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NEWSLETTER 
 

++++ Październik 2011 ++++ 

 

WYDARZENIA 

 
Rozliczenie projektu QUICK za drugi 
okres   

Wypłacono i rozliczono z poszczególnymi partnerami 
unijne środki wsparcia za drugi okres projektu 
QUICK (1.06.2010 – 30.11.2010). Niestety nadal 
wielu partnerów, zwłaszcza z Polski, nie otrzymało 
decyzji instancji kontrolnej pierwszego stopnia za 
swoje sprawozdanie z pierwszego i drugiego okresu, 
wskutek czego nie można było wypłacić 
dofinansowania. Także niektórym partnerom, którzy 
rozliczyli dotychczas jedynie bardzo niskie koszty 
osobowe, udało się wypłacić tylko bardzo niewielkie 
dofinansowanie.  
 
Sprawozdanie za trzeci okres  

Także za trzeci okres (1 grudnia 2010 – 31 maja 
2011 r.) kontrola pierwszego stopnia przebiegała w 
niektórych krajach (Polka i Estonia) dość mozolnie. 
Dlatego zgłosiliśmy we Wspólnym Sekretariacie 
Technicznym wniosek o przedłużenie terminu 
złożenia sprawozdania i otrzymaliśmy zgodę. 
Sprawozdanie złożyliśmy ostatecznie 4 października 
2011 r. Niestety wciąż brakuje w nim raportów 
kontrolnych instancji kontrolnej pierwszego stopnia 
w odniesieniu do 6 partnerów. Dla tych partnerów 
raporty te zostaną włączone do rozliczenia za 
czwarty okres. 

Pan Gobis zaproponował, by w związku z Walnym 
Zgromadzeniem 17.11.2011 w Warszawie urządzić 
dla polskich partnerów krótki warsztat z instancją 
kontrolną pierwszego stopnia, aby w przyszłości 
sprawa była załatwiana szybciej. Przyjmujemy tę 
inicjatywę z wdzięcznością i będziemy się starali o 
dogodny termin. Jeśli to się uda, zawczasu 
przekażemy tę wiadomość.  

Okresowa ewaluacja projektu QUICK 

Sporządzając sprawozdanie za trzeci okres, 
dotarliśmy do połowy projektu QUICK. W tym 
momencie trzeba sporządzić własną okresową 
ewaluację projektu i złożyć ja najpóźniej wraz z 
raportem za czwarty okres. Sporządzimy projekt 
merytorycznej i finansowej ewaluacji i prześlemy ją 
wszystkim partnerom. Sprawozdanie to ma 
następnie zostać obszernie skonsultowane ze 
wszystkimi partnerami na Walnym Zgromadzeniu 17 
listopada 2011 w Warszawie.  

 

Zmiana partnerów w projekcie QUICK 
 
W projekcie QUICK doszło do dwóch zmian 
partnerów. Partner 4 – Izba Rzemieślnicza 
Wschodnia Meklemburgia–Pomorze Przednie 
musiała zrezygnować z udziału z przyczyn 
wewnętrznych. Zadania i budżet tego partnera 
przejął inny partner projektu QUICK – Izba 
Rzemieślnicza w Schwerinie. 
 
Partner 39 – Minsk executiv – uważa projekt 
QUICK za bardzo ważny i chce go nadal wspierać, 
nie czuje się jednak na siłach aktywnie 
współdziałać w projekcie jako partner. Zadania i 
budżet tego partnera przejął nowy członek 
Parlamentu Hanzeatyckiego, należący doń od 
maja 2010 r. – Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry. 
 
Ta zmiana partnerów została zatwierdzona przez 
Wspólny Sekretariat Techniczny i obowiązuje z 
mocą wsteczną od 1.12.2010.  

 
IMPREZY W PROJEKCIE QUICK 

Seminarium Serwis dla MiŚP 

10 i 11 marca 2011 r. odbyło się drugie szkolenie 
„Serwis dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
realizacja doskonalenia zawodowego, doradztwa 
itp.“. Seminarium było skierowane głównie do kadry 
kierowniczej, wykładowców, doradców, pracowników 
administracji izb, organizacji, szkół wyższych, 
uniwersytetów i placówek doskonalenia zawodowego 
ze wszystkich krajów bałtyckich. W tym bardzo 
udanym szkoleniu wzięło udział 40 osób. 

