukturalne i niekontrolowany napływ ludności. Dlatego cyfryzacja terenów pozamiejskich jest istotna, bo stanowi
atrakcyjną alternatywę dla zmęczonych mieszkańców wielkich miast, którzy szukają
wolnej, czystej i tańszej przestrzeni do życia i pracy. Te elementy tworzą ramy naszego
rozwoju regionalnego, który mieści w sobie branże od od biogospodarki po inicjatywy
twórczej kreacji. W naszym bilansie rocznym 2020 można zobaczyć mały wycinek tego,
co powiat Vorpommern-Greifswald sobą stanowi i jaki tkwi w nim potencjał.
Nasza strategia VG.2050, opracowana wspólnie z think tankiem ARUP Foresight, daje
wyobrażenie o tym, co możemy osiągnąć, jeśli skoncentrujemy się na najważniejszych
celach i pozostaniemy konsekwentni.
Pandemia pogrążyła nas w kryzysie, a jednocześnie stworzyła szereg nowych
możliwości. Skorzystajmy z nich!

Sandra Nachtweih

Dietrich Lehmann

Dr. Ulrich Vetter
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EVENTY FEG: Śniadanie BioGOSPODARCZE z udziałem dyrektorów zarządzających regionalnych
przedsiębiorstw biotechnologicznych • Śniadanie dla przedsiębiorców na obszarach wiejskich •
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dla gmin i
urzędów

* Stan na 12/2020
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ECHO MEDIALNE

NAD TYM PRACOWALIŚMY W 2020 ROKU

R

ok 2020 był pełen wyzwań. Przeszliśmy test działań w warunkach skrajnych. W pełni
zdigitalizowani mogliśmy sprawnie przenieść wszystkie nasze procesy w czasie
lockdownu w tryb Home Office. Zadziało się to płynnie, tak jak kontynuacja pracę nad
naszymi projektami i jednocześnie pozyskiwanie nowych. W połowie pierwszego pierwszej fali pandemii, zapotrzebowanie na usługi doradcze ze strony naszych regionalnych
firm znacznie wzrosło, byliśmy także w pełni do ich dyspozycji, wsparliśmy też rozwój
platformy internetowej RettungsRing MV (KołoRatunkowe MV) i w ten sposób mogliśmy
aktywnie wesprzeć kolejne setki firm.
Stworzenie sieci, usługi i nowe projekty w 2020 roku:
1. Wsparliśmy liczne projekty osiedleńcze firm z Niemiec oraz z zagranicy, a także
nawiązaliśmy bliskie relacje zwłaszcza z polskimi przedsiębiorcami, które już doprowadziły do o powstania konkretnych projektów osiedlenia ich przedsięwzięć w powiecie. Trwają rozmowy z kolejnymi firmami.
2. Ofensywa Innowacji i Technologii (INNOTEC) rozpoczęta jeszcze w 2019 r. wraz z ATI
Küste GmbH. Pomorze Przednie stało się inteligentnym i efektywnym motorem innowacji dla regionalnego sektora MŚP: 27 partnerów, 44 projekty i wolumen biznesowy w
wysokości 4,8 mln euro mówią same za siebie.
3. Wraz z Invest in MV zainicjowaliśmy program szkoleniowy dla gmin i urzędów, który
umożliwia im obecnie korzystanie z portalu Invest-Guide zawierającego wszystkie
informacje o wolnych działkach, dostępności itp. Jest to niezbędny warunek skutecznego doradztwa i doskonałej obsługi inwestorów.
4. Przedstawiciele branży kreatywnej opuszczają Berlin. Szukają alternatyw. To szansa dla
regionu. Dajemy im wsparcie, pomoc w osiedlaniu się i rozwijaniu działalności.
Tendencja ta będzie się nasilać.
5. Tak zwane miękkie faktory od dawna stanowią część twardych faktów. Dlatego ściśle
współpracujemy z miastem Pasewalk i wieloma innymi partnerami w celu rozwoju
południowego regionu Pomorza Przedniego.
Pozostajemy otwarci i świadomi tego, co wokół nas. Jesteśmy otwarci na zmiany i
interesujących partnerów, co było też gwarancją naszego rozwoju w 2020 roku.

