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Das EU-Net 
Oderpartnership

Das EU-Net Oderpartnership ist ein Netzwerk 
wirtschaftsfördernder EU-Beratungseinrichtungen 
in den Regionen

• Berlin (49)
• Brandenburg (26)
• Dolnośląskie (5)
• Lubuskie (5)
• Wielkopolskie (8)
• Zachodniopomorskie(16)

EU-Net Oderpartnership jest siecią instytucji 
doradczych, które oferują pomóc w zakresie 
zagadnień dotyczączch Unii Europejskiej z 
regionów

� Berlina (49)
� Brandenburgii (26)
� dolnośląskiego (5)
� lubuskiego (5)
� wielkopolskiego (8)
� zachodniopomorskiego (16)



Wer kann Partner 
werden?

Kto moŜe zostać
członkiem Sieci?

Alle Einrichtungen in der EUNOP-Region, die

• zu EU-Fragen beraten,

• zu Fragen der deutsch-polnischen Kooperation 
beraten,

• für die KMU eine wichtige Zielgruppe ihrer Arbeit 
sind,

• die nicht gewinnorientiert arbeiten.

Wszyscy instytutcje z regionu EUNOP, które

�prowadzą działalność doradczą w zakresie 
zagadnień dotyczących Unii Europejskiej,

�prowadzą działalność doradczą w zakresie
współpracy polsko-niemieckiej,

�dla których MŚP są waŜną grupą docelową, 

�nie są zorientowane na zysk.



Ziele
Cele

• Schaffung von Transparenz des existierenden Beratungsangebots zu
Förderprogrammen der EU und grenzüberschreitender Kooperation in der gesamten 

Region

• Grenzüberschreitende Vernetzung der Beratungseinrichtungen, Nutzung von Synergien 
und Förderung gemeinsamer Projektideen  

• Erleichterung des Zugangs für KMU aus der Grenzregion zu EU-Fördermitteln

• Unterstützung von grenzüberschreitenden Projekten und Kooperationen von KMU in der 
Grenzregion

• zapewnienie przejrzystości dostępnej oferty doradczej dotyczącej unijnych programów 
pomocowych oraz współpracy transgranicznej

�wsparcie projektów transgranicznych i kooperacji MŚP w regionie nadgranicznym

�ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom z regionu granicznego dostępu do 
unijnych środków pomocowych

� transgraniczne powiązanie instytucji doradczych, korzystanie z synergii i rozwój idek 
dla nowych, wspólnych projektów



Koordination
Koordynacja

Gesamtkoordination/Ogólna koordynacja:

Berlin Partner GmbH, eunop@berlin-partner.de

Leadpartner in Polen/Partnerzy Koordynujące w Polsce:

Dolnośląskie:
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska

dolnoslaskie@eunop.eu

Wielkopolskie:
Polska Izba Godpodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

wielkopolskie@eunop.eu

Zachodniopomroskie:
Akademia Morska w Szczecinie
zachodniopomorskie@eunop.eu



Website -
www.eunop.eu

• Leistungsprofile und Ansprechpartner der 
Beratungseinrichtungen

• Information über EU-Förderprogramme

• Datenbank regionaler, aus EU-
Aktionsprogrammen geförderter Projekte
(ca. 200 Einträge)

• Veranstaltungskalender und aktuelle 
Nachrichten aus der EUNOP-Region

• Kooperationsdatenbank

� Profile usług i osoby kontaktowe instytucji 
doradczych

� Informacje na temat unijnych programów 
pomocowych (ca. 200 wpisów)

� Bank danych projektów regionalnych 
wspieranych przez programy działań UE

� Kalendarz imprez i aktualne wydarzenia z 
regionu EUNOP

� Baza kooperacji



Kooperationsdaten-
bank

Baza kooperacji

• Seit 1.10.2008 online

• Suche nach Partnern für Geschäftskooperationen 
und EU-Projekte möglich

• Online-Registrierung unter 
http://www.eunop.eu/kooperationen

• Fragebogen für Offline-Registrierung

• derzeit über 70 Einträge in der Datenbank   

� od 1.10.2008 r. online

�Poszukiwanie partnerów biznesowych i partnerów 
do projektu UE

� rejestracja online poprzez link: 
http://www.eunop.eu/kooperationen

� formularz rejestracji offline

�obecnie powyŜej 70 wpisów w bazie kooperacji



Administration der 
Website

Administracja strony
internetowej

Regionale Administration von Einträgen durch 
die Leadpartner möglich:

• Partnereinträge

• News & Events

• Einträge in die Kooperationsdatenbank

• Regionalseite

MoŜliwa jest regionalna administracja wpisów 
poprzez partnerów koordynujących w przypadku:

�wpisów partnerów

�wydarzeń i imprez

�wpisów w bazie kooperacji

�stron regionalnych



Veranstaltungen 
Imprezy

• Oder-Partnerschaft - Chancen für 
grenzüberschreitende Kooperationen“, 

8.5.2008, Berlin

• Öffentliche Aufträge in Polen – (k)eine Chance 
für den Mittelstand?, 9.10.2008, Stettin

• EU-Net Oderpartnership – ein Netzwerk für 
Ihre Geschäftskontakte beiderseits der Oder, 

10.10.2008, Stettin

�Partnerstwo Odry – szanse dla
transgranicznych kooperacji, 8.5.2008 r. w 
Berlinie

�Czy warto uczestniczyć w przetargach 
publicznych?, 9.10.2008 r. w Szczecinie

�EU-Net Oderpartnership - sieć dla Państwa 
kontaktów biznesowych po obu stronach 
Odry, 10.10.2008 r. w Szczecinie



Präsentation von 
EUNOP...

Prezentacje EUNOP...

• Wirtschaftspartnertag Eastside am 17.09.2008, 
Berlin

• PROBIZNES 10./11.10.2008, Stettin

• EUREGIA 27. bis 29. 10. 2008, Leipzig

• POLEKO 27. - 30.10.2008, Posen

• Dialogmesse b2d business to dialog
13./14.11.2008, Berlin

�Dzień Partnerstwa Gospodarczego Eastside, 
17.09.2008 r. w Berlinie

�targi PROBIZNES, 10.-11.10 2008 r. w Szczecinie

� targi EUREGIA, 27-29.10.2008 r., Lipsk

� targi POLEKO w Poznaniu - w ramach stoiska 
informacyjnego Berlina i Brandenburgii, 27-30
października 2008 r.

� targi b2d business to dialog w dniach 
12-13. listopada w Berlinie.



Ausblick
Perspektywy

• Weiterentwicklung der Website und ihrer Tools

• gemeinsame Planung für Aktivitäten und Veranstaltungen des Netzwerks
und Nutzung vorhandener Synergien

• Gewinnung weiterer Partner

• Eruierung der Möglichkeiten für gemeinsame EU-Projektanträge

• Eruierung von Möglichkeiten der Kooperation mit Einrichtungen in 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen

�Dalszy rozwój strony internetowej i instrumentów strony

�Wspólne planowanie imprez i wydarzen Sieci i wykorzystanie efektu synergii

�Pozyskiwanie kolejnych partnerów

�Rozpatrywanie mozliwości wspólnych projektów UE

�Roypatrywanie mozliwości kooperacji y instytucjami Mecklemburgii-
Pomeranii Przedniej i Saksonii



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dziękujemy za uwagę!

Das Projekt  „EU-Net Oderpartnership“ wird vom  Land Berlin gefördert und aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Projekt „EU-Net Oderpartnership“ jest wspierany przez kraj związkowy Berlin i współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRE). 