Seminarium Solar Energy 

23 i 24 marca 2011 r. przeprowadzono w Tallinie 
kurs dokształcający „Solar Energy - Techniques and 
applications“. Był on skierowany zwłaszcza do 
właścicieli, kadry kierowniczej i specjalistów z 
sektora MiŚP oraz do doradców i wykładowców z 
odnośnych biur oraz z izb, organizacji, szkół 
wyższych i uniwersytetów ze wszystkich krajów 
nadbałtyckich. Wzięło w nim udział 67 osób. 

Koncepcję seminarium wraz ze wszystkimi 
materiałami przekazano już wszystkim partnerom, 
dzięki czemu będą oni mogli w przyszłości 
samodzielnie przeprowadzać ten ważny kurs. 

Posiedzenia grup roboczych QUICK 

10 marca 2011 r. obradowała w Rydze Grupa 
Robocza WP 2 „Communication and Information“. 
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Ze szczególnym zadowoleniem odnotowano, że 
poszczególni partnerzy (zwłaszcza z Białorusi, Rosji i 
Polski) intensywnie zdają w swoich mediach sprawę 
z rezultatów projektu QUICK. 

Grupa Robocza WP 4 „Research + Development“ 
obradowała 14 kwietnia 2011 r. w Wilnie. 
Zastanawiano się zwłaszcza nad tworzeniem planów 
biznesowych, inwestycyjnych oraz w zakresie badań 
naukowych i rozwoju, a także działaniami 
dotyczącymi transferu technologii dla MiŚP. 

Równolegle obradowała w Wilnie także Grupa 
Robocza WP 7 „Strategies“. Omówiła projekt 
programu strategicznego w sprawie polityki 
edukacyjnej. Po dokonaniu istotnych zmian program 
przesłano wszystkim partnerom projektu w celu 
zajęcia stanowiska. Do chwili obecnej uwzględniono 
już nadesłane uwagi, dzięki czemu koncepcja będzie 
mogła zostać omówiona i uchwalona na posiedzeniu 
Grupy Sterującej na początku listopada 2011 r. 
Publikacja jest zaplanowana na styczeń 2012 r. 

11 maja 2011 r. spotkała się w Hamburgu Grupa 
Robocza WP 3 „Networking and Clustering“. 
Omówiono trzy analizy klastrowe oraz badanie 
makroekonomiczne dla regionu Morza Bałtyckiego. 
Rezultaty tych prac mają być opublikowane do 
listopada 2011 r. 

Również 11 maja 2011 r. odbyły się w Hamburgu 
obrady Grupy Sterującej. Zajęła się ona 
merytorycznym i finansowym stanem projektu, 
instancją kontrolną pierwszego stopnia i 
planowaniem dalszych prac. 

Forum Biznesu w Wilnie 

Forum Biznesu 15 i 16 kwietnia zostało 
zorganizowane przez Vilnius Chamber of 
Commerce, Industry and Crafts i dotyczyło 
„Rozwoju zasobów ludzkich i organizacji“. W 
ramach znakomitych prezentacji odbył się 
intensywny transfer innowacji. Forum, w którym 
wzięło udział 71 uczestników, ponownie okazało 
się sukcesem. 

Konferencja Hanzeatycka „Efektywność 
energetyczna” 

Szósta Konferencja Hanzeatycka została 
zorganizowana 12–14 maja 2011 r. w Hamburgu i 
była poświęcona tematowi „Efektywności 
energetycznej i ochrony klimatu wokół Mare 
Balticum“. W konferencji wzięły udział 132 osoby 
ze wszystkich krajów nadbałtyckich. Ponadto w 
hamburskim ratuszu odbyła się wieczorna impreza 
z udziałem ponad 300 osób. Szczególnie 
interesujący był również udział komisarza UE 
Günthera Oettingera.  

