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++++ Listopad 2011 ++++ 

 

WYDARZENIA 

 
WALNE ZGROMADZENIE QUICK  
 
16 i 17 listopada 2011 r. odbyło się Walne 
Zgromadzenie projektu QUICK z udziałem 
wszystkich jego partnerów, w którym 
uczestniczyło ogółem 89 osób. Impreza odbyła się 
w pięknych salach Związku Rzemiosła Polskiego i 
została znakomicie przygotowana pod względem 
organizacyjnym przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości. Serdeczne dzięki! 
 
Referaty wprowadzające wygłosili prezes Związku 
Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik i wicemarszałek 
województwa mazowieckiego Krzysztof 
Strzałkowski. Obaj referenci wskazali na wielkie 
znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
rzemiosła dla rozwoju gospodarczego, 
podkreślając też owocną współpracę w ramach 
Parlamentu Hanzeatyckiego. 

Jerzy Bartnik (z prawej), prezes Związku Rzemiosła 
Polskiego, i Krzysztof Strzałkowski (z lewej), 
wicemarszałek województwa mazowieckiego 
 
Pierwsza połowa dnia Zgromadzenia była 
poświęcona bilansowi dotychczasowych prac i 
rezultatów oraz konsultacjom i podejmowaniu 
decyzji w sprawie dalszego działania. Pod 
dyskusję i głosowanie poddano m.in. następujące 
tematy: 

� Ewaluacja własna w połowie realizacji 
projektu (patrz odrębne sprawozdanie w 
niniejszym Newsletterze). 

� Dotychczas udało się osiągnąć wszystkie 
zaplanowane cele i rezultaty projektu, a 
po części nawet je przekroczyć. 

� Konieczne przesunięcia środków 
budżetowych pomiędzy partnerami i 
pakietami roboczymi. Partnerzy zajmą w 
tej sprawie stanowisko na piśmie do 
30.11.2011. O ile nie nastąpi zajęcie 
stanowiska, to przedstawione propozycje 
uważa się za przyjęte. 

� Baltic Sea Academy obejmuje teraz 16 
członków, jako nowych przyjęto 
Politechnikę Gdańską i Uniwersytet w 
Białymstoku. 

� Parlament Hanzeatycki ma teraz 50 
członków, jako nowych przyjęto Gomel 
Department of the Belarussian Chamber 
of Commerce and Industry; Donskaya 
Handwerkskammer Rostov-na-Donu oraz 
Ost- und Mitteleuropa-Verein. Izba 
Rzemieślnicza w Lubece wystąpi z 
Parlamentu z dniem 31.12.2011. 

� Analizy dotyczące trzech klastrów 
innowacji zostaną ukończone w listopadzie 
2011 r. 

� Łącznie 575 planów biznesowych i 
inwestycyjnych oraz prac z zakresu badań 
naukowych i rozwoju dla MiŚP uda się 
wykonać planowo. 

� Podręcznik „Providing services to SMEs” 
jest gotowy i można go pobierać ze stron 
internetowych projektu oraz Baltic 
Cooperation. 

� Dodatkowo Politechnika Brzeska 
przeprowadziła analizę „Economic 
Development of SMEs in BSR“, a wyższa 
szkoła w Słupsku ankietę „Demand of 
Innovation Support“. Obie prace zostaną 
niebawem opublikowane w książce. 

� Dokonano transferu 3 seminariów 
energetycznych i 3 technologicznych; są 
one już oferowane przedsiębiorstwom 
przez poszczególnych partnerów w formie 
zwartej lub modułowej. 

� Przeprowadzono przy dużej frekwencji 5 
międzynarodowych Forów Biznesu. W celu 
nawiązywania kooperacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami grupa robocza 
opracuje teraz koncepcję dla wszystkich 
partnerów. 
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� Polityczny program strategiczny „Agenda 
2020: Cele i strategie polityki edukacyjnej 
dla regionu Morza Bałtyckiego“ został 
uchwalony i ukaże się teraz jako książka 
w 4 językach. 

 
Obrady plenarne Walnego Zgromadzenia  
16. i 17.11.2011 w Warszawie 
 
Następnie Walne Zgromadzenie zajęło się 
następującymi głównymi zagadnieniami: 

1. Wymiana doświadczeń na temat eksportu 
MiŚP, poprzedzona wykładem Jarkko 
Heinonena z Chamber of Commerce Turku 
na temat „Results of a study on the export 
of SMEs“. 

2. Warsztat polskich partnerów z polską 
instancją kontrolną pierwszego stopnia, 
który nie przyniósł niestety nowych 
wniosków. Teraz ma nastąpić rozmowa na 
ten temat na szczeblu politycznym.  

