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Doradztwo 

SolarCenter w Hamburgu 
SolarCenter w Hamburgu jest 
międzysektorową, neutralną instytucją 
doradczą. Jest to projekt Ministerstwa 
Rozwoju Miast i Środowiska w Hamburgu. 
Partnerami współpracy są Centrum ds. Energii, 
Wód i Technologii Środowiskowych (ZEWU), 
Izba Rzemieślnicza w Hamburgu oraz 
Niemieckie Towarzystwo ds. Energii Słonecznej 
(DGS). 
SolarCenter w Hamburgu zapewnia między 
innymi bezpłatne podstawowe informacje o 
systemach grzewczych, energii słonecznej oraz 
wytwórniach biogazu dla właścicieli domów i 
inwestorów, jak również zapewnia doradztwo 
indywidualne. Ponadto, centrum organizuje 
regularne spotkania eksperckie dla 
rzemieślników i planistów w celu promocji 
wymiany na temat energii słonecznej. 
Dostarczają oni rzemieślnikom i planistom 
programy do symulacji, które obliczają różne 
opcje planowania.  

DALSZE INFORMACJE:  

Internet: www.solarzentrum-hamburg.de  

E-mail: info@solarzentrum-hamburg.de 

 

 

BADANIA 

Akademia Bałtycka: Efektywność 
energetyczna i ochrona klimatu wokół 
„Mare Balticum” 
Zgodnie z planami europejskimi i narodowymi, 
Region Morza Bałtyckiego musi drastycznie 
zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na energię i 

emisje gazów cieplarnianych w ciągu kilku 
kolejnych dziesięcioleci. Będzie potrzebny 

znaczny rozwój 
odnawialnych źródeł 
energii, jak również 

zwiększenia 
efektywności 

energetycznej. W tym 
procesie małe i 

średnie 
przedsiębiorstwa 

(MŚP) są czynnikiem 
kluczowym. Autorzy 
tej książki – 

naukowcy, przedsiębiorcy i dziennikarze – 
omawiają, w jaki sposób MŚP mogą 
podejmować jak najlepsze decyzje 
inwestycyjne w celu zmniejszenia własnego 
zużycia energii. Ponadto, artykuły analizują 
nowe szanse rynkowe otwierające się przed 
MŚP, gdyż wdrażanie efektywności 
energetycznej będzie miało miejsce przede 
wszystkim na poziomie lokalnym i raczej na 
niewielką skalę. Szkolenia i kształcenie 
pracowników MŚP są niezbędne, aby móc 
wykorzystać te szanse. 

DALSZE INFORMACJE:  
www.balticsea-academy.eu 

E-mail: mhogeforster@hanse-parlament.eu 
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Świadczenie usług na rzecz MŚP 
Parlament Hanzeatycki i Akademia Bałtycka 

stworzyły podręcznik dot. usług dla MŚP. Po 

przedstawieniu ogólnego tła MŚP w Regionie 

Morza Bałtyckiego, zebrano i wymieniono 

wymagania MŚP, jak również usługi specjalne 

oraz szeroki zakres Najlepszych Praktyk dla 

MŚP. Najlepsze praktyki obejmują przykłady w 

dziedzinie szkoleń zawodowych, dalszego 

kształcenia, konsultacji, informacji i tworzenia 

sieci, jak również usługi dodatkowe. 

Podręcznik zamykają dwa przykłady 

międzynarodowych usług na rzecz MŚP. 