Wszystkie wykłady i rezultaty Konferencji 
Hanzeatyckiej zostaną opublikowane w książce do 
listopada 2011 roku. 

Seminarium „Energy-Saving“ 

Brest Chamber of Commerce and Industry 
zorganizowała 6–8 czerwca 2011 r. w puszczy w 
pobliżu Brześcia z wielkim powodzeniem nasze 
trzecie seminarium energetyczne „Energy-saving 
construction and renewable energy systems”. 
Zgłosiło się 119 osób, spośród których 
zdecydowana większość wzięła udział w tej 
imprezie. 

Koncepcja seminarium wraz ze wszystkimi 
materiałami jest teraz przekazywana wszystkim 
partnerom. 

Obrady Baltic Sea Academy „Sieć Badań 
Naukowych i Rozwoju” 

29 sierpnia 2011 r. spotkali się w Hamburgu 
członkowie Baltic Sea Academy, aby opracować 
projekty badawcze dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w ramach 7. Programu Badań 
Naukowych UE. Wypracowane propozycje nie 
pasują niestety do konkursów dotyczących badań 
nad MiŚP, wskutek czego w ramach aktualnego 
konkursu nie można złożyć żadnego wniosku do 
początku grudnia 2011 r. Opracowane pomysły 
mają znaleźć swój ciąg dalszy na początku 2012 r. 
w ramach innych programów UE.  

Seminarium Train the Trainer w 
Chociebużu 

Izba Rzemieślnicza w Chociebużu zorganizowała 
20 i 21 września 2011 r. trzecie seminarium 
szkoleniowe. Szczególnie ciekawe dla wszystkich 
uczestników były prezentacje na temat organizacji 
oświaty zawodowej w Niemczech oraz zadania 
Izby Rzemieślniczej w Chociebużu w zakresie 
wspierania MiŚP. W tym udanym seminarium 
wzięły udział 43 osoby. 

Zaraz po tym szkoleniu odbył się w Chociebużu 
warsztat dotyczący projektu „INNOWACJE RYNKU 
PRACY – testowanie i wdrażanie nowych metod 
promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, 
ginących oraz mało popularnych" Izby 
Rzemieślniczej w Białymstoku. Parlament 
Hanzeatycki jest partnerem tego projektu. 

Podnoszenie atrakcyjności oświaty 
zawodowej 

Panevezys Chamber of Commerce, Industry and 
Crafts zorganizowała wraz z Parlamentem 
Hanzeatyckim 30 września 2011 r. 
międzynarodowe sympozjum na temat 
podnoszenia atrakcyjności oświaty zawodowej. 
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Impreza miała znakomitą obsadę; w tej ważnej 
konferencji wziął udział litewski minister oświaty, 
różni burmistrzowie i eksperci z Litwy, Holandii, 
Norwegii, Niemiec, Finlandii i Polski. 

Inne rezultaty projektu QUICK 

W ramach naszej działalności PR wyemitowano 
dwa programy telewizyjne w Niemczech i jeden 
program telewizyjny w Polsce; odbyły się też dwie 
konferencje prasowe. Wydano cztery komunikaty 
prasowe, pojawiły się różne publikacje prasowe i 
10 publikacji własnych. Rezultaty projektu QUICK 
zaprezentowano na 10 imprezach podmiotów 
trzecich. W naszych imprezach wzięło udział 
ponad 100 interesariuszy i dziennikarzy.  

Podręcznik „Providing services to SMEs" został 
ukończony i jest teraz publikowany. 

Opracowano biuletyn o innowacjach; ukazały 
się już 6 wydania. 

Opracowano 17 biznesplanów, 6 planów 
inwestycyjnych i 8 planów w zakresie badań 
naukowych i rozwoju dla indywidualnych 
małych i średnich przedsiębiorstw 

Transfer 3 istniejących kursów z dziedziny 
technologii do wszystkich partnerów. 

Opracowanie i instalacja elektronicznego 
narzędzia dla MiŚP w zakresie zarządzania 
kosztami, controllingu i planowania inwestycji. 

Opracowanie programu strategii „Innowacje w 
polityce gospodarczej“ i publikacja w książce w 4 
językach. 