WYBÓR PROJEKTÓW 2020

• Działania marketingowe dla Parku Przemysłowego Berlin-Szczecin
(akwizycja krajowa i międzynarodowa)
• Wsparcie firm funkcjonujących na rynku (ekspansja/doradztwo/doradztwo dotacyjne)
• Rozwój międzynarodowego parku przemysłowego (tworzenie sieci kontaktów/usług)
• Stworzenie najnowocześniejszych, neutralnych dla klimatu osiedli mieszkaniowych
(pozyskiwanie partnerów/lobbing/marketing)
• Rozwój koncepcji resortu hotelowego (doradztwo/obsługa inwestorska)
• Wsparcie w utworzeniu ośrodka Fraunhofera dla inteligentnych gospodarstw
rolnych-Smart Farming (lobbing i tworzenie sieci/doradztwo)
• Rozwój nieruchomości turystycznych w Peene (rozpoczęcie i wsparcie projektu)
• Turystyka, mieszkalnictwo, coworking, sztuka, sport, urlop dla
niepełnosprawnych nad Zalewem Szczecińskim (strategia/doradztwo)
• Projekt turystyczny „U wrót Wyspy Uznam“ (wsparcie modelu
turystycznego/koncepcji/pozyskanie inwestora)
• Wioska start-up dla producentów ekologicznych (jesteśmy stałym partnerem projektu)
• Strategiczne partnerstwo z międzynarodowym producentem oprogramowania
(lobby i praca w sieci/nawiązanie współpracy)
• Poszukiwanie partnerów dla alternatywnych koncepcji użyźniania
(informacja/tworzenie sieci kontaktów i lobbing)
• Rozwój miejskich dzielnic i osiedli w powiecie Vorpommern-Greifswald
(koncepcja/pozyskanie inwestora)
• Rozwój zakładu produkcyjnego dla innowacyjnych metod uprawy roli
(wyszukiwanie lokalizacji/tworzenie sieci/usługi)
• Muzeum doświadczeń z dioramami (doradztwo/lobbing)
• Pierwsza wiejska przestrzeń coworkingowa (wsparcie projektu/doradztwo/lobbing)
• Welcome Center Stettiner Haff (stała współpraca/tworzenie sieci)
• Haff-Sail (koncepcja/pozyskanie operatora/finansowanie)
• Trafo2 – Kultura na obszarach wiejskich (partner projektu)
• Rozwój marki regionalnej PommernArche (doradztwo/lobbing)

• Spotkania producentów regionalnych z parlamentarnym sekretarzem stanu Pomorza
Zachodniego (koncepcja/organizacja)
• Wypracowanie strategii przyszłości dla regionu wraz z ARUP Foresight-VG.2050
(koncepcja/spotkanie kickoff/doradztwo/warsztaty)
• INNOTEC – Ofensywa Innowacji i Technologii Pomorza Zachodniego
(Zarządzanie projektem/Dni innowacji w Torgelow i Barth)
• Stworzenie sieci kontaktówi współpraca z przedsiębiorcami w Polsce
(kontakty/prezentacje/networking i lobbing)
• Realizacja przedsięwzięć związanych z osiedleniem firm z branż od przemysłu spożywczego
po technologie medyczne, przetwórstwo drewna do zarządzania recyklingiem
(Networking/Consulting/Service)
• Rozwój centrum danych (sieci/usługi)
• Proces budowania marki rozwoju historycznego starego miasta
(doradztwo/budowanie sieci kontaktów/moderator procesu)
• Osiedlenie firmy z Berlina zajmującej się produkcją muzyczną na obszarze Uecker-Randownowy trend (doradztwo/doradztwo dotacyjne/usługi)
• Szybki Internet FTTH (wsparcie partnerów lokalnych, regionalnych i międzynarodowych)
• Przygotowanie i udział w konferencji „Myśleć o Berlinie szerzej!“ współpraca między Berlinem
a powiatem Vorpommern-Greifswald (koncepcja/finansowanie)

