
Die Meck-Schweizer kommen…

Aufbau einer Struktur für regionale Warenkreisläufe in 
der Mecklenburgischen Schweiz / Stworzenie struktury
dla regionalnego obrotu handlowego towarami w 
Szwajcarii Meklemburskiej

Dörte Wollenberg/Bernd Kleist - Projektleitung/Zarządzanie projektami 1

Meck-Schweizer nadchodzą...



Der Einstieg / Wstęp

Fastenaktion der Nordkirche 2014 / Akcja 
postna Nordkirche 2014
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Struktur / Struktura
• Verein als ideeller Partner / Stowarzyszenie jako ideowy partner: 

Regionalbündnis Mecklenburgische Schweiz e.V. wurde am 04.03.2017 
als gemeinnütziger Verein gegründet /  Związek Regionalny Szwajcarii 
Meklemburskiej powstał 04.03.2017 jako stowarzyszenie pożytku 
publicznego

• Genossenschaft für die Wirtschaftsteilnehmer / Spółdzielnia dla 
podmiotów gospodarczych: 
Meck-Schweizer e.V. wurde per Mitgliederbeschluss am 28.02.2017 in 
die ELG Mecklenburgische Schweiz eG umgewandelt / Meck-Schweizer 
e.V. przekształcono 28.02.2017 uchwałą o członkostwie w Spółdzielni 
ELG Mecklenburgische Schweiz 

• GmbH als Logistiker: Die Meck-Schweizer GmbH / Spółka z o.o. jako 
logistik: Die Meck-Schweizer GmbH

• Projektbüro /Biuro ds. realizacji projektów
als Basisstation / jako stacja bazowa
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gemeinnütziger Verein
Regionalbündnis Mecklenburgische Schweiz e. V. / Stowarzyszenie 
non-profit Związek Regionalny Szwajcarii Meklemburskiej

- erarbeitet Kriterien / opracowuje kryteria
- ist Wächter über die Idee / jest strażnikiem pomysłu

Die Meck-Schweizer-Kennzeichnung ist ein 
Herkunfts- und Qualitätszeichen / Etykietą Meck-Schweizer
jest symbol pochodzenia i jakości

-> Herkunft: Aus der Mecklenburgischen Schweiz / Pochodzenie: z Szwajcarii 
Meklemburskiej
-> Qualität: Schwerpunkt Produktionsqualität / Jakość: Nacisk na jakość produkcji
übergeordnete Nachhaltigkeitsziele, wie eine umwelt- und sozialgerechte und 
Produktion, leiten uns / Nadrzędnymi celami, którymi się kierujemy w zakresie 
zrównoważonego rozwoju jest ekologiczna produkcja
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Leitbild / Wizja

Wofür wir stehen / Za czym jesteśmy:

• Regionalität / Regionalność
Wir fördern die regionale Wertschöpfung in überschaubaren 
Wirtschaftskreisläufen. / Wspieramy wartość regionalną w niedużych cyklach 
gospodarczych

• Fairness
Wir gehen fair miteinander um. / Traktujemy się uczciwie.

• Neue Wege / Nowe drogi
Podążamy nowymi drogami dla lepszej przyszłości.
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Genossenschaft betreibt B2B-Online-Handelsplattform für 
Regionalprodukte / Spółdzielnia zarządza platformą handlową 
B2B-Online dla produktów regionalnych

richtet sich an Produzenten, Händler, Gastronomen, Verarbeitungsunternehmen, 
Einkaufsgemeinschaften / Skierowana jest do producentów, handlarzy, firm 
przetwórczych, gastronomów, grup zakupowych
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Hersteller: Produkte anbieten, 
Preise,Gebindegröße, Lieferoptionen selbst festlegen 
und online stellen / Producent: oferuje produkty, wycenia, 
Decyduje o rozmiarze opakowania i wystawia online 



Händler, Gastronomen, Verarbeitungsunternehmen, 
Einkaufsgemeinschaften / Handlarz, gastronom, firma przetwórcza:
Regionaleinkauf als Direktbezug in den klassischen 
Großhandelskategorien / Zakupy regionalne jako bezpośrednie zakupy w 
klasycznych hurtowniach
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Logistisches… Die Meck-Schweizer GmbH
unterwegs mit Sonne im Tank / Logistyka … 
Die Meck-Schweizer GmbH w drodze ze słońcem w baku
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Stacja bazowa Gessin
30 pkW Instalacja fotowoltaiczna
120 kw zbiornik buforowy
50 kW stacja szybkiego ładowania
2 elektryczne pojazdy dostawcze



Logistik: Die Meck-Schweizer GmbH
unterwegs mit Sonne im Tank / Logistyka: Die Meck-Schweizer GmbH
w drodze ze słońcem w baku
Basisstation Gessin / Stacja bazowa Gessin
Warum eine eigene Photovoltaikanlage? / Dlaczego własna instalacja fotowoltaiczna?
Nur Image und/oder wirtschaftlich sinnvoll? / Tylko dla renomy i/lub czy jest bardziej 
racjonalna gospodarczo?
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Jährliche Stromproduktion: 27000 kWh Kosten für erzeugte kWh - Solaranlage bei 20 Jahren
Nennleistung: 29,64 
kWp 27000 kWh x 20 Jahre= 540000 kWh
Globalstrahlung:           
1.059,0 kWh / qm 39.441,15 € / 540000 kWh 0,073 €/kWh



Logistik: Die Meck-Schweizer GmbH
unterwegs mit Sonne im Tank / Logistyka: Die Meck-Schweizer GmbH
w drodze ze słońcem w baku

Basisstation Gessin / Stacja bazowa Gessin
120 kW Pufferspeicher / 120 kW zbiornik buforowy
Warum Blei – Akkumulatoren? / Dlaczego akumulatory ołowiowe?