Publikacja wszystkich wykładów i rezultatów piątej 
Konferencji Hanzeatyckiej „Strategie polityki 
edukacyjnej wokół Mare Balticum“ w książce. 

NOWE PROJEKTY 

Nawigator zawodowy 

Wniosek projektowy w sprawie opracowania i 
zastosowania Nawigatora Zawodowego został 
złożony terminowo 28 lutego 2011 r. przez Baltic 
Sea Academy i sześciu partnerów projektu w 
krajowej agencji niemieckiej w ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie“.  

Wniosek został oceniony bardzo pozytywnie, a 
dofinansowanie zatwierdzono na piśmie. W 
programie tym jednak wymagane jest poręczenie, 
a ono samo wiąże się z kosztami w wysokości ok. 
20.000 €. Ponadto obciążenia administracyjne są 
tak skrajnie wielkie, że nie można wziąć 
odpowiedzialności za realizację. Z tego powodu 
odwołaliśmy projekt. Analizowane jest ewentualne 
złożenie nowego wniosku na Litwie na początku 
2012 r.  

Corporate Social Responsibility 

Prezes Saar z Izby Rzemieślniczej w Łodzi 
zaproponował na Walnym Zgromadzeniu 
Parlamentu Hanzeatyckiego w maju 2010 r. w 
Mińsku, by Parlament zajął się ważnym zadaniem 
społecznej odpowiedzialności biznesu w rzemiośle 
i sektorze MiŚP. Z tej inicjatywy powstały dwa 
nowe wnioski projektowe. 
 
Parlament Hanzeatycki wraz z 6 partnerami złożył 
w krajowej agencji niemieckiej w ramach 
programu „Uczenie się przez całe życie” wniosek 
projektowy „Further vocational training Corporate 
Social Responsibility for SMEs”. Wniosek został 
oceniony bardzo pozytywnie, a dofinansowanie 
przyrzeczono na piśmie. Inauguracyjny warsztat 
dotyczący tego projektu odbędzie się 16 listopada 
2011 r. o godz. 9.00 w Warszawie. Partnerami 
projektu są: 

� Parlament Hanzeatycki 
� University of Corporate Education 

Hamburg gGmbH 
� Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w 

Białymstoku 
� Izba Rzemieślnicza w Łodzi 
� Hungarian Association of Craftmens 

Corporations 
� The Norwegian Federation of Craft 

Enterprises 
� Lund University 

 
Izba Rzemieślnicza w Łodzi wraz z Parlamentem 
Hanzeatyckim i 5 innymi partnerami złożyła w 
krajowej agencji polskiej wniosek projektowy 
„Odpowiedzialność społeczna w ramach flexicurity 
w MiŚP” w programie „Uczenie się przez całe 
życie“. Wniosek nie został niestety zatwierdzony. 

 

QUICK: Innovative SMEs by Gender and Age  
 
W programie bałtyckim INTERREG złożono 
wniosek o nowy projekt „QUICK – IGA“. Projekt 
ma zająć się tematem zwiększenia aktywności 
zawodowej kobiet i osób starszych w połączeniu z 
promowaniem innowacji w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Ta metoda pomaga 
zapobiegać brakowi wykwalifikowanych 
pracowników w regionie Morza Bałtyckiego, a 
zarazem wspierać konkurencyjność rzemiosła i 
sektora MiŚP. 
Wniosek został oceniony bardzo pozytywnie, a 
dofinansowanie zatwierdzono. Warsztat 
inaugurayjny odbędzie się 18 listopada 2011 r. o 
godz. 9.00 w Warszawie; zostaną nań rozesłane 
jeszcze osobne zaproszenia. Partnerami projektu 
są: 
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� Parlament Hanzeatycki 
� Schwerin Chamber of Skilled Crafts 
� Minsk Department of the Belarusian 

Chamber of Commerce and Industry 
� Vilnius Pedagogical University, Lithuania 
� Satakunta Univ. of Applied Sciences, 