Inwestorzy lub nasi partnerzy pochodzą m.in. z:
Anklam, Aszkelon (Izrael), Bad Hofgastein (Austria), Berlian, Bornem (Belgia),
Damerow, Dublina (Irlandia), Eggesin, Greifswaldu, Hamburga, Heringsdorfu (wyspa
Uznam), Bolonii (Włochy), Krakowa (Polska), Loitz, Monachium, Neubrandenburga,
Neustrelitz, Pasewalku, Rostoku, Rothenklempenow, Lendava (Słowenia),
Schwerina, Szczecina (Polska), Stralsundu, Strasburga, Tel Awiwu (Izrael),
Torgelow, Ueckermünde, Wyspy Uznam, Wagna (Austria), Wolgastu, Zurichu
(Szwajcaria)
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ROZWIŃ SWÓJ BIZNES

LUKSUS NAD ZALEWEM

Po 20 latach drzemki, dzieje się. Park przemysłowy Berlin-Szczecin (www.indus
triepark-berlin-szczecin.de), o którego nazwę FEG bardzo mocno swego czasu
zabiegało,teraz jest na ustach wielu przedsiębiorców i polityków. Po dwóch
latach intensywnych prac i wspólnych działań między: landem, powiatem, Invest
in MV, miastem Pasewalk i FEG został ożywiony. Analiza lokalizacji, strategia marketingowa, Plan B a w listopadzie minister gospodarki, Harry Glawe, przekazał
dotację w wysokości 12,2 mln euro na wewnętrzne zagospodarowanie tego
156-hektarowego terenu. Teraz teren został przygotowany,co przyniosło pierwsze owoce. Spółka TopRegal, zostanie uruchomiona tam w pierwszym kwartale
2021 roku. Z kolei obecnie z wieloma innymi zarówno niemieckimi, jak i międzynarodowymi firmami, z których wiele pochodzi z Polski, prowadzimy rozmowy.
Nasze motto dla tego projektu: UNFOLD YOUR BUSINESS nabrało konkretnych
kształtów.

Trzy lata wytężonej pracy, wreszcie, sukces! Miasto Ueckermünde, nadmorski kurort ma inwestora. Bezpośrednio nad Zalewem Szczecińskim,
powstanie pierwszy luskusowy ośrodek hotelowy, Hotel pomieści 280
łóżek. Do kompleksu za 70 mln Euro należeć będzie wellness/spa, basen,
taras na dachu z widokiem sięgającym Świnoujścia oraz eleganckie domy
wakacyjne z 54 jednostkami mieszkalnymi. Spodziewamy się, że ta inwestycja przyciągnie kolejne w tym charakterze. Powiat Vorpommern-Greifswald oferuje ogromny potencjał. Turystyka wewnątrz krajowa nadal będzie
się bardzo rozwijać. Ten długoterminowy trend daje nam wiatr w żagle i
przekonuje inwestorów. W Altwarp nad Zalewem Szczecińskim utorowaliśmy drogę dla kolejnego dużego projektu - połączenia spotu dla artystów,
turystyki i sportu.

Nowoczesna architektura, która wpisuje się w krajobraz, do tego komfort i
wellness. Spa dla gości hotelowych i wszystkich mieszkańców.

Kamień milowy: Minister Harry Glawe (l.) przybył do Pasewalku z
12 mln na infrastrukturę parku przemysłowego. Wspaniały dzień dla
starosty powiatowego Michaela Sacka (pr.) i pani burmistrz Sandry
Nachtweih. Inwestor z TopRegal, przedstawiciele Pasewalk, Invest in
MV i FEG na krótko przed podpisaniem umowy zakupu działki.
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ANKLAM ODKRYWA PEENE NA NOWO

INTELIGENTNE WSPARCIE KLASY ŚREDNIEJ

Działki usytuowane nad brzegiem Peene cieszą się dużym powodzeniem i
sprawiają, że oczy deweloperów miejskich nabierają blasku. Firma W&N z
Monachium zaprojektowała HanseQuartier I, nowa dzielnica dla Anklam.
Tworzyć ja będą na powierzchni 4.000 m2, oprócz mieszkań, sklepy i restauracje. A wszystko to ulokowane bezpośrednio nad Peene. Świetny projket
integrujący stare z nowym. Jego charakter od razu przekonał przedstawicieli miasta i został jednogłośnie zatwierdzony. A wszystko zaczęło się
jeszcze w 2017 roku od dyskusji pomiędzy FEG i W&N na targach Expo Real
w Monachium. Inwestycja o łącznej wartości ok. 40 mln euro,to także nowe
miejsca pracy i wyższa jakość życia. Anklam w powiecie VG jest przykładem
miasta przełąmania stereotypów i otwarcia na nowe. Obecnie FEG wspiera
także inwestycje w Anklam w obszarze biogospodarki i gospodarki żywnościowej. Wsparcie liczone jest w wielu milionach Euro.

