Podlaskie na T argach Euroregion Niemen 2019

Od 12 do 13 września br. w Grodnie ( Republika Białorusi)
odbyły się jubileuszowe XX Republikańskie Targi „Euroregion
Niemen 2019” i Międzynarodowe Forum Biznesowe. Podczas
wydarzenia samorząd województwa podlaskiego
reprezentowała Członek Zarządu Wiesława Burnos. W
spotkaniach uczestniczyli też samorządowcy z naszego
regionu, a pracownicy urzędu marszałkowskiego promowali
regionalne przysmaki i podlaskie atrakcje turystyczne.
Międzynarodowe Forum Biznesowe zostało zorganizowane w celu
aktywizacji współpracy podmiotów gospodarczych, rozwoju i
wzmocnienia więzi w obszarach przygranicznych, prezentacji
nowych produktów, ustanowienia wzajemnie korzystnych kontaktów
handlowo-ekonomicznych i zawarcia umów biznesowych.
Województwo podlaskie podczas debat reprezentowała Wiesława
Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Marszałek
Burnos uczestniczyła m.in. w posiedzeniu plenarnym „Inwestycje.
Formułując obraz przyszłości” i dyskusjach panelowych.
Punktem kulminacyjnym Forum Biznesowego było podpisanie
szeregu porozumień i listów intencyjnych, wśród których nie
zabrakło również akcentu z województwa podlaskiego.
Wójt Gminy Łomża, Piotr Kłys podpisał z rejonem Mostowskim
(obwód grodzieński) porozumienie o współpracy w sferze
gospodarki, oświaty, sportu i kultury.
Z kolei Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
reprezentowany przez przewodniczącego Grzegorza Jakucia,
podpisał umowę na realizację drugiego etapu projektu pt.
„Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez
rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”, finansowanego

przez MSZ RP w ramach programu „Polska Pomoc”.
Drugiego dnia targów „Euroregion Niemen 2019”, Wiesława Burnos
wspólnie z przedstawicielami miast Augustowa i Suwałk, odbyła
spotkanie z Merem Grodna, Mieczysławem Gojem, podczas którego
omówiono kierunki rozwoju współpracy z samorządami
województwa podlaskiego.
Ważnym i cieszącym się zainteresowanie wśród uczestników
targów i mieszkańców Grodna, było stoisko Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego promujące walory
województwa. Miłośnicy podlaskiej kuchni mogli spróbować
regionalnych przysmaków, zaś całość stoiska uzupełniały materiały
promujące największe atrakcje turystyczne regionu, w tym
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Szczególnym
zainteresowaniem cieszył się transgraniczny szlak rowerowy
„August Velo”, biegnący wzdłuż Kanału Augustowskiego z
miejscowości Mikaszówka do Grodna przez polsko-białoruskie
przejście graniczne na śluzie Kurzyniec.
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