Faculty of Techn. and Maritime 
Management 

� Belarussian Chamber of Commerce and 
Industry Brest Department 

� Politechnika Gdańska  
� Hamburg Institute of International 

Economics 
� State Education Centre, Riga 
� Work and Future, Hamburg 
� Norden Association 
� The Nordic Forum of Crafts 
� Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

 
Non State Actor Development  
Białoruś i Rosja  
 
„Delegation of the European Union“, wspierająca 
podmioty niepubliczne, przyjęła nowy program. 
Procedura decyzyjna w tym programie jest 
dwustopniowa: pierwszy projekt zawiera zarys 
projektu. Jeśli otrzyma on ocenę pozytywną, 
trzeba złożyć wniosek szczegółowy. Wzięliśmy 
udział w tym programie, składając zarysy 
projektów 2011 r. z głównym partnerem 
„Belarusian Chamber of Commerce and Industry“ 
(Białoruś) i w październiku 2011 r. (Rosja).  
 
Knowledge Partnership 
 
UE opublikowała w czerwcu 2011 r. mały program 
“Pilot projects for the development of Knowledge 
Partnerships”. Wzięliśmy w nim udział, składając 
wniosek projektowy “SME Knowledge Partnership 
with Universities in Baltic Sea Region“. Decyzja 
jest oczekiwana do listopada 2011 r. Ponieważ 
jednak chodzi o dość mały program, a złożono 
bardzo wiele wniosków, nasze szanse są 
niewielkie. 
 
Wnioski projektowe z partnerami 
Poszczególni partnerzy poprosili nas w ubiegłych 
miesiącach o udział w ich wnioskach projektowych 
w charakterze partnera. Do życzenia tego 
przychyliliśmy się w wypadku następujących 
wniosków: 
 
Łotewski State Education Centre jest głównym 
partnerem we wniosku “Hanseatic Tradition for 
VET: Mobility Strategies for Promoting 
Entrepreneurship”. Projekt został już 
zatwierdzony. 
 

Izba Rzemieślinicza w Białymstoku jest głównym 
partnerem we wniosku „INNOWACJE RYNKU 
PRACY – testowanie i wdrażanie nowych metod 
promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, 
ginących oraz mało popularnych". Projekt został 
już zatwierdzony. 
 
Satakunta University jest wnioskodawcą projektu 
“Creating New Learning Environments for 
International Entrepreneurship”. Decyzja nie 
została jeszcze podjęta. 
 
Vilnius Pedagogical University jest wnioskodawcą 
projektu “Improvement of Quality of Studies and 
Amplification of Internationality”. Decyzja nie 
została jeszcze podjęta. 
 
Vilnius Chamber of Commerce, Industry and 
Crafts jest wnioskodawcą projektu “Training of 
Social Partnership Competence of Employers and 
Employees and Improvement of Collective Labour 
Relations". Decyzja nie została jeszcze podjęta. 
 
Izba Rzemieślnicza w Opolu jest wnioskodawcą w 
projekcie „Przystosowanie MiŚP i ich pracowników 
do warunków oszczędzającej zasoby gospodarki o 
niskiej emisji dwutlenku węgla“. Decyzja nie 
została jeszcze podjęta. 
  
NOWI PRACOWNICY SEKRETARIATU 
 
Ogromna ilość istniejących zadań projektowych i 
opracowywanie nowych propozycji projektów 
stanowi przeogromny wysiłek dla wspólnego 
sekretariatu Parlamentu Hanzeatyckiego i Baltic 
Sea Academy. Poza tym Irene Bastron oczekuje w 
październiku dziecka i musi skorzystać z 
kilkumiesięcznej przerwy w pracy. Także Kerstin 
Kötschau będzie miała tej wiosny dziecko i przez 
kilka miesięcy nie będzie do dyspozycji. Bardzo się 
cieszymy z ich macierzyństwa, jednak 
potrzebujemy nowych pracowników w 
sekretariacie, a w tym celu pozyskaliśmy do 
współpracy dwie panie. 
 