3. Opracowanie koncepcji strategicznej 
„Innovation in the regional policy” z 
prezentacją pierwszej koncepcji przez 
Johannę Vannes z Baltic Institute of 
Finland. W celu dalszej pracy nad 
koncepcją grupa robocza opracowała cele i 
strategie. 

4. Inna grupa robocza zajęła się 
propozycjami koncepcji rozwoju Center of 
Excellence and Competence, które mają 
być rozwijane wspólnie przez 
poszczególne izby i uniwersytety w 
regionie Morza Bałtyckiego.  

5. Planowanie dalszych prac, wszystkich 
terminów na rok 2012 oraz imprez 
dodatkowych, na przykład warsztatu 
„Technologie zbierania i przetwarzania 
odpadów i ścieków“ 12 i 13 marca 2012 r. 
w Mińsku. 

Wszystkim partnerom projektu i partnerom 
stowarzyszonym serdecznie dziękujemy za 
intensywną pracę i zaangażowanie na Walnym 
Zgromadzeniu. 
 
KOMUNIKATY PRASOWE 
 
Efektywność energetyczna i ochrona 
klimatu wokół Mare Balticum 
Efektywność energetyczna i ochrona klimatu to 
nie tylko ważny cel polityki ochrony środowiska, 
lecz również niezwykle ważny rynek dla małych i 
średnich przedsiębiorstw w regionie Morza 
Bałtyckiego. Dzięki rozwijaniu i wytwarzaniu 
technik oszczędzania energii i odnawialnych źródeł 
energii, ich planowaniu, montażowi i konserwacji 
da się utrzymać wiele miejsc pracy w regionie 
oraz tworzyć nowe. 
Aby wykorzystać te wielkie szanse, w dniach 11–
13 maja 2011 roku w Hamburgu Baltic Sea 
Academy przeprowadziła międzynarodową 
konferencję na temat efektywności energetycznej 
i ochrony klimatu w regionie Morza Bałtyckiego. 
Baltic Sea Academy to związek 15 uniwersytetów 
z 9 krajów nadbałtyckich, które skupiają się na 
transferze wiedzy i technologii oraz na zadaniach 
badawczo-rozwojowych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
Podczas trzydniowej Konferencji Hanzeatyckiej – 
w której wziął udział także komisarz UE Günther 
Oettinger – spotkali się naukowcy, mali i średni 
przedsiębiorcy oraz eksperci z 11 krajów 
nadbałtyckich, by opracowywać wspólne projekty 
na przyszłość.  
 
