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W związku z 10–leciem współpracy Województwa Lubuskiego z Prowincją
Hainan przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz  Lubuskiego
Zespołu Pieśni i Tańca wzięli udział w 17 Hainanskim Międzynarodowym
Karnawale Turystyki Wyspiarskiej. Sejmik Województwa reprezentował
Wiceprzewodniczący Mirosław Marcinkiewicz, Zarząd - Tadeusz
Jędrzejczak. Misja odbyła się w dniach 26-29 listopada br. 
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WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZTWEM LUBUSKIM

W listopadzie 2004 r. delegacja z Prowincji Hainan pod przewodnictwem Hong
Shouxianga, Wiceprzewodniczącego Rady Polityczno - Konsultatywnej Prowincji
Hainan złożyła dwudniową wizytę w Województwie Lubuskim. Podczas tej wizyty
odbyły się rozmowy z przedstawicielami regionalnych władz oraz podmiotów i
organizacji gospodarczych.

Po wizycie w 2004 r. nawiązane zostały wstępne kontakty między oboma regionami.
W celu kontynuowania i pogłębienia partnerskich więzi łączących Hainan i
Województwo Lubuskie, prowincja po raz kolejny wysłała swoich delegatów do
złożenia wizyty na lubuszczyźnie w 2005 roku. Celem wizyty było szerokie
zapoznanie się z walorami i dorobkiem lubuszczyzny. Ponadto członkowie delegacji
przeprowadzili z kierownictwem Województw Lubuskiego konsultacje na temat
możliwości podpisania listu intencyjnego o przyjaźni między oba regionami. W dniu
25 sierpnia 2005 r. Minister Spraw Zagranicznych wyraził zgodę na podpisanie
Porozumienia między Województwem Lubuskim a Prowincja Hainan.

W dniu 1 grudnia 2005 r. podpisany został list intencyjny pomiędzy Województwem
Lubuskim a Prowincją Hainan. Podpisanie listu intencyjnego stanowiło podstawę do
zawarcia w dniu 24 lutego 2006 roku w Hainan Porozumienia miedzy
Województwem Lubuskim (RP) a Prowincją Hainan (CHRL) o współpracy
międzyregionalnej.

Warunki dalszej współpracy między regionami oraz udział w inauguracji Festiwalu
Folkloru były jednymi z punktów programu wizyty delegacji z Hainan w dniach 3-5
września 2006 r.

Po kilkuletniej przerwie w dniach 15 - 17 września 2009 roku delegacja z Prowincji
Hainan złożyła wizytę w Województwie Lubuskim. Goście byli zainteresowani
możliwościami wykorzystania Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście. Wiele
pytań dotyczyło również funkcjonowania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz lokalnych stref inwestycyjnych.  Zainteresowanie wzbudziła
również prezentacja turystyczna, delegacja zainteresowana była m.in. ścieżkami
rowerowymi. Ciekawość wzbudziła część poświęcona myślistwu.

Na zaproszenie Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2010 w dniach 3-10
maja 2010 r. delegacja Województwa Lubuskiego wzięła udział w światowej
wystawie EXPO 2010 w Szanghaju. Udział w misji wzięło 30 osób, w tym
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządu Województwa Lubuskiego. Podczas
wizyty region zaprezentował swój potencjał gospodarczy i turystyczny oraz zadania
związane z realizowaniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektów
gospodarczych. W trakcie spotkań Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, zapoznała stronę chińską z najważniejszymi inwestycjami w naszym
regionie, główne założenia dotyczące sposobu inwestowania, rodzaje ulg
podatkowych. Uwiarygodnieniem warunków inwestycyjnych w naszym regionie było
wystąpienie przedstawiciela firmy TPV, prowadzącej działalność w Gorzowie
Wielkopolskim. Prezentacja gospodarcza Województwa Lubuskiego miała na celu
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zwiększenie zainteresowania chińskich inwestorów polskim rynkiem i polską ofertą
eksportową. Głównymi założeniami było pokazanie chińskim inwestorom, że
poprzez udział w s strukturach m.in. OECD i UE Województwo Lubuskie stanowi
bezpieczny, perspektywiczny, atrakcyjny i stabilny rynek inwestycyjny. Kolejnym
ważnym elementem promocji gospodarczej  naszego regionu było zaprezentowanie
dynamicznych i innowacyjnych firm z Województwa Lubuskiego, które działają w
takich branżach jak: wysokie technologie High – Tech, elektroenergetyczna,
metalowa czy logistyczno – transportowa.