- Netzeinspeisung lohnt immer weniger. Einspeisevergütung liegt bei weniger als 11 Cent / 
kWh. / Zasilanie sieciowe jest coraz mniej opłacalne. Gwarantowana cena zakupu wynosi 
mniej niż 11 centów 

- Die Speicherkapazität von Blei-Säure-Akkus ist im Wesentlichen höher als die von Lithium-
Ionen-Akkus bei noch geringeren Preisen / Pojemność magazynowanej energii w 
akumulatorach kwasowo-ołowiowych jest dużo większa niż w przypadku akumulatorów 
litowo-jonowych    

- Sehr hoher Entladestrom (!) , wichtig für Schnellladung von e-Mobilen von mind. 50 kW
- Wysoki strumień wyładunkowy (!) ważne dla szybkiego 

ładowania pojazdów elektrycznych wynoszącej conajmniej
50 kW
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Nachteile: Hoher Platzbedarf und
Entladetiefe etwa bei 50 % / Wady: Zajmuje
dużą powierzchnię i wysoka rozładowalność 
przy ok. 50%



Netzwerkkarte 
(Plattform aktuell: ca. 70 Produzenten, 30 Käufer)
Mapa sieciowa
(platforma aktualnie: ok. 70 producentów, 30 kupców)
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Eine neue Idee? Was wollen wir erreichen? / 
Nowy pomysł? Co chcemy osiągnąć?

 Kombination von Personentransport mit den bereits vorhandenen logistischen 
Dienstleistungen der Region etablieren / Połączenie transportu pasażerskiego z istniejącymi 
usługami logistycznymi regionu

 In ihrer Mobilität eingeschränkten Personengruppen eine erhöhte Teilhabe am öffentlichen 
Leben ermöglichen / Umożliwienie grupom osób, o ograniczonej sprawności ruchowej 
większego uczestnictwa w życiu publicznym

 Projekt als Teil eines Baukastens bestehend aus einer Vielzahl von privat und gewerblich 
getragenen  Mobilitätslösungen in der Mecklenburgischen Schweiz ausbauen (als Ergänzung 
des ÖPNV bzw. als Zubringer zu dessen überörtlichen Hauptachsen) / Rozbudowa projektu w 
ramach systemu modułowego, składającego się z dużej liczby rozwiązań w zakresie 
mobilności, które są wspieranie prywatnie i komercyjnie w Meklemburskiej Szwajcarii (jako
uzupełnienie lokalnego systemu transportu lub jako łącznik do jego ponadlokalnych osi)



Was sind Aktionsfelder des Projektes? /Jakie są obszary działań projektu?

Integrierte Mobilität / Zintegrowana mobilność
 Einbindung der Personenmitnahme auf bisherigen Linienfahrten, 

vorwiegend vormittags angestrebt / Dążenie do realizacji transportu pasażerskiego 
realizowanym na dotychczasowych przejazdach liniowych przede wszystkim w godzinach 
przedpołudniowych

 Mithilfe software-gestützter Routenplanung sollen z.B. Angebote des ÖPNV besser erreicht 
werden können / Za pośrednictwem oprogramowania do planowania tras, można łatwiej 
dotrzeć do ofert transportu publicznego 

 Angebot richtet sich vorwiegend an ältere Mitmenschen („Oldi-Linie“) / Oferta skierowana 
jest głównie do osób starszych 

Elternunabhängige Mobilitätslösung / Mobilne rozwiązania niezależne od rodziców
 am Nachmittag können freie Kapazitäten des Fuhrparks privaten Nutzern oder kulturellen 

Einrichtungen u.a. zur Beförderung größerer Menschengruppen zur Verfügung gestellt 
werden / W godzinach popołudniowych udostępnienie wolnej floty pojazdów osobom 
prywatnym lub instytucjom kuluralnym do przewozu większej ilości osób 

 besondere Nachfrage bei Schulen sowie Sport- und Kulturvereinen („Kiddi-Linie“) / 
Specjalne zapotrzebowanie ze strony szkół jak i stowarzyszeń sportowych i kulturalnych 



Was haben wir bereits erreicht? / Co osiągnęliśmy 
do tej pory?

Fahrzeug & Personal / Pojazd & Personel

 ein Fahrzeug der Flotte als Multifunktionsauto für den 
Transport von RollstuhlfahrerInnen gerüstet; verfügt über 
7 Sitze, die sich auf vielfältige Weise einklappen lassen / 
Jeden pojazd floty jako pojazd wielofunkcyjny przeznaczony 
do przewozu osób na wózkach inwalidzkich; wyposażony w 7 
siedzeń, które można składać na wiele sposobów

 alle Mitarbeiter im Besitz eines 
Personenbeförderungsscheines / Wszyscy pracownicy 
posiadają upoważnienie do przewozu osób

 Betriebsleiterbefähigung erworben / Uzyskano kwalifikacje 
kierownika zakładu



Was haben wir bereits erreicht? / Co osiągnęliśmy do tej pory?

Carsharing
www.meck-schweizer.de/
carsharing
 softwaregestützte Verwaltung der 

Fahrzeug-Kapazitäten möglich
(mobilityHQ) / Możliwość zarządzania dostępnością                               
pojazdów za pomocą oprogramowania

 kein Exklusiv-Portal für 
Meck-Schweizer-Flotte, sondern offen 
für alle Carsharing-Anbieter der Region / Brak ekskluzywnego portalu dla floty
portalu dla Meck-Schweizer,  tylko otwarty portal dla wszystkich oferujących
Carsharing w regionie

 freie Angebote können nachfrageorientiert eingesehen und 
gebucht werden / Dowolne świadczone usługi można przeglądać i 
rezerwować w zależności od zapotrzebowania