W związku z międzynarodowym sympozjum 
rzemiosła i sektora MiŚP w dniach 16–18 listopada 
2011 roku w Warszawie przedstawiono szerokiej 
publiczności publikację książkową ze wszystkimi 
wykładami i rezultatami Konferencji Hanzeatyckiej 
pod tytułem „Efektywność energetyczna i ochrona 
klimatu wokół Mare Balticum“. 
Oszczędność energii w przemyśle i 
budownictwie mieszkaniowym 
Problemy, wąskie gardła i podwyżki cen w 
energetyce sprawiają, że oszczędność energii i 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii to 
rynek o największym potencjale wzrostu. 
Przedsiębiorstwa angażujące się w tych 
dziedzinach działalności mogą liczyć na silnie 
rosnący popyt, znaczne zwiększenie obrotów i 
pewne zyski z zainwestowanego kapitału. W tym 
celu w opublikowanej właśnie książce 
prezentowane są nowe technologie, szczególnie 
udane projekty i skuteczne programy wsparcia 
oraz kooperacje międzynarodowe. Opisywane są 
innowacyjne koncepcje zwiększenia efektywności 
energetycznej zarówno na poziomie aparatów, jak 
i procesów, mające bardzo duże znaczenie i 
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zmniejszające zapotrzebowanie na energię nawet 
o 75%. Książka zawiera wiele przykładów best 
practice, opisuje np. przedsiębiorstwo, które tylko 
dzięki optymalizacji instalacji oświetleniowej 
oszczędza co roku 880 megawatogodzin energii i 
95.000 €. 
Publikacja kładzie nacisk na duże rezerwy w 
budownictwie mieszkaniowym. W wypadku 
nowego budownictwa już dziś bez większego 
trudu możliwe są domy o zerowym bilansie 
energetycznym. Możliwe do realizacji są jednak 
również domy o dodatnim bilansie 
energetycznym, które wytwarzają więcej energii, 
niż zużywają. Największe potencjały oszczędności 
tkwią jednak w już istniejących budynkach. Dzięki 
izolacji, wykorzystaniu energii słonecznej, 
kontrolowanej wentylacji, lokalnym 
elektrociepłowniom itd. można zaoszczędzić w 
zależności od wieku i stanu 40–70% obecnego 
zużycia energii.  
Drogi przyszłości 
Publikacja opisuje ponadto konkretne drogi 
przyszłego rozwoju. Jedna z tych dróg przyszłości 
przewiduje wyraźny wzrost cen energii wskutek 
wyższego opodatkowania. Całe te przychody z 
podatków miałyby jednak zostać przeznaczone na 
finansowanie ubezpieczeń społecznych, wyraźnie 
obniżając zarazem koszty pracy. Droga energia 
zapewni związanym z nią inwestycjom wysoką 
rentowność i zaoszczędzi państwu ogromnych 
subwencji na oszczędność energii i stosowanie 
odnawialnych źródeł energii. Niższe koszty pracy 
zaowocują dodatkowymi miejscami pracy, obniżą 
wydatki państwa i przyniosą ulgę pracochłonnym 
przedsiębiorstwom, a także pracownikom, 
zapewniając finansową możliwość opłacania 
wyższych cen energii. 
Kolejna opisywana w książce droga przyszłości 
postuluje powrót do społecznej gospodarki 
rynkowej: wszystkie energetyczne i związane ze 
środowiskiem koszty procesów gospodarczych 
muszą być znowu w całości wliczane do kosztów 
produkcji poszczególnych przedsiębiorstw. W roku 
2008 na całym świecie 3.000 koncernów 
spowodowało koszty związane ze środowiskiem w 
wysokości 2,2 biliona dolarów, obciążając nimi 
społeczeństwo. Jeśli te koszty musiałyby być 
ponoszone przez same przedsiębiorstwa, zyski 
spadłyby o jedną trzecią, a z przyrodą obchodzono 
by się ze znacznie większym szacunkiem.  
To, że możliwe są inne sposoby gospodarowania, 
pokazuje również prezentowana w publikacji idea 
„Cradle to Cradle“. Na rynku jest już z górą tysiąc 
produktów, które powstają zgodnie z tą zasadą. 
Przy ich produkcji zużywa się znacznie mniej 
energii i nie wytwarza żadnych odpadów, które 
trzeba utylizować. Wszystkie materiały podlegają 
w 100% recyklingowi. 
Ponadto ta książka dla przedsiębiorców, 
konsumentów, polityków i administracji zawiera 

staranną ewaluację wszystkich rezultatów 
Konferencji Hanzeatyckiej. Konkretnie opisywane 
są cele, działania i pozytywne przykłady 
zwiększenia efektywności energetycznej. 
 
Tytuł: Energy Efficiency 
and climate protection 
around the Mare Balticum 
Redakcja: Max 
Hogeforster, Baltic Sea 
Academy 
Cena: 22,00 € 
Miękka okładka: 264 
strony  
Wydawnictwo: Books on 
Demand; wydanie: 1 (27 
października 2011 r.)  
Język: angielski i 
niemiecki 
ISBN-10: 3844800980  
ISBN-13: 978-3844800982    
 
