
Celem projektu jest wykorzystanie osiągnięć technologii cyfrowych i potencjału  
konwergencji między sektorem cyfrowej produkcji treści wizualnych, jak filmy i gry  
komputerowe, a sektorami szkolnictwa, turystyki i zdrowia.
Głównym uzasadnieniem takiej współpracy jest możliwość wykorzystania technik  
audiowizualnych, interaktywnych, angażujących uczestników i przedstawiających 
fabuły na wielu platformach na użytek tych wybranych sektorów.
Uznaje się, że istnieją sprzyjające warunki dla takiej międzysektorowej współpracy, 
która może zapoczątkować szybko zmieniającą się trajektorię „międzysektorowych  
innowacji”.

Akronim projektu: CM.
Partner wiodący: Uniwersytet w Tallinnie, Estonia.
Partnerzy projektu: 1 (Niemcy) 1 (Dania), 1 (Estonia), 1 (Finlandia), 1 (Litwa), 1 (Łotwa),  
1 (Norwegia), 1 (Polska), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 3,0 mln euro.

Tytuł projektu: Cross motion
ang. Cross motion
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.3 Innowacje nietechnologiczne

Podsumowanie

Takie innowacyjne procesy ułatwiają powstawanie nowych rynków, które mogą stać się  
impulsem dla regulowanego rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw lub 
zbliżonych nowych spółek, nowych strumieni przychodów dla cyfrowego przemysłu audio-
wizualnego, a także efektywnych kosztowo i wartościowych społecznie rozwiązań dla sektora 
zdrowia, szkolnictwa i turystyki.
Mimo potencjału brakuje obecnie ram, które umożliwiłyby skuteczną współpracę tych  
sektorów w regionie Morza Bałtyckiego. Co więcej, mimo że region posiada niekwestionowane 
silne strony, rozwój poszczególnych sektorów jest zróżnicowany pod względem geograficznym 
– niektóre sektory są mocniejsze w niektórych państwach, potwierdzając zasadność przyjęcia 
podejścia transnarodowego. Z tego względu konsorcjum projektowe instytucji partnerskich  
z dziewięciu państw posiada komplementarne kompetencje w celu podjęcia tego wyzwania 
z różnych punktów widzenia i wypracowania różnych scenariuszy jego rozwiązania. Większość 
partnerów projektu „Cross Motion” to różnego rodzaju organizacje klastrowe i inkubatory 
koncentrujące się wspólnie na sektorze mediów cyfrowych i tworzące kulturę nowych inicjatyw.

W związku z tym jednym z podstawowych celów projektu „Cross Motion” jest utworzenie 
międzyklastrowej sieci kontaktów między partnerami, która zwiększy trwałość produktów  
projektu po jego zakończeniu. Projekt przyczyni się także do równoczesnego rozwoju sieci kon-
taktów między małymi i średnimi przedsiębiorstwami opracowującymi innowacje w tej zbieżnej 
dziedzinie. Przyczyni się także do zwiększenia świadomości w odpowiednich sektorach regionu 
przez organizację szeregu konferencji o wysokiej widoczności, hakatonów i giełd współpracy, 
w trakcie których zostaną przedstawione najlepsze praktyki, sukcesy i które będą promować 
współpracę ponad granicami w różnego rodzaju wymiarach.
W celu dalszego rozwijania międzysektorowych innowacji w wybranych dziedzinach zostanie 
zlecona produkcja innowacyjnych prototypów służących przedstawieniu wszystkim stronom 
związanych z nimi szans. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szczegółowe bada-
nia oparte na danych, które umożliwią podejmowanie wiarygodnych decyzji na wszystkich 
etapach projektu, wykorzystanie doświadczeń z jego realizacji, a także dalsze zwiększanie 
świadomości charakteru potencjału międzysektorowych innowacji wśród docelowych grup  
w poszczególnych sektorach oraz decydentów politycznych w dziedzinie innowacji w regionie.


