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zainicjowany przez regiony współfinansowany przez 

iEER (2016-2020) 
 

  

 

wspierany przez 

10 regionów, 1 cel 
Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych 
przedsiębiorców 

2016-2020 
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Podróż przez iEER 

Przygotowanie 
planów działania  
i zobowiązanie do 

wdrożenia 

 14 wydarzeń 
międzyregional-
nych 

 104 spotkań 
lokalnych 

 1600 
zaangażowanych 
uczestników 

 10 regionalnych 
planów działania 
i ponad 50 
wdrożonych 
działań 

 wpływ na 11 
programów 

 
 

2018 

Wymiana wiedzy  
i budowanie 
potencjału  

Wdrażanie  
i monitorowanie 
planów działania 

2016 2020 

 samodzielnie 
zdefiniowane 
wskaźniki 

 coroczne spotkania 
monitorujące dla 
partnerów  
i przedstawicieli 
wysokiego szczebla 
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 Przygotownie planów działań 

S4 

- Raporty regionalne 
- SWOT 
- Mapowanie 

ecosystemu 
- Spotkania 

(learning camps  
i peer visits) 

- Nauka dobrych praktyk 
z Lokalnymi Grupami 
Wsparcia / IZ 

- Warsztaty: wybór 
dobrych praktyk  
z interesariuszami 

- Sporządzenie planu 
działania (szablon IE + 
sesje monitorujące 
proces) 

- Spotkania: ustalanie 
priorytetów  
i walidacja działań 

 

2018 

S1-S3 

2016 

S3-S4 

- Zatwierdzenie na 
poziomie lokalnym 

- Wspólna deklaracja 
podczas wydarzenia 
w Brukseli  w dniu 
23.3.2018 

iEER 
peer 

support 

LSG 

Lokalne grupy wsparcia i partnerzy: 
badanie wzajemnej oceny dotyczące 

regionalnego ekosystemu 
przedsiębiorczości 

Warsztaty partnerskie dotyczące 
wzajemnej oceny projektów 

planów działania 

SWOT i mapowanie ekosystemów 
- raport regionalny 

Udział w spotkaniach  Udział w opracowywaniu planów działania  
i zaangażowanie w  realizację działań 
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Wsparcie startupów 
i akceleracja  

 
StartupV,  RCIITT, Huhhouse 
New frontier entrepreneurial 

programme, Slush 

 

Kompetencje 
przedsiębiorcze oraz 

orientacja 
biznesowa 

PEIPIT, Student entrepreneurial 
society,  

C-lab, Aula Emprende, Student 
company 

 

Drogi rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach peryferyjnych 

Comeback Elba-Elste, Young Companies, CEDES center, Success 
through succession, Factory of Future 

Wdrożenie RIS3 dla młodych przedsiębiorców 
Scale-up Denmark, Digital Health Venture Forum, Valencia Entrepreneurial 

Council, Valencia Patent Bank 

Zmiana dobrych praktyk w zadania 

Fokusowanie na dostępne środki 
regionalne 

 

Identyfikacja realistycznych  
i zaawansowanych  
w przygotowaniu projektów 
(project pipeline) zaplanowanych 
do finansowania z EFRR lub innych 
źródeł 

 

 

Adaptacja  organizacyjna  
i wdrażanie  
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Wskaźnik rentowności (ROI): 1500% 

Budżet iEER 

€2.3 million 
4/2016 

inwestycje regionów iEER 

€40 million  
4/2020 

Okres inwestycji: 4 lata 
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iEER 
finalista RegioStars 
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Rezultaty 
Plan działań Województwa 

Zachodniopomorskiego 
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-3 -2 -1 0 1 2 3 

Ideologia Koncepcja Edukacja Zaangażowanie Uprawo- 
mocnienie 

Skalowanie Ustanowienie 

TF1: 
Kompetencje 
przedsiębiorcze 
oraz orientacja 
biznesowa  

Działanie  1. 
Warsztaty 
dotyczące 
profesjonaliza-
cji usług IOB 

Działanie 3. 
Kształtowanie 
twórczego 
myślenia 
wśród dzieci  
i młodzieży 

Działanie  2. Zachodniopomorskie Dni Przedsiębiorczości i Innowacji 

Działanie 4.  Strategia działań w obszarze 
przedsiębiorczości  

TF2: Wsparcie startupów i akceleracja  

TF3: 
Przedsiębior-
czość  
w obszarach 
peryferyjnych 

TF4: RIS3 / Inteligentne specjalizacje 

Działanie 5.  
AULA 
EMPRENDE 
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Plan działań  

● WARSZTATY DOTYCZĄCE PROFESJONALIZACJI USŁUG INSTYTUCJI OTOCZENIA 

BIZNESU 

● Obszary objęte zakresem działania to: Kompetencje przedsiębiorcze oraz orientacja 

biznesowa (TF 1 - Entrepreneurial Mindset and Competence) oraz Wdrażanie RIS3  

w kontekście potrzeb młodych przedsiębiorców (TF 4 - RIS3 / Smart Specialisation).  