Agenda 2020 „Polityka edukacyjna“: 
najważniejsze zadanie wspierające dla 
rzemiosła i sektora MiŚP 
Według najnowszych analiz renomowanych 
instytutów badawczych Polska i Litwa mają w 
przyszłości największe szanse wzrostu spośród 
wszystkich krajów nadbałtyckich. Te pozytywne 
perspektywy na przyszłość opierają się – tak jak 
we wszystkich innych krajach UE – w pierwszym 
rzędzie na małych i średnich przedsiębiorstwach 
(MiŚP). Stanowią one kościec gospodarki, a nowe 
i dodatkowe miejsca pracy powstają już prawie 
wyłącznie w MiŚP. 
Z wyjątkiem Szwecji we wszystkich innych krajach 
nadbałtyckich w ciągu nadchodzących 15 lat liczba 
osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się nawet 
o 18%. Już dziś w sektorze MiŚP brakuje 
przedsiębiorców, kadry kierowniczej i 
pracowników wykwalifikowanych. Ten niedobór w 
przyszłości bardzo silnie się zwiększy i będzie 
stanowił zarazem największą barierę wzrostu dla 
gospodarki. Mając to na uwadze, dr Jürgen 
Hogeforster, przewodniczący Parlamentu 
Hanzeatyckiego, oświadczył w Warszawie: 
„Zapewnienie nowych, dobrze wykwalifikowanych 
kadr oraz wysokie inwestycje stają się dla sektora 
MiŚP w regionie Morza Bałtyckiego kwestią być 
albo nie być. Edukacja sprzyja innowacjom i 
konkurencyjności oraz obejmuje najważniejsze 
zadanie wspierające dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Dlatego polityka edukacyjna musi 
uzyskać wyższą rangę niż wszystkie inne 
dziedziny polityki i stanowić najwyższy priorytet 
także w strategii bałtyckiej UE.“ 
Międzynarodowe sympozjum sektora MiŚP w 
Warszawie 
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Parlament Hanzeatycki to związek 45 izb 
przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych ze 
wszystkich 11 krajów nadbałtyckich, 
reprezentujących ogółem ponad 450 tysięcy MiŚP. 
Wspiera on konkurencyjność regionu Morza 
Bałtyckiego jako całości oraz przyszły rozwój 
rzemiosła i sektora MiŚP w szczególności. W tym 
celu Parlament Hanzeatycki realizuje ze swoimi 
członkami i 15 uniwersytetami konkretne projekty 
dla MiŚP, obejmujące zwłaszcza kształcenie i 
doskonalenie zawodowe, wzmacnianie innowacji 
oraz promowanie kooperacji transgranicznych. 
Agenda 2020: Cele i strategie polityki 
edukacyjnej dla regionu Morza Bałtyckiego 
We współpracy z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości oraz Związkiem Rzemiosła 
Polskiego Parlament Hanzeatycki przeprowadził 
16–18 listopada 2011 roku międzynarodowe 
sympozjum w Warszawie. W związku z tym 
zaprezentowano szerokiej publiczności polityczny 
program strategiczny „Agenda 2020: Cele i 
strategie polityki edukacyjnej dla regionu Morza 
Bałtyckiego”. W programie tym Parlament 
Hanzeatycki sformułował priorytetowe cele polityki 
edukacyjnej i zadania dla regionu Morza 
Bałtyckiego na najbliższych dziesięć lat. Ta 
strategiczna koncepcja zostanie teraz 
uwzględniona w procesach podejmowania decyzji 
politycznych na szczeblu samorządowym, 
regionalnym i ogólnokrajowym, a także w unijnej 
strategii dla Morza Bałtyckiego. Dr Hogeforster: 
„Polityczna realizacja naszej Agendy 2020 zapewni 
wzrost w MiŚP oraz dobrobyt dla wszystkich i musi 
uzyskać najwyższy priorytet na wszystkich 
poziomach. Z takim wsparciem politycznym region 
Morza Bałtyckiego ma wszelkie szanse, by stać się 
innowacyjnym, silnym gospodarczo regionem o 
randze światowej.“ 
Najwyższy priorytet polityczny dla Agendy 
2020 
Prezentacja Agendy 2020 pokazała wyraźnie: dla 
sektora MiŚP i regionu Morza Bałtyckiego jako 
całości oraz dla Polski specjalnie powstają na 
średnią i dłuższą metę znakomite szanse na 
przyszłość, które jednak nie są w wystarczającym 
stopniu dostrzegane, wykorzystywane i 
promowane przez polityków i administrację na 
wszystkich poziomach działania. W celu 
wykorzystania wszystkich potencjałów i uporania 
się z przemianami strukturalnymi wdrożenie 
Agendy 2020 staje się pierwszoplanowym 
zadaniem politycznym. 
 
NOWE PROJEKTY 
 
Innovation by Gender and Age – IGA  
Parlament Hanzeatycki – związek 45 izb 
przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych z 11 
krajów nadbałtyckich – uruchamia w ramach 

programu bałtyckiego INTERREG IV B nowy 
projekt: Innovation by Gender and Age (IGA) 
promuje szanse kobiet na rynku pracy w ogólności 
i przedsiębiorczość kobiet w szczególności.  
Aktywność zawodowa kobiet i osób starszych jest 
w krajach bałtyckich bardzo różna, a zwłaszcza w 
krajach na południe od Bałtyku bardzo niska. 
Jednocześnie istnieje duży niedobór 
wykwalifikowanych pracowników i 
przedsiębiorców, silnie ograniczający szanse 
wzrostu. Wyższa aktywność zawodowa kobiet oraz 
zwiększenie liczby kobiet-przedsiębiorców 
przeciwdziała temu niedoborowi i pomaga uporać 
się z problemami demograficznymi na rynku 
pracy, zwiększając jednocześnie szanse wzrostu 
gospodarczego.  
Zwłaszcza w południowych krajach nadbałtyckich 
innowacyjność i konkurencyjność MiŚP jest w 
porównaniu ze Skandynawią niska i może być 
trwale wspierana dzięki zwiększeniu równości 
szans kobiet. Formy pracy i organizacji, 
zwiększające innowacyjność, sprzyjają aktywności 
zawodowej kobiet. Projekt wspiera takie zmiany 
kadrowe i organizacyjne, które niosą ze sobą 
największe rezerwy innowacji w MiŚP.  
Projekt z udziałem łącznie 13 partnerów zostanie 
zrealizowany od listopada 2011 do czerwca 2014 
r. Całkowite rezultaty zostaną przekazane 
wszystkim członkom Parlamentu Hanzeatyckiego, 
dzięki czemu będą mogły z nich skorzystać MiŚP z 
45 regionów basenu Morza Bałtyckiego. 
Dalsze informacje: Jekaterina Melnikova 
jmelnikova@hanse-parlament.eu, tel. 040 82 24 
47 11.   

