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EWT/INTERREG w Małopolsce
- założenia organizacyjne

���� Ulokowanie zadaUlokowanie zadańń zwizwiąązanych z EWT w jednym miejscu zanych z EWT w jednym miejscu –– powipowiąązanie zanie 
z politykz politykąą regionalnregionalnąą

���� ŚŚciscisłła wspa wspóółłpraca z departamentami i jednostkami organizacyjnymi praca z departamentami i jednostkami organizacyjnymi 
tematycznie powitematycznie powiąązanymi z celami EWT zanymi z celami EWT 

���� PowiPowiąązanie z Regionalnym Programem Operacyjnymzanie z Regionalnym Programem Operacyjnym

���� Punkt Kontaktowy otwarty takPunkt Kontaktowy otwarty takżże na e na „„zewnzewnąątrztrz”” i nie tylko informacja i nie tylko informacja 
i promocja ale taki promocja ale takżże praca z projekteme praca z projektem



EWT/INTERREG w Małopolsce
- założenia tematyczne

���� realizacja projektrealizacja projektóów zgodnych tematycznie ze Strategiw zgodnych tematycznie ze Strategiąą Rozwoju Rozwoju 
WM WM oraz celami wyznaczanymi przez Zarzoraz celami wyznaczanymi przez Zarząąd WM (d WM (iinnowacje, nnowacje, 
śśrodowisko, energetyka, zmiany demograficzne, zasoby naturalne, rodowisko, energetyka, zmiany demograficzne, zasoby naturalne, 
kulturowe, turystyka)kulturowe, turystyka)

�� uudziadziałł w tworzeniu dokumentw tworzeniu dokumentóów strategicznych w strategicznych 

�� pprzeniesienie wiedzy, rzeniesienie wiedzy, knowknow--howhow pochodzpochodząących z projektcych z projektóów w 
zagranicznych do polityki regionalnejzagranicznych do polityki regionalnej

�� zachzachęęta do ta do uczestnictwauczestnictwa sektora sektora ngongo –– otwarte otwarte konkursykonkursy ofert ofert na na 
przygotowanie siprzygotowanie sięę do projektu (2011 do projektu (2011 –– EUWT, 2013, 2015)EUWT, 2013, 2015)



EWT/INTERREG  w Małopolsce - projekty

9 projekt9 projektóów w samym UMWMw w samym UMWM

ŁąŁącznie w cacznie w całłym ym regionieregionie –– 27 27 

�� 14 INTERREG IVC14 INTERREG IVC

�� 9 Europa 9 Europa ŚŚrodkowa rodkowa 

�� 4 Region Morza Ba4 Region Morza Bałłtyckiegotyckiego

SMART+ (INTERREG IVC)INTERREG IVC)

CLUE (INTERREG IVC)INTERREG IVC)



EWT/INTERREG w Małopolsce – doświadczenia 
projektowe a cele INTERREG EUROPA



SMART+SMART+ Innowacje w maInnowacje w małłych i ych i śśrednich przedsirednich przedsięębiorstwach oraz biorstwach oraz 
promocja badapromocja badańń i rozwojui rozwoju

Partnerzy zagraniczni

Aragonia (Hiszpania, Partner Wiodący)

Saksonia (Okręg Lipsk) Niemcy)

Zachodnia Macedonia (Grecja)

Okręg Kluż (Rumunia)

Południowo-Wschodnia Bułgaria



Okres realizacji 2010 – 2013

Budżet projektu (całość) 4 004 000 euro

Cel
Projekt wspierał działania na rzecz zwiększenia innowacyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw w regionach partnerskich, przede wszystkim 
poprzez finansowanie instytucji regionalnych w ramach tzw. podprojektów

Zakres tematyczny projektu
• zwiększenia uczestnictwa firm z sektora MŚP w klastrach i sieciach 
współpracy;
• poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do wyników badań i 
partnerów biznesowych;
• poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł
finansowania