Nasz INNOTEC,czyli Ofensywa Innowacyjno-Technologiczna na Pomorzu
Zachodnim będzie trwała do marca 2021 roku. Jedno jest już jednak pewne:
wspólny z firmą ATI Küste GmbH projekt – Stowarzyszenie na rzecz Technologii z siedzibą w Rostocku oraz powstałe innowacje przekroczyły wszelkie
oczekiwania. Kosztem zaledwie 160 tys. EUR zrealizowano do tej pory projekty o wartości projekty w wysokości 4,8 mln euro ! INNOTEC jest najlepszym
dowodem na to, że inteligentny rozwój gospodarczy dla małych i średnich
przedsiębiorstw, to świetna inwestycja, ponieważ nie tylko daje wsparcie w
rozwoju nowych produktów, czy w znalezieniu niezbędnych partnerów ale
i zapewnia źródła finansowania. My jako współtwórca tej inicjatywy pozostajemy do końca na pokładzie, aż do momentu, gdy cały program zostanie
wyczerpany. Inni konsultanci już dawno odeszli. jesteśmy wdzięczni także
Ministerstwu MV oraz VorpommernFonds, które hojnie wsparły INNOTEC.

Nowa dzielnica Anklam
bezpośrednio nad rzeką Peene.
Inwestor Knud Wilden (l.)
z Burmistrzem Michaelem
Galander i zastępcą Beatrix
Wittmann-Stifft u notariusza
po poświadczeniu umowy
kupna-sprzedaży.

Thomas Kozian (l. ATI Küste),
Ilona Burmeister (Leuchtenbau
Pasewalk GmbH) oraz
Ulrich Vetter (FEG) w 2. dniu
wydarzenia INNOTEC w Barth,
które ATI i FEG
wspólnie zorganizowały.
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COWORKING W WIEJSKIEJ PRZESTRZENI

NADCHODZĄ KREATYWNI!

Dotychczas był to temat jedynie w metropoliach. My widzimy ten temat szerzej. Pandemia pokazała jak bardzo może zmienić się świat pracy i potrzeby
z nim związane. „Coworki“ stają się obecnie bardzo atrakcyjnym miejscem
wykonywania pracy i to na obszarach wiejskich. Felicitas Gobbers w Rittergut
Damerow i Helwig Fenner w Pasewalku to prawdziwi pionierzy tej idei. My pomagamy im, gdzie możemy, bo wiemy, że są na dobrej drodze. Nasz region
także pod wpływem wirusa- doświadcza już teraz ogromnego napływu ludności z aglomeracji miejskich. Jest to megatrend, z którego czerpiemy jako
region ogromne korzyści. Dla tych nowicjuszy potrzebujemy atrakcyjnych
osiedli mieszkaniowych, szybkiego Internetu i coworkingu jako ważnego
elementu ich kultury społecznej. Liczby z naszego Welcome Center Stettiner
Haff w Pasewalku, którego mieliśmy zaszczytpowoływać do życia w 2019
roku, są jasne-większość zapytań pochodzi osiedleńczych z Berlina i NRW.

Wielu kreatywnych ludzi jest zmęczonych życiem w metropoliach, ich
szybkim tempem, chaosem komunikacyjnym, złym powietrzem i trudną
sytuacją na rynku mieszkaniowym. Dla takich osób nasz region jest
świetną alternatywą na życie. Są kreatywni i samodzielni, ale też potrzebują ciepłego powitania i wsparcia. Takim przykładem są producenci
muzyczni z firmy LOOB. Producencka para: Annette Herrmann i 
Tobiasa Sieberta nie jest wyjątkiem. Decyzję o opuszczeniu Berlina –
po 20 latach sukcesów lat – podjęli zaraz po tym jak się poznali.
Teraz, dzięki naszemu wsparciu, remontują farmę niedaleko polskiej
granicy i wiedzą całkiem dokładnie: „nasi muzycy, zespoły i twórcy, z
którymi współpracujemy pokochają to miejsce. My w wyjątkowy sposób
łączymy pracę z rekreacją. W Berlinie nie da się tego zrobić“.