Harry Bjerkeng, prezes Nordic Forum of Crafts, na 
warsztacie inauguracyjnym projektu IGA  

 
Corporate Social Responsibility (CSR)  
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa musi 
zostać obszernie zdefiniowana i dotyczy np. 
odpowiedzialności za pracowników, młode kadry, 
klientów, środowisko itd. Dzięki braniu 
odpowiedzialności możliwy staje się większy sukces 
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mikroekonomiczny. Koncepcje CSR mogą trwale 
zwiększyć innowacje i wydajność pracy. W 
przyszłości silnie zyskają one jeszcze na znaczeniu 
dla MiŚP, np. w odniesieniu do niedoboru 
pracowników wykwalifikowanych, konkurencji 
międzynarodowej, zmieniających się życzeń 
klientów, ochrony klimatu itd. Brakuje jednak 
szerokiego programu, oferującego specjalnie 
sektorowi MiŚP zwarty model zarządzania i 
kierowania. 
Nauka i dydaktyka bardziej intensywnie zajmowały 
się społeczną odpowiedzialnością dużych 
przedsiębiorstw. Rezultatów nie można jednak 
przenieść bez problemu na MiŚP. Dlatego Parlament 
Hanzeatycki z 6 partnerami z Niemiec, Polski, 
Szwecji i Norwegii przeprowadza w ramach 
programu Leonardo projekt, opracowujący i 
realizujący koncepcje przejmowania 
odpowiedzialności społecznej i skutecznego 
zarządzania przedsiębiorstwami w sektorze MiŚP. 

Warsztat inauguracyjny projektu CSR 16.11.2011 w 
Warszawie: prof. dr J. von Kiedrowski, Berufsakademie 
Hamburg, przedstawia rezultaty pracy jednej z grup 
roboczych. 
 
Wspieranie społecznej odpowiedzialności w sektorze 
MiŚP wygląda rozmaicie w poszczególnych krajach 
nadbałtyckich. Bardziej zaawansowane są np. 
Norwegia i Szwecja. Tutaj tymi sposobami udało się 
znacznie zwiększyć wydajność pracy w MiŚP i przy 
porównywalnej strukturze wielkości zakładów jest 
ona znacznie wyższa niż w Niemczech. Dlatego 
celem projektu jest również transfer innowacji z 
północy na południe. Koncepcje opracowywane w 
ramach projektu są wypróbowywane w praktyce z 
przedsiębiorstwami z Hamburga i Łodzi, a potem 
transferowane w skali całego regionu Morza 
Bałtyckiego. 
Dalsze informacje: Elina Priedulena, 
epriedulena@hanse-parlament.eu, telefon 040 82 
24 47 15. 
 