SMART+SMART+ Innowacje w maInnowacje w małłych i ych i śśrednich przedsirednich przedsięębiorstwach oraz biorstwach oraz 
promocja badapromocja badańń i rozwojui rozwoju



IART TERRITORIES - Innovative and Responsible Tourism
Territories 
INNOFIN - Strengthening Competences of Early Stage Finance 
Managers  
RegioNet - Clusters and networks as successful drivers - guiding 
regions to competitiveness and innovation
SMART TOURISM - the Role of Innovative Services in the Tourism 
Market to Support Regional Development
SMEGoNET - SME Go Global Networks 
STP - Partnership for establishment of Science and Technology Parks 
in Eastern Europe 
TREC - Transnational Renewable Energy Cluster

SMART+SMART+ Innowacje w maInnowacje w małłych i ych i śśrednich przedsirednich przedsięębiorstwach oraz biorstwach oraz 
promocja badapromocja badańń i rozwoju i rozwoju –– podprojektypodprojekty



• pozyskanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zarządzania rozwojem 
regionalnym w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz badań i 
rozwoju

• poprawa efektywności polityki regionalnej w zakresie zwiększenia 
potencjału małych i średnich przedsiębiorstw w procesie absorpcji 
innowacji i wdrażania najnowszych technologii

• rekomendacje dla polityk regionalnych w zakresie wspierania 
innowacyjności sektora MŚP, które zostały zawarte  w Międzyregionalnej 
Strategii SMART+

• na podstawie strategii każdy region partnerski oparcował dokument –
tzw. Regionalny Plan Wdrażania, – w którym określił sposoby 
wykorzystania rekomendacji SMART+ do wspierania innowacyjności 
sektora MŚP  w regionie

SMART+SMART+ Innowacje w maInnowacje w małłych i ych i śśrednich przedsirednich przedsięębiorstwach oraz biorstwach oraz 
promocja badapromocja badańń i rozwoju i rozwoju –– rezultatyrezultaty



RESULTSRESULTS
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International SMART+ 
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Partnerzy CLUE
���� Lider projektu: Miasto Sztokholm
���� Królewski Instytut Technologiczny

(Szwecja) 
���� Edynburg – Uniwersytet Napier

(Szkocja)
���� Hamburg (Niemcy)
���� Gmina Rzym (Włochy)
���� Risorse per Roma (Włochy)
���� Miasto Turyn (Włochy)
���� Region Barcelona (Hiszpania)
���� Gmina Paggaio (Grecja)
���� Uniwersytet Techniczny Delft 
���� Miasto Wiedeń (Austria) 

CLUECLUE Zerowa emisja gazZerowa emisja gazóów cieplarnianych w obszarach miejskich w Europiew cieplarnianych w obszarach miejskich w Europie



Budżet całkowity:  1 895 427 euro
Wkład EFRR: 1 439 138 euro

Projekt obejmuje partnerstwo lokalne, regionalne i naukowe z 
różnych krajów europejskich, które są aktywne w tworzeniu 
przyszłych obszarów miejskich z zerową emisją gazów cieplarnianych

���� Określenie najlepszych dobrych praktyk mających na celu 
poprawę lokalnych i regionalnych polityk rozwoju, w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej w obszarach miejskich 

���� Identyfikacja i ocena technologii, systemów 
i rozwiązań, a także narzędzi do raportowania 
i monitorowania dla rozwoju obszarów miejskich 
z zerową emisją gazów cieplarnianych

CLUECLUE Zerowa emisja gazZerowa emisja gazóów cieplarnianych w obszarach miejskich w Europiew cieplarnianych w obszarach miejskich w Europie



Climate Neutral District to obszar, który wykorzystuje:   

• innowacyjne technologie
• techniki budowlane
• aspekty planowania przestrzennego
• oraz kwestie związane z transportem
w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

Innowacyjność projektu polega na:
� badaniu i ocenie najnowszych rozwiązań systemowych dla 

osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych  
� osiągnięciu standardu benchmarkingu dla zerowej emisji 

gazów w obszarach miejskich (standard ten obecnie nie istnieje)

