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Wizyta delegacji Urzędu Marszałkowskiego 

w Nadrenii-Palatynacie 
 
W dniach 15.08.2007 – 17.08.2007 w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat 
przebywała z wizytą delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w 
składzie: Józef Kotyś – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Karina Bedrunka – 
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, Katarzyna Lotko-Czech 
– Kierownik Departamentu Polityki Regionalnej i  Przestrzennej oraz Danuta Rospond-
Bednarska - Kierownik Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej. Program 
spotkań przygotowany został przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa 
Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn i koordynowany był przez reprezentanta 
województwa opolskiego w Niemczech Przemysława Łebzucha. 
 
Tematyka wszystkich spotkań w ramach wyjazdu studyjnego dotyczyła programów 
operacyjnych oraz programów rozwoju regionalnego i ich ewaluacji. W pierwszym dniu 
wizyty goście z Opolszczyzny spotkali się w Centrum Europy Środkowej Nadrenii-
Palatynatu z Achiem Kistnerem – Dyrektorem Rady Regionalnej Regionu Rhein-
Hunsrueck, który zaprezentował program LEADER +, delegaci odwiedzili opolskie Biuro 
Współpracy Gospodarczej oraz uczestniczyli w spotkaniu gospodarczym „Ponad 
Chmurami” (o przebiegu informowaliśmy w poprzednich aktualnościach), podczas 
którego mieli okazję na rozmowę z Ministrem Gospodarki – Hendrikiem Heringiem, 
Prezydentem Landtagu – Joachimem Mertesem oraz wieloma przedstawicielami świata 
polityki oraz gospodarki Nadrenii-Palatynatu.  
 
W czwartek 16.08 2007 r. w godzinach porannych odbyło się spotkanie w Urzędzie 
Powiatowym Rhein-Hunsrueck w Simmern z przedstawicielem starosty powiatu 
Christianem Keimerem, który zapoznał przedstawicieli regionu opolskiego z przyjętym 
przez powiat programem LEP 4 (Landesentwicklungsprogrammn – program rozwoju 
regionalnego) oraz innymi najwaŜniejszymi programami operacyjnymi wprowadzanymi 
w powyŜszym regionie. Tematem spotkania było równieŜ omówienie najwaŜniejszych 
sektorów gospodarczych regionu oraz przedstawienie głównych punktów polityki 
regionalnej i przestrzennej przyjętej przez poszczególne organy samorządowe. 
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Kolejnym punktem programu było spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Sportu Nadrenii-Palatynatu w Moguncji z przedstawicielami Departamentu Polityki 
Przestrzennej i Planowania Regionalnego tegoŜ ministerstwa oraz pracownikami 
Departamentu ds. Strukturalnej Polityki Europejskiej Ministerstwa Gospodarki, 
Transportu, Rolnictwa oraz Uprawy Winorośli.  
Dr Ged Rojahn – kierownik Departamentu Polityki Przestrzennej i Planowania 
Regionalnego przedstawił najwaŜniejsze zadania spoczywające na jego wydziale oraz 
przewodniczył całemu spotkaniu, podczas którego delegacja z Opola uzyskała ogólne 
informacje na temat strategii wprowadzania w Ŝycie unijnej polityki strukturalnej w 
Nadrenii-Palatynacie oraz szczegółowo zaznajomiła się z dwoma programami 
europejskimi ELER oraz INTERREG. Jednym z punktów spotkania było równieŜ 
przedstawienie nowoprzyjętego programu rozwoju regionalnego Nadrenii-Palatynatu. 
Referentami byli m.in. dr Dirk Kniestedt, Franz Josef Strauss oraz Thomas Geib.  
 
Spotkaniom towarzyszyła dyskusja oraz licznie zadawane pytania przez stronę opolską.  
Wicemarszałek Województwa Opolskiego podsumował wizytę jako niezwykle udaną, 
która zapoczątkowała nawiązanie ścisłej współpracy partnerskiej w kwestiach realizacji 
programów europejskich. W trakcie rozmów strona niemiecka zapewniła 
wicemarszałka Kotysia, Ŝe większość gmin Nadrenii-Palatynatu wykazała 
zainteresowanie wspólną realizacją programów unijnych z gminami Opolszczyzny. Z 
tego teŜ względu juŜ wkrótce planowany jest wyjazd przedstawicieli Opolszczyzny, 
podczas którego przyjęte załoŜenia zostaną przeobraŜone w konkretne, wspólne 
działania programowe. Po raz kolejny województwo opolskie mogło przekonać się o 
szczególnej przyjaźni łączącej Opolszczyznę z naszym regionem partnerskim w 
Niemczech – Nadrenią-Palatynatem. Owocuje ona korzystnymi dla naszego regionu 
projektami i z pewnością nie ogranicza się jedynie do kurtuazyjnych wizyt. Trwająca 
juŜ od ponad 10 lat, ścisła współpraca obu regionów jest przykładem 
wielopłaszczyznowej wymiany na szczeblach administracyjnych i gospodarczych 
dającej wymierne efekty gospodarcze dla obu stron  
 