Mid-term self-evaluation report 
30.11.2011 

1. Progress of the work plan, main outputs and 
expected results 
Postępy projektu odpowiadają w bardzo dużym 
stopniu pierwotnemu planowi pracy z wiosny 2009 r. 
Niektóre działania udało się zrealizować szybciej; 
kilka działań trzeba było przesunąć do realizacji w 
Milestone 4–6. Sądząc ze stanu obecnego, wszystkie 
cele, efekty i rezultaty projektu zostaną do jego 
zakończenia osiągnięte; niektóre wskaźniki i 
założone liczby zostaną przekroczone już na 
półmetku projektu. 
Baltic Sea Academy została utworzona bardzo 
szybko; liczba członków-założycieli okazała się 
znacznie wyższa, niż planowano; przyjęto członków 
dodatkowych. Współpraca 15 szkół wyższych i 
uniwersytetów jest niezwykle intensywna i 
produktywna. O ile sprawy makro- i 
mikroekonomiczne, socjalne, personalne i 
pedagogiczne są bardzo dobrze zabezpieczone, to 
do specyficznych zagadnień technicznych konieczna 
wydaje się większa wiedza ekspercka. 
Pomiędzy członkami Parlamentu Hanzeatyckiego 
(wspierającymi MiŚP) i szkołami 
wyższymi/uniwersytetami rozpoczęła się 
współpraca, która w niektórych regionach jest już 
dość dobra; w innych regionach zaś wymaga 
intensyfikacji w drugiej połowie projektu. Rozpoczęło 
się opracowywanie dla MiŚP planów biznesowych, 
inwestycyjnych oraz dotyczących badań naukowych 
i rozwoju; jakość tych planów jest po części 
doskonała. 
Opracowanie analiz klastrowych oraz podręczników, 
broszur i książek zajęło więcej czasu, niż planowano. 
Zakończenie tych prac nastąpi w MS 4. Ponadto 
przeprowadzono analizę makroekonomiczną oraz 
pisemną ankietę wśród przedsiębiorstw. 
Opracowano i z dużym powodzeniem, a niekiedy 
przy wielkiej ilości uczestników, zrealizowano 
seminaria dokształcające, kursy „train the trainer“ 
oraz fora biznesu. 
Opracowano polityczną koncepcję strategiczną 
„Polityka gospodarcza“, a koncepcja „Polityka 
edukacyjna“ jest gotowa i niebawem będzie 
opublikowana. Rezultaty obu koncepcji udało się 
jako projekt flagowy z powodzeniem włączyć do 
strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. 
Osiągnięte wskaźniki i efekty zostały w Tabelach 1–3 
zestawione z liczbami założonymi. Liczba 
partycypujących polityków, imprez publicznych i 
uczestników w sumie przekracza oczekiwania. 
Zainteresowanie rezultatami QUICK i 
współdziałaniem w politycznych grupach roboczych 
jest tak duże, że przekraczane są dostępne moce 
robocze projektu. 
2. Spending plan 
W MS 1 i MS 2 wykorzystano zaplanowane środki 
finansowe tylko w 70,7% względnie 77,1%; w MS 3 
natomiast w 116,5%. Na koniec MS 3 wykorzystano 
ok. 43% budżetu; odpowiada to w dużym stopniu 
osiągniętemu stanowi implementacji. Dotyczy to 
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również poszczególnych WP. W WP 2 osiągnięto 
znacznie więcej niż zaplanowano, podczas gdy 
budżet jest wykorzystany tylko w ok. 28%. Po 
pierwsze udało się znacznie taniej kupować usługi, 
zwłaszcza w wypadku publikacji. Poza tym prace, 
zabudżetowane w WP 2, zostały zrealizowane w 
innych WP i tu rozliczone. W WP 7 zaplanowany 
budżet nie zostanie wykorzystany. 
W poszczególnych liniach budżetowych wystąpiły już 
przekroczenia. W budżetach ERDF, Norway i ENPI 
konieczne są przesunięcia środków budżetowych; 
wnioskuje się o to w MS 5. Przyczyny koniecznego 
przesunięcia to błąd w planowaniu (patrz 5.) oraz 
znaczne cięcia budżetowe w wysokości ok. 900.000 
€ w stosunku do pierwotnego wniosku.  
3. Targets of the publicity and communication 
indicators 
W MS 1–3 udało się osiągnąć znacznie więcej, niż 
zaplanowano. Jedynie publikacja książek, 
podręczników i broszur odbywa się jeszcze na 
stosunkowo niewielką skalę. Wynika to jednak stąd, 
że najpierw trzeba było opracować koncepcje 
merytoryczne. Teraz się to już w znacznej mierze 
zakończyło, dzięki czemu w MS 4 i 5 realizowane są 
obszerne publikacje. Do końca projektu uda się nie 
tylko w całości osiągnąć wskaźniki Communication 
Plan, lecz częściowo je przekroczyć. 
4. Delays or non-achievements 
Niektóre działania zostały przyspieszone, inne 
przesunięte na późniejsze Milestones, ponieważ tego 
życzyli sobie partnerzy projektu i ponieważ było to 
bardziej optymalne z punktu widzenia przebiegu 
projektu. Do końca projektu wszystkie działania 
zostaną jednak zrealizowane. 
Z dużym prawdopodobieństwem osiągnięte zostaną 
też wszystkie efekty, rezultaty i wskaźniki. Jedyny 
problem stanowią obecnie wysokie założone liczby 
250 planów biznesowych, 250 planów 
inwestycyjnych i 75 zadań z zakresu badań 
naukowych i rozwoju dla MiŚP, ponieważ 
sporządzanie ich w ambitny sposób pochłania 
znacznie więcej czasu i kosztów, niż planowano. 
5. Management structure 
Centralne zarządzanie projektem z centralą 
usługową, think-tankiem i koordynacją wszystkich 
prac sprawdziło się bardzo dobrze. Silna grupa 
sterująca regularnie ewaluuje prace i planuje dalsze 
postępowanie. Wspólna ocena prac wykonanych i 
planowanie przyszłych odbywa się, oprócz 
intensywnej wymiany bilateralnej i w grupach 
roboczych, podczas corocznych walnych 
zgromadzeń. Współpraca jest produktywna, szybka i 
oparta na zaufaniu.  
Problemy sprawia tylko FLC i procedura 
rozliczeniowa. Pierwotnie we wniosku projektowym 
zaplanowano centralną FLC u głównego partnera 
oraz centralną procedurę rozliczeniową. Ponieważ 
nie udało się ich zrealizować, trzeba było następnie 
opracować i wprowadzić zdecentralizowane systemy 
budżetowania, controllingu i rozliczania, które 