DALSZE INFORMACJE:  
www.hanse-parlament.eu 
E-mail: info@hanse-parlament.eu 

 

AB: Strategie 
polityki 
edukacyjnej dziś i 
jutro wokół 
„Mare Balticum”  
W sierpniu 2011 
Akademia Bałtycka 

opublikowała 
książkę na temat 
strategii polityki 
edukacyjnej w 

Regionie Morza Bałtyckiego.  Wiedza i 
edukacja są kluczowymi czynnikami dla 
pomyślnej przyszłości w nowoczesnych czasach 
globalizacji. Odnosi się to w szczególności do 
ubogiego w zasoby Regionu Morza Bałtyckiego 
i jego małych i średnich przedsiębiorstw. Bez 
doskonale wykwalifikowanego personelu nie 
mogą one konkurować w skali globalnej. 
Autorzy tej książki – naukowcy, przedsiębiorcy 
i dziennikarze – zajmują się głównymi 
problemami naszych systemów edukacji, od 
szkół do kształcenia zawodowego oraz 
uniwersytetów. Nie tylko analizują oni różne 

systemy, ale również opracowują strategie, 
aby skutecznie sprostać stojącym przed nami 
wyzwaniom. 
DALSZE INFORMACJE:  
www.balticsea-academy.eu 
E-Mail: mhogeforster@hanse-parlament.eu 

Popyt MŚP na innowacje w Regionie 
Morza Bałtyckiego 
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w 
Słupsku/Polska i dr Magdalena Olczyk z 
Politechniki Gdańskiej przeprowadzili badania 
empiryczne na temat rzeczywistego popytu 
MŚP na innowacje w Regionie Morza 
Bałtyckiego. Między marcem a kwietniem 2011 
przebadano 542 przedsiębiorstw z 9 państw 
nadbałtyckich, głównie z Polski. Wyniki tego 
badania zostaną opublikowane w serii 
Akademii Bałtyckiej. Badania mogą zostać 
wykorzystane do opracowania zaleceń 
mających na celu zwiększanie innowacyjności i 
konkurencyjności MŚP w Regionie Morza 
Bałtyckiego. 
DALSZE INFORMACJE:  
www.hanse-parlament.eu 
E-Mail: info@hanse-parlament.eu 
 

Badanie klastrów w budownictwie 
W ramach Projektu QUICK, A. Banaitis, R. 
Ginevičius, A. Kaklauskas, J. Šimkūnaitė oraz V. 
Matvejevas przeprowadzili badanie klastrów w 
sektorze budowlanym w Regionie Morza 
Bałtyckiego.  
Klaster budowlany ma znaczenie strategiczne 
dla Europy i Regionu Morza Bałtyckiego, 
zapewniając budynki (szkoły, szpitale, biura, 
budynki mieszkalne, itp.) oraz infrastrukturę, 
od której zależne są wszystkie sektory 
gospodarki. Jest to największy sektorowy 
pracodawca oraz główny czynnik  
przyczyniający się do inwestycji kapitałowych 
w Europie i Regionie Morza Bałtyckiego.  
44,6 milionów pracowników zależy 
bezpośrednio lub pośrednio od sektora 
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budowlanego. Stanowi on 9,9 % PKB w UE oraz 
51,4% kwoty brutto zainwestowanej w środki 
trwałe. Szacowane inwestycje w budownictwo 
(UE 27 – 2009): 1,173 miliardów euro, 
3 miliony przedsiębiorstw (UE 27), z czego 95% 
to MŚP zatrudniające mniej niż 20 osób i 93% 
zatrudniające mniej niż 10 osób, 14,9 miliona 
pracowników: 7,1% całkowitego zatrudnienia 
w  Europie i 29,1 % zatrudnienia w przemyśle. 
Inwestycje w infrastrukturę publiczną stanowią 
między 0,5 a 2% PKB w krajach europejskich. 
40-45% zużycia energii w Europie pochodzi z 
budynków, a dalsze 5-10% zużywa 
przetwórstwo i transport materiałów 
budowlanych. 
Sektor budowlany obejmuje następujące 
podsektory:  

�  Dostawcy wyrobów budowlanych i 
elementów (w tym sprzedaż 
hurtowa); 

�  Przygotowanie terenu pod budowę, 
budowa kompletnych budynków, 
wykonanie instalacji budowlanych, 
zakończenie i wynajem maszyn 
budowlanych; 

�  Profesjonalne usługi (w tym usługi 
architektów, usługi inżynieryjne, 
kontrolerzy kosztów oraz organy 
kontroli budowlanej). 

