Metropolia GZM i Metropolia
Ruhry chcą współpracować.
Podpisano list intencyjny
Tworzenie grup roboczych, opracowywanie programów współpracy,
podejmowanie wspólnych działań związanych m.in. ze wsparciem
procesów
transformacji
gospodarki
postindustrialnej
do gospodarki opartej na wiedzy, zrównoważonym i inteligentnym
rozwojem czy zintegrowaną mobilnością miejską. To tylko kilka
z możliwych obszarów i form współpracy, które chcą wspólnie
realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Metropolia
Ruhry (Niemcy). We wtorek (14 sierpnia) w Essen podpisano list
intencyjny w tej sprawie. Umowa precyzująca warunki współpracy
powinna zostać zawarta jeszcze w tym roku.
– Obie nasze metropolie – i Metropolia Ruhry, i GórnośląskoZagłębiowska Metropolia – są niezwykle podobne pod względem
swojej specyfiki, charakteru i historii – mówi Kazimierz
Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. We wtorek (14 sierpnia)
w Essen (Niemcy, Północna Nadrenia-Westfalia) został podpisany
list intencyjny, w którym przedstawiciele obu metropolii
wyrazili wolę podejmowania wspólnych działań sprzyjających
rozwojowi społecznemu i gospodarczemu obu obszarów.
– Tym podobieństwem jest m.in. nasza industrialna przeszłość i
wyzwania stojące przed transformacją gospodarki, której
głównym filarem był jeszcze do niedawna przemysł wydobywczy i
stalowy. Dzisiaj w Zagłębiu Ruhry ten proces jest niemal
zakończony. Z regionu związanego z tradycyjnym przemysłem,
stało się centrum badawczo-rozwojowym, ze zróżnicowaną
gospodarką opartą na wiedzy. Chcemy czerpać z doświadczeń
naszych sąsiadów, by Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mogła
umacniać swoją pozycję jako ośrodka, gdzie powstaje wiedza
„know-how”, gdzie rozwijają się branże wykorzystujące
innowacje i nowoczesne technologie. Poza tym, podobnie jak w

przypadku Metropolii Ruhry, tak dla Metropolii GZM kluczowa
jest realizacja celów związanych ze zrównoważonym,
zintegrowanym oraz inteligentnym rozwojem – dodaje Karolczak.
– Ta europejska współpraca wzmocni oba regiony. Razem chcemy
wypracować nowe koncepcje, uwzględniające również zmiany
strukturalne, by móc stawić czoła przyszłym wyzwaniom – mówi z
kolei Karola Geiß-Netthöfe, dyrektor Regionalnego Związku
Zagłębia Ruhry. – Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na
podjęcie permanentnej i konstruktywnej współpracy – dodaje.
Podpisany list intencyjny otwiera drogę do współpracy pomiędzy
sąsiadującymi ze sobą metropoliami. Polegać ma ona między
innymi na wymianie informacji, tworzeniu grup roboczych,
wypracowywaniu
rekomendacji,
opracowywaniu
programów
współpracy, wzajemnym informowanie się o projektach,
podejmowaniu wspólnych działań, wspieraniu się we wspólnych
działaniach – w tym w inicjatywach wspólnotowych i programach
unijnych, udostępnianiu oraz wypracowywaniu dobrych praktyk
oraz wspólnym uczestnictwie w wydarzeniach międzynarodowych.
W dokumencie wskazano również obszary, w ramach których obie
metropolii mogłyby kooperować. Chodzi o sprawy związane m.in.
z planowaniem przestrzennym, procesem transformacji gospodarki
przemysłu ciężkiego do gospodarki opartej na wiedzy, rewolucją
przemysłową 4.0, wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu,
zintegrowaną mobilnością miejską, rozwojem kulturalnym i usług
metropolitalnych, międzynarodową i krajową promocją regionów i
metropolii,
wspólnym
uczestnictwem
w
wydarzeniach
międzynarodowych np. COP24.
Podpisany list intencyjny to dopiero pierwszy etap nawiązanej
formalnie współpracy pomiędzy obiema metropoliami. Umowa,
która uszczegółowi zakres i formę wspólnych działań, powinna
zostać podpisana jeszcze w tym roku.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: Rozpoczęła działalność 1
stycznia 2018 roku. Tworzy ją 41 miast i gmin, znajdujących

się w centralnej części województwa śląskiego. Żyje w nich
ponad 2,3 mln mieszkańców, na ich terenie działa ponad 240
tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 8 proc. PKB
naszego kraju. To nie tylko tradycyjny przemysł wydobywczy czy
stalowy, ale również nowoczesne technologie związane m.in. z
branżą automotive, IT czy medycyną.
Regionalny Związek Zagłębia Ruhry (Metropolia Ruhry): W jego
skład wchodzą 53 gminy, leżące w centralnej części landu
Północna Nadrenia-Westfalia (zachodnie Niemcy). Mieszka w nich
ok. 5,1 mln osób. Największe miasta to: Dortmund, Essen,
Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Oberhausen, Hagen, Hamm,
Mülheim an der Ruhr, Herne, Recklinghausen, Bottrop. Zagłębie
Ruhry z regionu przemysłowego stało się wiodącym ośrodkiem
badawczo-rozwojowym w Europie, gdzie koncertują się branże
związane z technologią i usługami. Funkcjonuje tam ponad 160,5
tys. firm, które zatrudniają ponad 2,2 mln osób i wytwarzają
ok. 5,6 proc. PKB Niemiec.