doprowadziły do zaburzeń. Płynie z tego wniosek, że 
w przyszłości należy a) albo już w fazie planowania i 
składania wniosków stosować systemy 
zdecentralizowane, albo b) umożliwić systemy 
centralne także w fazie realizacji projektu. 
6. Assessment of the first level control 
Zdecentralizowana kontrola pierwszego stopnia 
(FLC) przez audytorów odbywa się bezproblemowo. 
Prowadzą oni nie tylko konsekwentną kontrolę, lecz 
w znacznej mierze uważają się jednocześnie za 
doradców, zainteresowanych osiągnięciem 
merytorycznych celów projektu, udzielających 
pomocy i pokazujących metody rozwiązań.  
Centralna FLC przez instytucje publiczne przebiega 
bardzo trudno, zwłaszcza w Polsce i Estonii. Chodzi 
tu głównie o zabezpieczenie własne. Kontrole są 
bardzo żmudne, biurokratyczne i trudno zrozumiałe. 
Wiąże się z tym skrajnie wysoki dodatkowy nakład 
czasu i kosztów u odnośnych partnerów. Trzej 
polscy partnerzy chcieli już wystąpić z projektu. I 
tak np. w odniesieniu do różnych polskich partnerów 
dopiero w Milestone 3 udało się załatwić FLC dla 
Milestone 1. Prowadzi to do znacznego 
podwyższenia kosztów zarządzania, co znajduje 
wyraz także w ponadprzeciętnym wykorzystaniu 
zaplanowanego budżetu na WP 1 na koniec MS 3. Z 
powodu problemów z FLC niestety trzeba w ramach 
przesunięcia środków budżetowych zwiększyć 
budżet na WP 1. 
7. Outcomes of the evaluation 
Ponieważ QUICK intensywnie stosuje bieżący 
controlling i ewaluacje, niniejsza okresowa 
ewaluacja nie przyniosła niespodzianek ani nowych 
wniosków. Okresowa ewaluacja daje jednak zwięzły 
przegląd sytuacji w określonym terminie i jest 
szczególnie cenna dla wymiany opinii na ten temat z 
partnerami projektu. 
Nauki i wnioski z tej ewaluacji podano już w 
poszczególnych punktach. Dotyczą one zwłaszcza 
(a) koncepcji systemów i planowania finansowego 
przed złożeniem wniosku, (b) FLC oraz (c) zadań, na 
które trzeba położyć silniejszy nacisk w drugiej 
połowie realizacji projektu, a mianowicie zwiększenia 
eksperckiej wiedzy technicznej w Baltic Sea 
Academy, a także sporządzania planów 
biznesowych, inwestycyjnych oraz dotyczących 
badań naukowych i rozwoju dla MiŚP. 
8. Method  
Partner główny sporządził najpierw projekt ewaluacji 
okresowej, który był szeroko konsultowany i dalej 
rozwijany w grupie sterującej. Potem nastąpiło 
rozesłanie go i intensywna konsultacja ze wszystkimi 
partnerami projektu w ramach Walnego 
Zgromadzenia w listopadzie 2011 r. Po gruntownych 
zmianach sprawozdanie ewaluacyjne zostało 
ukończone. 
Ewaluacja opiera się po pierwsze na porównaniu 
stanu planowanego z faktycznym (patrz Tabela 1–
3). Decydującą zaletą i wielką pomocą okazało się 
przy tym to, że już przed złożeniem wniosku 



 