Dwie z wielu rozmów w temacie
coworkingu: w Cowork Rittergut Damerow
pomiędzy Felicitas Gobbers (l.),
Heike Fulbrecht (śr.) i Tiną Netzband
(FEG). Helwig Fenner (pr.) i Ulrich Vetter
w biurze FEG w Pasewalku.

U celu! Ich nowe centrum życia i przestrzeń do tworzenia:
Annette Herrmann i Tobias Siebert na schodach ich domu
w pobliżu Löcknitzpośód niemal nietkniętej natury.
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INVESTGUIDE – LEPSZE NAWIGOWANIE

TAM ZMIERZAMY! VG.2050

Cyfryzacja ułatwia życie, ale nie działa sama z siebie. Investguide MV to
narzędzie do prezentacji terenów przemysłowych i komercyjnych,
lokalizacji i nieruchomości. Portal ten jednak, aby miał sens, musi być
zawsze aktualny. Można to osiągnąć jedynie poprzez odpowiednią
strukturę administracyjną gminy i powiatu, która ma do dyspozycji
wszystkie dane i niezbędny personel. Ta myśł była przewodnią, gdy
opracowywaliśmy program szkoleniowy dla
urzędów i gmin naszego powiatu. Na początku
wielu towarzyszył sceptycyzm, gdy przestawialiśmy szczegóły tego projektu, pojawił się
entuzjazm. Rezultatem naszych działań jest
codziennie aktualizowana baza danych, która
wspiera także i nas jako agencję w efektywnym
poprowadzić inwestorów do celu.

Nie tylko dobrze jest wiedzieć skąd się pochodzi. Ale bardzo ważne jest
dokąd zmierzamy. To nadaje cel naszym działaniom, uspójnia je. Do tego
procesu dołączyliśmy jeden z najlepszych na świecie ośrodków analitycznych na rzecz innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Dwa
lata intensywnej pracy z ARUP Foresight (www.driversofchange.com)
pokazały, że obecnie pięć globalnych megatrendów, jak: zdrowie/ekologia/ urbanizacja/turystyka/digitalizacja to obszary, z których inwestycje
przyniosą największy zysk. Bardzo dziękujemy powiatowi VG, który jako
pierwszy w całych Niemczech zainteresował się takim pomysłem. Warto
było: teraz wiemy, dokąd zmierzamy!

Wielkie poruszenie, zainteresowanie, intensywne dyskusje: starosta powiatu
Michael Sack (2. od prawej), jego zastępca Dietger Wille (l.), przewodnicząca
rady powiatu Sandra Nachtweih oraz Dietrich Lehmann, szef Grupy mele,
po prezentacji dr Gereona Uerza (ARUP), tuż współpracowniczka ARUP,
Lucy Henriques.

Szkolenie na terenie FEG: Jörg Mecker (Invest in MV) i Tina Netzband
(pr./FEG) podczas szkolenia Investguide MV dla pracowników gmin i urzędów.

Wandel
Zukunft
(Mega-)Trends
Demographischer Wandel
Neue Arbeitsformen
Innovative Mobilitätssysteme
Wohnraumkrise
Kreislaufwirtschaft

Główna siedziba Check Point Ltd. na super
nowoczesnym parku biznesowym w Tel Awiwie.
Ulrich Vetter (r.) rozmawia z naszym partnerem
biznesowym GNE w Petach Tikva, tutaj Yoav Twik
(l./dyrektor) i Duby Rozenberg (główny technolog).

AKTYWNOŚCI ZAGRANICĄ
POLSKA

IZRAEL

Polska pozostaje dla nas ważnym rynkiem. Działalność FEG w
strefie gospodarczej nadal wzrasta. Opierają się one na doskonałych kontaktach: Gmina Miasto Szczecin, Północna Izba
Gospodarcza, Agencja Rozwoju Gospodarczego (ARMS), Związek
Pracodawców Pomorza Zachodniego (Lewiatan), Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki (ZART), czy przedsiębiorstwa,
jak: Calbud Sp.z o.o. jeden z głównych innowacyjnych deweloperów w Polsce, krakowska Grupa KART, przedsiębiorstwo
spożywcze Vici Polska Sp.z o.o., to nieliczne przykłady naszych
szerokich działań. Vici zainwestuje 18 mln. Euro. FEG wraz z ARUP
Foresight think tank, nadaje ton w zakresie identyfikacji przyszłych przyszłe gałęzi przemysłu, zarówno dla Pomorza Przedniego (VG), jak i województwa zachodniopomorskiego w równym
stopniu (str. 17). FEG jest członkiem Zachodniopomorskiej Izby
Gospodarczej, Klubu Biznesu Pogoń Szczecin oraz jest w Radzie
Doradczej Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego (MRS).