CLUECLUE Zerowa emisja gazZerowa emisja gazóów cieplarnianych w obszarach miejskich w Europiew cieplarnianych w obszarach miejskich w Europie



Założeniem projektu CLUE było zwiększenie możliwości/zdolności 
regionu do prowadzenia polityki rozwoju w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej z wykorzystaniem nowych 
rozwiązań i technologii na obszarach miejskich

Działania

���� przygotowanie przewodnika z dobrymi praktykami i zaleceniami 
dotyczącymi włączenia kwestii związanych z zerową emisją gazów 
cieplarnianych (climate neutral) w miejski proces rozwoju

���� Opracowanie wytycznych dla stosowania narzędzi i metod 
pomiaru, raportowania, weryfikacji i oceny technologii

���� Podręcznik „Małopolskie Inteligentne Miasta – kierunki rozwoju”

CLUECLUE Zerowa emisja gazZerowa emisja gazóów cieplarnianych w obszarach miejskich w Europiew cieplarnianych w obszarach miejskich w Europie



�� Wysoki poziom  jakWysoki poziom  jakoośści  ci  żżycia mieszkaycia mieszkańńccóów w -- powszechna dostpowszechna dostęępnopnośćść do do 
ususłług publicznych o wysokim standardzieug publicznych o wysokim standardzie

�� Nowoczesna gospodarka rozwijajNowoczesna gospodarka rozwijająąca sica sięę w oparciu o innowacyjnow oparciu o innowacyjnośćść i i 
kreatywnokreatywnośćść, atrakcyjny rynek pracy, atrakcyjny rynek pracy

�� Miasto w atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni Miasto w atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni 

racjonalne, zrracjonalne, zróównowawnoważżone  wykorzystanie zasobone  wykorzystanie zasobóów  w  śśrodowiska    oraz rodowiska    oraz 
planowanie przestrzenne planowanie przestrzenne 

�� ZrZróównowawnoważżony transportony transport

CLUECLUE Zerowa emisja gazZerowa emisja gazóów cieplarnianych w obszarach miejskich w Europiew cieplarnianych w obszarach miejskich w Europie



Wnioski w zakresie celów dotyczących badań, 
innowacji, konkurencyjności MŚP

���� szerokie podejście do kwestii innowacji i innowacyjności w 

regionie:

���� nie tylko MŚP, ale także innowacje „energetyczne”, w 

polityce miejskiej, czy przestrzennej oraz innowacje 

społeczne

���� tematyka obecna (wprowadzona) w dokumentach strategicznych

���� doświadczenia pozwalają na udział w projektach 2014-2020

���� najważniejszym problemem i wyzwaniem jest współpraca 

administracji z sektorem MŚP (nie otoczeniem) - bezpośrednio 

przedsiębiorcami – uwarunkowania prawne, różnice spojrzeń itp.



Wnioski w zakresie celów dotyczących gospodarki 
niskoemisyjnej, środowiska, zarządzania zasobami

� konieczno ść integracji działa ń podmiotów regionalnych i lokalnych 

zaangażowanych tematycznie w obszar energetyki 

� łączenie zagadnień w „wiązki tematyczne ”, które wykraczają

poza jeden temat np. miasto inteligentne, obszary wiejskie, 

reindustrializacja, energia rozproszona itp.

� tematyka obecna (wprowadzona) w dokumentach strategicznych

���� doświadczenia pozwalają na udział w projektach 2014-2020

���� najważniejszym wyzwaniem jest umiejętne przełożenie 

efektów projektów do bieżącej polityki regionalnej /czyli do 

celu 1./ (synchronizacja procesów, zainteresowanie interesariuszy itp.)



Dziękuję za uwagę

UrzUrząąd Marszad Marszałłkowski Wojewkowski Wojewóództwa Madztwa Małłopolskiegoopolskiego

Departament Polityki Regionalnej
30-552 Kraków, ul. Wielicka 72

tel. /12/ 29 90 700


