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Nawiązanie współpracy z regionem Środkowy Ren 
 

W czwartek, 28 czerwca 2007 w sali konferencyjnej Centrum Europy 
Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynu (MOEZ) odbyło się spotkanie 
grupy roboczej ds. gospodarki i transportu „Inicjatywy Regionu Środkowy 
Ren”, podczas którego uczestnicy zapoznali się z działalnością centrum, 
wysłuchali krótkich prezentacji poszczególnych przedstawicielstw regionów 
zagranicznych - w tym przedstawiciela Opolszczyzny w Niemczech - oraz 
wykładu pt. „Europa Wschodnia, szansa i ryzyko dla gospodarki Nadrenii-
Palatynatu“ wygłoszonego przez dyrektora MOEZ Waltera Strutza.  
 

„Inicjatywa Regionu Środkowy Ren” powstała w 2001 roku zrzeszając 
zaangaŜowanych w sprawy regionu obywateli z róŜnych warstw społecznych, którzy 
pragną wspólnie określić stojące przed nimi zadania mające na celu  
wielopłaszczyznowy rozwój ich „małej ojczyzny“  W europie regionów będą mogli  
zaistnieć jako znaczący i odrębny region tylko wówczas, gdy uda im się, jak sami to 
określają, wzmocnić wewnętrznie swoją toŜsamość i zewnętrznie swoją atrakcyjność. Z 
tego teŜ względu pragną połączyć wszystkie siły i skoncentrować je na postawionych 
sobie celach, do których naleŜy m.in. budowanie sieci partnerskich oraz wpływanie na 
współdziałanie obszarów gospodarki, transportu, kultury, kształcenia, turystyki i 
sportu.  

Jednym z podstawowych celów jest równieŜ wpływanie na harmonijne stosunki z 
zagranicznymi regionami partnerskimi i rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej 
poprzez kojarzenie odpowiednich partnerów tak, aby przedsiębiorcy i instytucje 
okołobiznesowe np. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na 
lotnisku Frankfurt Hahn mogły szybciej i skuteczniej nawiązać wspólne kontakty. Takie 
działania poprawiają jakość i koordynację pracy, przyczyniają się do oszczędzenia 
nakładów finansowych i prowadzą tym samym do zwiększenia wydajności.  
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Podczas spotkania padły konkretne wnioski związane z naszym udziałem w Ŝyciu 

gospodarczym regionu Środkowy Ren. Heinz Michael Schmitz - dyrektor grupy 
roboczej ds. gospodarki i transportu „Inicjatywy Regionu Środkowy Ren” i 
jednocześnie honorowy prezydent Izby Handlowo-Gospodarczej w Koblencji zapewnił 
przedstawiciela Opolszczyzny w Niemczech, Ŝe po zapoznaniu się z obszarem działania 
opolskiego biura nie potrafi wyobrazić sobie braku naszej obecności na regularnie 
organizowanych imprezach promocyjno-gospodarczych na terenie regionu. 
Usytuowanie takich instytucji jak MOEZ i Biuro Opolszczyzny w bezpośrednim 
sąsiedztwie lotniska Frankfurt-Hahn stanowią, jego zdaniem, ogromne wzbogacenie 
dla regionu i  atrakcyjny punkt informacyjny dla przedsiębiorców pragnących nawiązać 
kontakty z kooperantami zza wschodniej granicy. 
 