Firma Green New Tech Energie (GNE) z sukcesem utworzyła
pierwszą produkcję w Aszkelonie. Przedsiębiorstwo przetwarza
odpady z tworzyw sztucznych na olej napędowy i tym samym
idealnie wpisuje się w naszą strategię, która koncentruje się na
innowacyjnych i zrównoważonych procesach. Ostatnio GNE
utworzyła spółkę w Niemczech, oecnie pracujemy nad osiedleniem jej w Pasewalku. Wraz z Check Point Software Technologies Ltd, jednym z gigantów technologicznych Izraela, oraz FEG i
partnerami jesteśmy w trakcie procesu tworzenia strategicznego
sojuszu.
Jens-Uwe Heiden
(l./FEG) włącza
w rozmowę
Elenę Malieva
(Invest in MV) za
pomocą
wideo rozmowy
z ukraińskimi
inwestorami,
Witalijem Chepil
(r.) i Aleksandrem
Varshavskiy.

Forum Gospodarcze w Szczecinie, gospodarz to Calbud: Prezes Zarządu Edward Osina (2. o. l.),
Sandra Nachtweih (burmistrz Pasewalk) i Ulrich Vetter z nagrodą główną w loterii. Agnieszka Vanhöfen
(FEG) z burmistrzem Jürgenem Kliewe (l.) i inwestorem Ryszardem Raczką podczas wizyty na budowie
w Ueckermünde oraz z Piotrem Wolnym, Prezesem Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

UKRAINA
Międzynarodowy przemysł spożywczy
dostrzegł dobre możliwości rozwoju w naszym regionie. Dotyczy to również konsorcjum
ukraińskiego, z którym od jakiegoś czasu
prowadzimy rozmowy. Ukraińcy na ogromną skalę planują rozpocząć produkcję skrobi
ziemniaczanej.

AUSTRIA

WŁOCHY / SŁOWENIA

NIDERLANDY

Dla rozwijających się przedsiębiorstw austriackich
jesteśmy bardzo atrakcyjnym regionem. Ma to
związek z dostępnością działek, lokalizacją i cenami – ale także z naszym sposobem przyjmowania
inwestorów. Na przykład, w południowej części
powiatu może być wkrótce masowo produkowany
innowacyjny wielkogabarytowy sprzęt rolniczy.
Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie.

Prowadzimy rozmowy z partnerami we Włoszech oraz Słowenii. Dotyczą one utworzenia
zakładu przetwórczego w branży gospodarki
zrównoważonej recyklingu starych opon.
W Europie ma powstać osiem takich zakładów,
w tym jeden z nich jeden z nich w naszym
regionie.

Wspieramy holenderską firmę w celu zbudowania innowacyjnego zakładu produkcji
peletów, wytwarzanych w innowacyjny
sposób. Działka inwestycyjna została już wybrana. Z inwestorem obecnie kontaktujemy
się za pośrednictwem wideokonferencji.

Z inwestorami i partnerami z Bawarii i Austrii podczas wizyty
w Pasewalk.