Pełne badanie klastrów będzie można wkrótce 
znaleźć na stronie www.bsr-quick.eu 
DALSZE INFORMACJE:  
www.hanse-parlament.eu 
E-Mail: info@hanse-parlament.eu 
 

 

Programy studiów 
 

Dualne studia licencjackie „Technika i 
zarządzanie energią odnawialną” 
Berufsakademie Hamburg wprowadziła nowy 
program podwójnych studiów licencjackich 
„Technika i zarządzanie energią odnawialną” 

(Technik und Management Erneuerbare 
Energien). Ten program studiów łączy 
dziedziny zarządzania i techniki, a jednocześnie 
praktyczne kształcenie zawodowe. Absolwenci 
otrzymują dwa certyfikaty, dyplom licencjata 
oraz certyfikat kształcenia zawodowego 
(Gesellenbrief).  
DALSZE INFORMACJE:  
www.ba-
hamburg.de/berufsakademie/studium.html#c125 
E-Mail: info@ba-hamburg.eu 

 

Projekty 

Sieć C2C 
Sieć Cradle-to-Cradle (C2C) zrzesza regiony UE, 
które dzielą się i wykorzystują regionalne 
dobre praktyki we wdrażaniu zasad C2C w 
odniesieniu do zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz gospodarowania nimi, a robią to 
poprzez tworzenie zrównoważonych 
rozwiązań, szans rozwoju gospodarczego oraz 
dobrobytu społecznego.  
Na stronie projektu można znaleźć zebrane 
praktyki C2CN podzielone na cztery obszary 
tematyczne: Przemysł, Budownictwo, Rozwój 
Przestrzenny oraz Zarządzanie 
(http://www.c2cn.eu/gph). 
Pełny przegląd przypadków znajduje się w 
przewodniku „Podróż z kołyski do kołyski. 
Przewodnik inicjatywy C2CN”, który można 
pobrać ze strony 
http://www.c2cn.eu/sites/default/files/C2C_In
itiativesGuide_2011.pdf. 
DALSZE INFORMACJE:  
www.c2cn.eu 
 
Baltic Supply: Europejska Sieć Wspierania 
Biznesu 
W ramach projektu Baltic Supply trwają 
obecnie prace nad platformą internetową 
„Europejskiej Sieci Wspierania Biznesu” 
(www.eubizz.net). Platforma będzie źródłem 
różnych informacji, usług oraz kontaktów dla 
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przedsiębiorstw, które planują rozpocząć 
działalność międzynarodową. Film na temat 
usług można znaleźć na platformie na stronie 
internetowej projektu:  
http://www.balticsupply.eu/Publications/Euro
peanBusinessSupportNetwork/tabid/1288/Def
ault.aspx. 
Platforma eubizz.net zostanie uruchomiona 
pod koniec stycznia 2012. 
DALSZE INFORMACJE:  
www.eubizz.net 
E-Mail: kkoetschau@hanse-parlament.eu 

Baltic Supply: Dostępny nowy newsletter 
Drugi newsletter projektu Baltic Supply został 
opublikowany w grudniu 2011. Informacje o 
działaniach w ramach projektu można znaleźć 
na stronie:  
http://www.e-pages.dk/southdenmark/51/ 

DALSZE INFORMACJE:  

www.balticsupply.eu 

 
 
ZEWUmobil+ 
Izba Rzemieślnicza w Hamburgu wdrożyła 
projekt ZEWUmobil+. Projekt jest wynikiem 
projektu ZEWUmobil, który miał miejsce w 
latach i skupiał się na efektywności 
energetycznej. ZEWUmobil+ będzie trwał do 
roku 2012 i koncentruje się na kwestii ochrony 
zasobów. W ramach projektu przedsiębiorstwa 
mogą skorzystać z doradztwa:  

- Ocena obecnej sytuacji. Dane 
dotyczące zużycia (rachunek roczny) 

- Oględziny na miejscu  
- Wskazanie odpowiednich środków 

oszczędzania energii i zasobów, 
prezentacja informacji na temat 
programów wsparcia. 

