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Projektziel

Es wurden gemeinsame Standards für die 

Entwicklung des Kohlegebietes an der polnisch-

sächsischen Grenze durch Schaffung einer 

kohärenten Strategie für das 

Transformationsmanagement entwickelt

Cel projektu

Wypracowano wspólne standardy rozwoju obszaru 

węglowego na pograniczu polsko - saksońskim 

poprzez stworzenie spójnej Strategii Zarządzania 

Transformacją.

TRANSITION - Übergangsstrategie für 
die Kohleregion im deutsch-polnischen 
Grenzgebiet

TRANSITION – Strategia zarządzania 
transformacją regionu węglowego                    
w polsko - niemieckim obszarze 
przygranicznym
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Projektbeschreibung

Das wichtigste Ergebnis des Projekts ist die Strategie

des Transformationsmanagements für das Gebiet

auf der polnischen Seite (in Übereinstimmung mit

der auf der deutschen Seite erstellten), die als

Grundlage für das Regionalprogramm dienen wird

und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit

bei gemeinsamen Aktivitäten zur Durchführung der

Energietransformation des grenzüberschreitenden

Kohlereviers auf der polnischen Seite hervorbringen

wird. Nicht zu vergessen ist das Netzwerk von

grenzüberschreitenden Kontakten, das durch die

Umsetzung dieses Projektes entstanden ist und das

in Zukunft zu weiteren grenzüberschreitenden

Aktivitäten führen wird. Die daraus resultierende

Strategie wurde während der Umsetzungskonferenz

in Form einer Online-Videokonferenz vorgestellt.

Daran nahmen 33 Teilnehmer aus Deutschland und

60 aus Polen teil.

Opis projektu

Stworzona w ramach niniejszego projektu,

a zarazem jego najważniejszy rezultat, Strategia
Zarządzania Transformacją w przyszłości posłuży

jako podwaliny do programu regionalnego oraz da

początek współpracy transgranicznej w zakresie

wspólnych działań mających na celu

przeprowadzenie transformacji energetycznej

przygranicznego regionu węglowego po stronie

polskiej. Nie można również zapomnieć o sieci

kontaktów transgranicznych jaka została

utworzona dzięki realizacji niniejszego projektu, co

zaowocuje w przyszłości kolejnymi działaniami na

płaszczyźnie transgranicznej. Powstałą Strategię

przedstawiono podczas konferencji wdrożeniowej,

w formie wideokonferencji online. Udział w niej

wzięło 33 uczestników z Niemiec i 60 z Polski.