PARTNER
ARUP Deutschland GmbH • Adalbert-Stiftung Krefeld • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp.z o.o.
(ARMS Szczecin) • Albedyll Raike Nitschke Reimers Hamburg • Anklamer Regional-Investitions AG (ARE AG) •
Stowarzyszenie Pracodawców Pomorza Zachodniego (Lewiatan) • Agencja Pracy w Greifswaldzie • ATI Küste
GmbH Rostock • Berge Consulting Berlin • Berlin Partner for Business and Technology GmbH • Brain AG •
Centogene AG • CALBUD Sp.z.o.o. Szczecin • Creditreform MV von der Decken KG • CSL Logistics Sp. z o.o. •
Cubus Projekt GmbH Berlin • DIHK Service GmbH • DEHOGA MV e.V. • Niemiecko-Polski Consulting Bremen
(DPC) • DB Port Szczecin Sp. z o.o. • Elgeti Brothers GmbH • Festspiele Mecklenburg-Vorpommern e.V. •

NASZE PLANY NA 2021 ROK
Przede wszystkim efektywność, zacieśnimy współpracę z naszymi partnerami i firmami funkcjonującymi na rynku rodzimym, zarówno w Niemczech , jak i w działaniach międzynarodowych
nadal aktywnie poszukując inwestorów w kluczowych dla regionu branżach, tak aby jeszcze
lepiej sprostać wymaganiom zarówno potencjalnych kooperantów, jak i naszych partnerów i
inwestorów. Celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy potrzebami regionalnych przedsiębiorstw w zakresie doradztwa i wsparcia, a tym co dyktuje też rynek, czyli bycie agencją kompleksowej obsługi dla inwestorów zagranicznych.

Stowarzyszenie Badawcze MV • Fraunhofer Instytut IGD Rostock • Instytut Fraunhofera IGP Rostock • Fritz
Marketing Kommunikation GmbH Berlin (Lust auf Gut/RoC) • ECOVIS Hanseatische Mittelstandsberatung
GmbH & Co.KG • Germany Trade and Invest GmbH • genres: Gesellschaft für nachhaltige Regionalentwicklung
und Strukturforschung e.V. • Greifswald TV GmbH • Izba Rzemieślnicza Ostmecklenburg-Pomorze Przednie •
Wyższa Szkoła Zawodowa w Neubrandenburgu • Wyższa Szkoła Zawodowa w Stralsundzie • Invest in MV
GmbH • ICU Investor Center Uckermark GmbH • IHK Neubrandenburg dla Meklemburgii Wschodniej Izba
Przemysłowo-Handlowa w Schwerinie • Izba Przemysłowo-Handlowa w Rostocku • Juni Media GmbH & Co.
KG • Kancelaria Adwokacka Rafał Malujda Szczecin/Pasewalk • Kühne Logistics University Hamburg (KLU) •
Kurier Szczeciński • Land of Ideas Management GmbH Berlin • Państwowa Agencja Energii i Ochrony Klimatu
M-V GmbH (LEKA MV) • Państwowy Instytut Finansowania (LFI) Schwerin • Leibniz Institute for Catalysis (LIKAT)
Rostock • Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Transportu Digitalisation MV • Pogon Business Club Szczecin •
Prantner& Cie Hamburg • RCE Stettiner Haff e.V. • Regionalny Komitet Doradczy Pomorza Zachodniego •
Regionenentwickler GmbH Berlin • Państwowy Urząd Kanclerski MV • Ministerstwo ds. Gospodarka, Praca i
Zdrowie MV • SMG Landkreis Miesbach mbH • Schloss Bröllin e.V. • Schweden-Kontor GmbH • Sparkasse
Uecker-Randow • Sparkasse Vorpommern • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania • Technoparku POMERANIA Szczecin • Tourismusverband MV e.V. • Stowarzyszenie Turystyczne Pomorze Zachodnie e.V.
• Uniwersytet w Greifswaldzie • Uniwersytet w Rostocku • Uniwersytet Szczeciński • Uniwersytet w Szczecinie
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Pomorza Zachodniego e.V. • Stowarzyszenie zamków, dworów i pałaców
Meklemburgia-Pomorze Przednie e.V. • VDI/VDE Innovation + Technik GmbH • Welcome Center Greifswald/
Welcome Center Zalew Szczeciński • Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski Szczecin • Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny (ZUT) • Adlershof Miasto Nauki (WISTA Management GmbH Berlin) • Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH • Agencja Rozwoju Gospodarczego Południowej Szwecji (Helsingborg
Familjen) • Witeno GmbH Greifswald • Szczecińska Izba Gospodarcza (Północna Izba Gospodarcza Szczecin)

Lista jest daleka od kompletnej. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za ich otwartość umysłu,
zaufanie i liczne inspiracje!