Jekaterina Melnikova urodziła się w Litwie i 
ukończyła tam studia magisterskie „Prawo 
gospodarcze“ i studia magisterskie „Ekonomia 
UE“. Jej językami ojczystymi są litewski i rosyjski; 
płynnie posługuje się angielskim i niemieckim w 
mowie i piśmie, a poza tym mówi po polsku. 
Rozpoczęła u nas pracę 4 października 2011 r. i 
jest dostępna pod numerem telefonu: + 49 40 82 
24 47 16 oraz adresem mailowym 
jmelnikova@hanse-parlament.eu 
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  Zdjęcie: Jekaterina Melnikova  
 

Elina Priedulena urodziła się na Łotwie i ukończyła 
w Getyndze studia magisterskie „Socjologia, 
pedagogika, antropogeografia“ i zebrała pierwsze 
doświadczenia dotyczące projektów na 

Uniwersytecie 
Georga Augusta w 
Getyndze. Jej 

znajomość 
języków: niemiecki 
– biegła w 

niezbędnym 
zakresie; rosyjski – 
dobra w mowie i 
piśmie; angielski – 
dobra; łotewski – 
native speaker. 
Rozpocznie u nas 
pracę 17 
października 2011 
r. 

 

Zdjęcie: Elina Priedulena 

Cieszymy się z obecności nowych koleżanek i 
życzymy im wiele radości w Parlamencie 
Hanzeatyckim. 
 
WAŻNE WSKAZÓWKI 

Nadchodzące terminy i działania 

4.11.2011 Posiedzenie Grupy Roboczej WP 4 
„Research + Development“ w Poznaniu. 

4.11.2011 Posiedzenie Grupy Roboczej WP 1 
„Steering“ w Poznaniu. 

4.11.2011 Posiedzenie Zarządu Parlamentu 
Hanzeatyckiego w Poznaniu. 

16.11.2011 o godz. 9.00 warsztat inauguracyjny 
projektu CSR w Warszawie. 

16.11.2011 o godz. 14.30 Walne Zgromadzenie 
Parlamentu Hanzeatyckiego w Warszawie. 

16.11.2011 o godz. 14.30 Walne Zgromadzenie 
Baltic Sea Academy w Warszawie. 

17.11.2011 o godz. 9.00 Walne Zgromadzenie 
projektu QUICK w Warszawie 

18.11.2011 o godz. 9.00 warsztat inauguracyjny 
nowego projektu QUICK IGA w Warszawie. 

Ważna zapowiedź 

12 i 13 marca 2012 r. odbędzie się w Mińsku 
warsztat „Technologie zbierania i przetwarzania 
odpadów i ścieków“. Prosimy o wstępną 
rezerwację ego terminu. Jeśli ktoś chce wnieść swój 
wkład do tej tematyki, prosimy o odpowiednią 
wiadomość.  

Inne ciekawe i ważne wskazówki 

W Polsce istnieje program dla MiŚP, które 
uczestniczą w międzynarodowych projektach 
badawczych i w ramach tego programu mogą 
otrzymać zwrot kosztów przygotowania wniosku 
(do 35.000 PLN, 100% dofinansowania). Ten 
program może być interesujący dla partnerów, 
którzy chcą składać wnioski z polskimi firmami. 
Dalsze informacje pod adresem 

http://innopomorze.pomorskie.eu/nabor-
wnioskow-w-ramach-i-edycji-programu-wsparcie-
na-uzyskanie-grantu.html. 

Nasz partner projektu The Baltic Institute of 
Finland jest głównym partnerem zakończonego 
właśnie projektu Inno-Reg. W ramach tego 
projektu opracowano podręcznik „Innovation 
Support - Tools & Practices, Experiences from 
Baltic Sea Region“, który można zamówić w razie 
zainteresowania. 

The German Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety invite you to the 
CBSS Baltic 21 EcoRegion conference “The Baltic 
Sea Region – on the way towards the world’s 
first EcoRegion? Success stories, future 
challenges” which takes place on 16th – 17th 
November 2011 in Gdynia / Poland. The 
conference offers a unique opportunity to network 
among those who are actively involved in 
sustainable development throughout the Baltic 
Sea Region, and to discuss future priorities for 
related actions and funding programmes. 
Registration and more information available at 
www.baltic-ecoregion.eu. 
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