Kolejna wizyta delegacji naszego partnera w dniach 18 – 20 lipca 2011 r. to efekt
współpracy opartej na przyjaznych stosunkach polsko-chińskich. Podczas wizyty
delegacja spotkała się członkami zarządu, goście odwiedzili LORO w Świebodzinie
oraz pomnik Chrystusa Króla. W zielonogórskim szpitalu spotkali się z dyrekcją
placówki, a w Nowej Soli obejrzeli strefę ekonomiczną.W trakcie spotkań między
innymi poruszano tematy specyfiki służby zdrowia w kraju i województwie.
Dokonano porównania systemu zdrowia w województwie lubuskim i prowincji
Hainan. Omawiano procedury operacyjne, jakość świadczonych usług medycznych,
warunków leczenia w szpitalach, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
właściwego funkcjonowania na rynku.

Pięcioosobowa delegacja przedstawicieli stowarzyszenia dziennikarzy z chińskiej
prowincji Hainan odwiedziła Lubuskie w dniach 13 – 14 grudnia 2011 r. Rozmowy
dotyczyły kierunków współpracy przewidzianych do realizacji w najbliższych latach,
w szczególności w zakresie kultury, turystyki i ochrony  środowiska.

W dniach 27 - 29 czerwca 2012 r. w Województwie Lubuskim przebywała delegacja
z naszego regionu partnerskiego Prowincji Hainan. Rozmowy dotyczyły głównie
takich dziedzin jak turystyka, kultura i sport w regionie.

Lubuskie wino i miód miały swoją premierę w Chinach. Okazją do prezentacji
naszych regionalnych produktów były XV Tropikalne Rolnicze Targi Zimowe, które
odbyły się w Haikou w dniach 10-16 grudnia 2012 r.

Na zaproszenie pana Jiang Dingzhi - gubernatora chińskiego regionu partnerskiego,
w dniach 6-8 listopada 2013 roku, delegacja lubuska z marszałek Elżbietą Anną
Polak na czele wzięła udział w 17 Międzywyspowym Forum Polityki Turystycznej
(ITOP) na Hainan. Uczestnikami Forum byli m.in. urzędnicy państwowi, członkowie
ITOP, regiony partnerskie Prowincji Hainan, przedstawiciele renomowanych
organizacji turystycznych z kraju
i z zagranicy, uczelni wyższych, zagraniczni i chińscy przedstawiciele mediów.
Forum skierowane było głównie na rozwój turystyki oraz współpracę gospodarczą.
Udział w nim umożliwił wymianę doświadczeń w zakresie turystyki i promocji
regionu oraz pozwolił na zainteresowanie partnerów chińskich ofertą gospodarczą
Województwa Lubuskiego.

Bilans wymiany handlowej między Polską a Chinami jest niekorzystny dla Polski. Jak
to zmienić? O tym dyskutowali Polacy i Chińczycy w Zielonej Górze, na Forum
Polska – Chiny „Lubuskie wrota dla chińskich inwestycji” w dniu 8 września 2014 r.,
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, z udziałem
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marszałek Elżbiety Anny Polak, radczyni handlowej Ambasady Chin pani Liu Lijuan
oraz przedsiębiorców z Polski i Chin.

Region partnerski Prowincja Hainan nominowała Województwo Lubuskie do nagrody
„Miasto (Region) przyjazne w Komunikacji i Współpracy z Chinami”. Lubuskie
zdobyło tę nagrodę. Jest ona efektem wieloletniej współpracy naszego województwa
z prowincją Hainan (listopad 2014).

Podsumowanie misji.
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