Pod koniec przedsiębiorstwo otrzymuje 
podsumowanie wyników oraz propozycje 
dalszych konkretnych kroków. 

http://www.elbcampus.de/de/ueber_uns/part
nerprojekte/zewumobil/  
DALSZE INFORMACJE: 
www.zewumobil.de 
E-mail:  vfuersicht@hwk-hamburg.de 

 
 

 

Najbliższe wydarzenia 

 
12. – 13.03.2012: Mińsk 
„Technologie zbiórki i przetwarzania 
odpadów i ścieków“ 
Warsztaty w Mińsku są skierowane do firm 
zagranicznych i białoruskich, członków 
Parlamentu Hanzeatyckiego oraz politycznych i 
administracyjnych przedstawicieli Białorusi.  
Zostaną przedyskutowane następujące tematy 
związane z gospodarką odpadami: 
� Segregacja odpadów i produkcja 

biogazu; 
� Zbiórka surowców wtórnych; 
� Recykling; 
� Cradle to Cradle; 
� Użycie wody deszczowej i wody szarej; 
� Technologie Subterra; 
� Dystrybuowane systemy oczyszczania; 
� Większe oczyszczalnie ścieków. 

Zapraszamy ekspertów oraz prelegentów z 
zagranicy, Białorusi, Parlamentu 
Hanzeatyckiego i Akademii Bałtyckiej. 

DALSZE INFORMACJE: 

E-mail: info@hanse-parlament.eu 
 
14 – 16.05.2012: Hamburg 
Konferencja Hanzeatycka: Promocja 
innowacji i polityka regionalna w rejonie 
„Mare Balticum” 
We współpracy z Ministerstwem Gospodarki, 
Transportu i Innowacji w Hamburgu, 
Parlament Hanzeatycki i Akademia Bałtycka 
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organizują siódmą Konferencję Hanzeatycką w 
maju 2012. Tegorocznym tematem jest  

„Promocja innowacji i strategie innowacji w 
polityce regionalnej w rejonie „Mare 

Balticum”. 
W konferencji wezmą udział uczestnicy ze 
wszystkich 11 krajów leżących wokół Morza 
Bałtyckiego, a w szczególności: 

• Naukowcy i uczeni z różnych wydziałów 

• Honorowi urzędnicy i dyrektorzy 
zarządzający Izb Handlowych, 
Przemysłowych i Rzemieślniczych, jak 
również stowarzyszenia średniej 
gospodarki biznesowej 

• Przedstawiciele średnich 
przedsiębiorstw 

• Politycy i przedstawiciele administracji 
publicznych 

• Przedstawiciele mediów i propagatorzy 

Różne zagadnienia dotyczące innowacji dla 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz 

przyszłościowej polityki regionalnej w krajach 

leżących wokół Mare Balticum zostaną 

przedyskutowane i opracowane podczas 

konferencji, tzn.: 

• Historyczny rozwój współpracy 
regionalnej i planowania 
przestrzennego. 

• Analiza, prognozy i scenariusze dla 
rozwoju gospodarki i rynku pracy w 
Regionie Morza Bałtyckiego i jego 
podregionach. 

• Analiza, prognozy i koncepcje 
dotyczące znaczenia i rozwoju 
ośrodków. 

• Analiza i podejście do rozwoju typów 
regionów (tzn. obszary miejskie, 
obszary rozwoju, obszary wiejskie). 

• Innowacyjne cele, strategie i plany w 
polityce regionalnej oraz polityce 
planowania przestrzennego. 

• Cele, strategie i środki promowania 
innowacji przez MŚP. 

• Najlepsze praktyki promocji innowacji 
w ośrodkach i regionach. 

• Polityczne koncepcje strategiczne 
polityki regionalnej i współpracy 
międzynarodowej. 

• Polityczne strategie promocji innowacji 
dla MŚP oraz rozwoju regionalnego. 

DALSZE INFORMACJE: 
E-mail: info@hanse-parlament.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejski Instrument 
Sąsiedztwa i Partnerstwa). 