● Dobra praktyka z Walencji (Aula Emprende) obejmującą podnoszenie kompetencji  

w zakresie przedsiębiorczości nie tylko wśród młodych, ale i wśród uczących  

przedsiębiorczości oraz praktyką Brandenburgii (Servicestelle Schülerfirmen)  

dot. prowadzenia szeroko zakrojonych działań na rzecz tworzenia firm studenckich.  

● Zainwestowane środki: 2018 - 20 000 PLN (4 651 EUR), 2019 - 25 000 PLN  
(5 814 EUR). 
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Plan działań  

● ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI  - smartUP! 

● Obszar objęty zakresem powyższego działania to: Wsparcie startupów i akceleracja 

(TF 2 - Entrepreneurial Support and Acceleration).  

● Dobra praktyka z regionu Helsinki-Uusimaa (Slush). Praktyka ta dotyczyła realizacji 

szeroko zakrojonej, otwartej dla grona międzynarodowych interesariuszy, konferencji 

dla podmiotów typu start-up.  

● https://smartup.wzp.pl/   

● Zainwestowane środki: 2018 -  187 575 PLN ( 43 623 EUR)  +  90 500 PLN  

(21 046 EUR), 2019 - 213 000 PLN (49 535 EUR) + 110 990 PLN (25 812 EUR) 

 

https://smartup.wzp.pl/
https://smartup.wzp.pl/
https://smartup.wzp.pl/
https://smartup.wzp.pl/
https://smartup.wzp.pl/
https://smartup.wzp.pl/
https://smartup.wzp.pl/
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Plan działań  
● KSZTAŁTOWANIE TWÓRCZEGO MYŚLENIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 

● Obszary objęte zakresem niniejszego działania to: Kompetencje przedsiębiorcze oraz 

orientacja biznesowa (TF 1 - Entrepreneurial Mindset and Competence) oraz 

Przedsiębiorczość na obszarach peryferyjnych (TF 3 - Pathways in Outlying Areas). 

● Dobra praktyka z Walencji (Aula Emprende) dot. podnoszenia kompetencji  

w zakresie przedsiębiorczości nie tylko wśród młodych ale i wśród uczących 

przedsiębiorczości oraz z Brandenburgii, dot. inkubacji młodych firm 

(Grunderwerkstatt).  
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Plan działań  

● STRATEGIA DZIAŁAŃ W OBSZARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

● Obszar objęty zakresem niniejszego działania to: Wdrażanie RIS3 w kontekście 

potrzeb młodych przedsiębiorców (TF 4 - RIS3 / Smart Specialization). 

●  Rezultat: powstanie Centrum Inicjatyw Gospodarczych  
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Plan działań – działanie wspólne 

● AULA EMPRENDE – PROMOWANIE DUCHA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

● Aula Emprende, zainicjowana w regionie Walencji w 2009 r., to jedna z najlepszych 

praktyk w ramach programu iEER, doceniona ze względu na jej wpływ i wyniki  

w zakresie podnoszenia kompetencji i świadomości w obszarze przedsiębiorczości 

młodych ludzi z poszczególnych regionów.  

● Uczestnicy: Hauts-de-France, Kerry, Irlandia Północna, Marche, Brandenburgia, 

Pomorze Zachodnie, Dania Południowa oraz Helsinki-Uusimaa.  

● W ciągu 1,5 roku, partnerzy nabyli wiedzę na temat modelu „Train the trainers” 

(kształcenie trenerów, wykładowców i nauczycieli) i pilotowali model kształcenia 

studentów w zakresie przedsiębiorczości. 

● Zainwestowane środki: 2018 - 6 772 EUR , 2019 -  52 000 PLN ( 12 093 EUR) 
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SMARTUP! 

Ster na 
innowacje 

2018, 2019 

RPO WZP 
2014-2020 

Pomorze Zachodnie – 
gdzie biznes łączy się  

z nauką. 

2021 

RPO WZP 2014-2020 

KSZTAŁTOWANIE 
TWÓRCZEGO 

MYŚLENIA WŚRÓD 
DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

Budżet województwa 

2018, 2019, 2021  

AULA 
EMPRENDE 

Warsztaty  
z budżetu 

województwa  

2018, 2019 

Pomorze Zachodnie – 
gdzie biznes łączy się  

z nauką 

2021 

RPO WZP 2014-2020 
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Dziękuję za uwagę! 
 

#iEER @boostiEER 

www.wzp.pl 

mciesielska@wzp.pl  

 

http://www.wzp.pl/
mailto:mciesielska@wzp.pl

