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Każda z konferencji będzie dotyczyła innego tematu. Patronat nad wydarzeniami objęła Komisja
Europejska oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 września 2013 r.
w auli Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Samorządowcy,
przedsiębiorcy i przedstawiciele różnego rodzaju instytucji mogli zdobyć wiedzę nt. funduszy Unii
Europejskiej w nowej perspektywie na lata 2014-2020.
Podczas spotkania wystąpili m.in. Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, poseł RP Waldemar Sługocki,
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Tadeusz Jędrzejczak, rektor
Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński oraz eksperci z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
Wojewoda Lubuski przedstawił analizę osiągnięć województwa lubuskiego, która objęła m.in. drogę S3,
autostradę A2, wzrost produkcji sprzedanej. Niesłychanie ważny aspekt stanowi planowane
przywrócenie żeglowności Odry dla barek o zagłębieniu do 1,8 m.
Komisję Europejską reprezentował Rafał Szyndlauer, który omówił Działania antykryzysowe w Unii Europejskiej. W ramach prezentacji przedstawione zostały
najważniejsze działania, jakie są podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu gospodarczego oraz ich wpływ na europejską
gospodarkę.
Na konferencji pytano o oczekiwania wobec kierunków rozwoju ﬁrm, gmin lub uczelni. Informacje te będą potrzebne do udzielenia skutecznej pomocy. Kolejne spotkanie
Szybko, sprawnie, bezpiecznie - transport i komunikacja jako jeden z priorytetów rozwojowych Polski w nowej perspektywie ﬁnansowej będzie dotyczyło infrastruktury i
komunikacji i odbędzie się 22 października 2013 r. w Kostrzynie nad Odrą. Trzecia konferencja Polityka spójności oparta na wynikach będzie o dobrym rządzeniu oraz
rozwoju cyfrowym i odbędzie się 26 listopada 2013 r. w Słubicach. 10 grudnia 2013 r. w Nowej Soli zaplanowano spotkanie Instrumenty polityki spójności jako narzędzia
wsparcia dla regionu. W styczniu 2014 r. odbędzie się spotkanie Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. W lutym uczestnicy dowiedzą się jak Dobrze zainwestować
europejskie pieniądze.
Więcej informacji o debatach na stronie Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkopolskim.
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