 7 

sporządzono rozmaite plany z obszernymi danymi 
liczbowymi i ustaleniami merytorycznymi. Sprawiło 
to wprawdzie, że wniosek projektowy był bardziej 
skomplikowany dla osób trzecich, okazuje się jednak 
niezwykle pomocne przy realizacji. 
Ponadto partner główny otrzymuje co kwartał od 
biura doradztwa podatkowego ogólne sprawozdania 
i sporządza dla każdego MS plany, które są na 
bieżąco kontrolowane. Te ważne wewnętrzne 
instrumenty stanowią dalszą podstawę niniejszej 
ewaluacji okresowej. 
Podczas posiedzeń grup roboczych, konferencji, 
seminariów itd. uczestnicy dokonują ocen ustnych i 
pisemnych, dotyczących jakości współpracy i 
osiągniętych wyników. Jakość produktów i efektów 
jest ponadto oceniana na bieżąco w grupach 
roboczych przez partnerów projektu i przedstawicieli 
MiŚP. Szczególnie istotne produkty, np. polityczne 
koncepcje strategiczne, są ponadto rozsyłane jako 
projekty z prośbą o zajmowanie stanowiska na 
piśmie. Te ważne analizy przebiegu i jakości zostały 
wykorzystane do ewaluacji okresowej jako trzecia 
podstawa.  

 

Posiedzenia grup roboczych QUICK  

4.11.2011 w Poznaniu odbyło się posiedzenie 
Grupy Roboczej WP 4 „Research + Development“. 
Na pierwszym planie znajdowała się wymiana 
doświadczeń i koncepcji współpracy pomiędzy 
MiŚP i uniwersytetami. 

Również 4.11.2011 w Poznaniu obradowała Grupa 
Robocza WP 1 „Steering“. Zajmowała się 
samoewaluacją i planowanym przesunięciem 
środków budżetowych. Konsultowano raporty i 
rozliczenia dla MS 3. Ponadto przygotowywano 
Walne Zgromadzenie w Warszawie oraz 
uzgadniano prace i terminy na rok 2012. 

 
Nadchodzące terminy i działania  

06.02.2012 Posiedzenie Grupy Roboczej WP 5 + 6 
„Qualification + Cooperation“ w Tallinie / Estonia 

27.02.2012 Posiedzenie Grupy Roboczej WP 1 
„Steering“ w Gdańsku / Polska 

28.02.2012 Posiedzenie Grupy Roboczej WP 7 
„Strategies“ w Gdańsku / Polska 

28.02.2012 Posiedzenie Grupy Roboczej WP 4 
„Research + Development“ w Gdańsku / Polska 

23.03.2012 Posiedzenie Grupy Roboczej WP 3 
„Networking and Clustering“ w Gdańsku / Polska 

14.–16.05.2012 Konferencja Hanzeatycka 2012 
„Polityka innowacji i polityka regionalna“ w 
Hamburgu / Niemcy 

Ważne zapowiedzi 

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

Pan Gobis zaproponował przeprowadzenie 
dodatkowego warsztatu dla pracowników 
zajmujących się pracą projektową. Impreza ta, na 
którą przesłane będą jeszcze zaproszenia, odbędzie 
się 22.03.2012 w Gdańsku. 

Na propozycję Vilnius Chamber of Commerce, 
Industry and Crafts grupa robocza ma opracować 
koncepcję giełd kooperacji, która będzie mogła być 
stosowana jednolicie przez wszystkich partnerów. 
Zaproszenia zostaną jeszcze przesłane, a terminu 
jeszcze nie wyznaczono. 
 

Komisja Branżowa Złotników i Jubilerów Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej dla MiŚP w Gdańsku wraz z 
Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. 
rozpisała ogólnokrajowy konkurs dla złotników i 
jubilerów „Bursztynowe Rzemiosło“. Celem jest 
zaprezentowanie umiejętności zawodowych 
złotników oraz młodych adeptów złotnictwa, 
specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych 
technikach złotniczych. Zgłaszane prace nie mogą 
być wcześniej prezentowane i muszą być autorstwa 
osoby zgłaszającej. Wręczenie nagród odbędzie się 
21.–24.03.2012 w Gdańsku. Dalszych informacji na 
temat konkursu można zasięgnąć w Parlamencie 
Hanzeatyckim (info@hanse-parlament.eu) lub na 
stronie: www.pomorskaizba.com.pl.  
 
Centre for Design, Culture and Management (CDCM) 
zaprasza przedsiębiorców, projektantów, doradców i 
naukowców na seminarium i warsztat „Design 
Driven Innovation – Organizing for Growth“ w 
Kolding School of Design. Różne rodzaje innowacji 
inspirowanych wzornictwem zostaną 
przeanalizowane pod kątem ich wpływu na rozwój 
organizacji i zaleceń dotyczących zarządzania. 
Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: 
http://static.sdu.dk/mediafiles//1/5/6/%7B1565318
D-2B8D-4AEB-9798-
06EECC8B8798%7DWorkshop_Program_06-12-
2011.pdf 
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