Roku 2021 będzie naznaczony przez pięć, szczególnie ważnych dla nas tematów:
1. Pogłębienie współpracy z istniejącymi przedsiębiorstwami w zakresie ich rozwoju, rozwinięcia
ich portfolio o nowe produkty, technologie, usługi, projekty. Świetną forma wsparcia dla
małych i średnich przedsiębiorstw była i jest np. Ofensywa Innowacyjno-Technologiczna
INNOTEC i takoą chcemy kontynuować pod nowymi auspicjami.
2. Marketing i dalsze pozycjonowanie Parku Przemysłowego Berlin-Szczecin. FEG i Invest in MV
ściśle ze sobą współpracują, przy czym FEG, dzięki swoim dobrym kontaktom w Polsce będzie
intensyfikować dalsze działania mające na celu pozyskanie inwestorów tam właśnie. Rynek jest
bardzo otwarty na takie inicjatywy.
3. W 2021 roku Klaster BioEkonomiczny w Anklam ponownie znajdzie się w centrum zainteresowania. Wspólnie z naszymi partnerami zorganizujemy w dniu 28. pażdziernika, 5. Konferencję
Biogospodarki w Anklam. Dzień wcześniej będzie także miało miejsce II Międzynarodowe Forum
Młodzieży Biogospodarka (BE2youth). Konferencja stała się sztandarowym wydarzeniem w
regionie i jest istotnym wydarzeniem tej branży w skali krajowej i międzynarodowej.
4. Współpraca regionu z Berlinem będzie tematem konferencji, która odbędzie się na początku
lata. FEG jest na etapie „dopinania“ konferencji w Berlinie wspólnie z dziennikiem Tagesspiegel.
Zaplanowany na kwiecień 2020 roku event, musiał zostać przełożony z powodu pandemii.
Wśród tematów znajdą się średnio- i długoterminowa wspólna strategia rozwoju, której celem
jest rozwiązywanie w równym stopniu problemów kosmopolitycznego miasta oraz obszarów
sąsiadujących z nim, mającymi tak wiele do zaoferowania.
5. W połowie lutego, wraz z powiatem Vorpommern-Greifswald iz think tankiem ARUP Foresight,
przedstawimy wyniki badania trendów i strategii dla VG.2050. W oparciu o globalne megatrendy:
ekologię, zdrowie, cyfryzację, urbanizację, turystykę zostanie sformułowana strategia działania
dla regionu na najbliższe dziesięciolecia.

NASZ TEAM

DR. ULRICH VETTER

PAULINE MALISCHEWSKI

+ 49 3973 2288-0

(do 31.12.2020) + 49 3973 2288-13

vetter@feg-vorpommern.de

malischewski @ feg-vorpommern.de

Dyrektor zarządzający /

Specjalne projekty / eventy, targi /

Partnerstwa strategiczne /

Doradztwo w zakresie dotacji /

Akwizycja / Lobbing /

Stowarzyszenie RCE „Zalew

Marketing

Szczeciński“ / Finanse

HEIKE FULBRECHT

TINA NETZBAND

+ 49 3973 2288-12

(ab 13.01.2020)

fulbrecht@feg-vorpommern.de

+ 49 3973 2288-15

Turystyka / Rolnictwo i Przemysł

netzband @ feg-vorpommern.de

spożywczy / Grupa/LEADER
„Zalew Szczeciński“ / Zakładanie

Współpraca z Berlinem/ Startupy /
Coworking/ Zarządzanie stroną

działalności gospodarczej /

www / Marketing / Finanse /

Doradztwo w zakresie dotacji

Doradztwo w zakresie dotacji

DR. JENS-UWE HEIDEN

AGNIESZKA VANHÖFEN

+49 3937 2288-14 /

+ 49 3973 2288-16

+49 160 9633 2505

vanhoefen@feg-vorpommern.de

heiden@feg-vorpommern.de

Przemysł i energia /

Klaster Biogospodarczy Anklam /

Tworzenie sieci z Polską /

Przemysł / kontakty polityka i

Region metropolitalny Szczecin /

stowarzyszenia / grupa LEADER

Park Przemysłowy Berlin–Szczecin

„Krajobraz doliny rzeki Piany

… 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 dziesiątkom przedsiębiorstw.
Dziś FEG działa na skalę międzynarodową i realizuje projekty o wartości setek milionów Euro.
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