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Oferta programów Interreg a potrzeby regionu
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Projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR), Interreg Europa Środkowa 
(ICE), Interreg Europa (IE) mogą:

o wnieść wkład w realizację dokumentów regionalnych (synergia, 
komplementarność itp.)

o modernizować i wprowadzać szeroko rozumiane innowacje 
w regionie (np. społeczne)

o finansować studia przedinwestycyjne, 
ekspertyzy zewnętrzne, badania, analizy itp. 

o ulepszyć lub wprowadzić nowe rozwiązania (techniki, metodologie, metody 
itp.)

o szczególnie w Interreg Europa: służyć planowaniu zmian w dokumentach 
(instrumentach polityki), przykładowo: rozszerzenie strategii rozwoju gminy, 
aktualizacja RIS3, nowe metody naborów w RPO, nowy załącznik do planu 
gospodarki niskoemisyjnej itp.; dla instytucji z regionu instrumentem polityki 
może być RPO Województwa Świętokrzyskiego, a zmianą opracowanie 
projektu do RPO
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Projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR), Interreg Europa Środkowa 
(ICE), Interreg Europa (IE) oferują:

o nawiązywanie kontaktów z liderami i ekspertami w danej dziedzinie

o zaangażowanie w jeden projekt kilku instytucji z tego samego 
państwa/regionu (tylko IBSR, ICE)

o EFRR dla podmiotów prywatnych z osobowością prawną (tylko IBSR, ICE)

o zaplanowanie pilotażu (tylko IBSR, ICE)

o współpracę z władzami centralnymi, JST wszystkich szczebli, instytucjami 
publicznymi, prywatnymi podmiotami non profit z osobowością prawną z 30 
państw (tylko IE)
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Analiza potrzeb Województwa Świętokrzyskiego
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Transnarodowy 
program Interreg 

Region Morza 
Bałtyckiego

Transnarodowy 
program Interreg 
Europa Środkowa

Międzyregionalny 
program Interreg 

Europa

Priorytet 1 Priorytet 1 Priorytet 1

Badania i innowacje Badania i innowacje Badania i innowacje

Konkurencyjność MŚP

Priorytet 2 Priorytet 2 Priorytet 2

Badania i innowacje

Konkurencyjność MŚP

Efektywne 
gospodarowanie 

zasobami, 
Gospodarowanie 

zasobami kulturowymi 
i naturalnymi

Strategie/gospodarka 
niskoemisyjna

Strategie/gospodarka 
niskoemisyjna

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska



6

Transnarodowy 
program Interreg 

Region Morza 
Bałtyckiego

Transnarodowy 
program Interreg 
Europa Środkowa

Międzyregionalny 
program Interreg 

Europa

Priorytet 3 Priorytet 3 Priorytet 3

Efektywne 
gospodarowanie 

zasobami, 
Gospodarowanie 

zasobami kulturowymi 
i naturalnymi

Zrównoważony 
transport

Zrównoważony 
transport

Strategie/gospodarka 
niskoemisyjna

Strategie/gospodarka 
niskoemisyjna

Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska

Priorytet 4 Priorytet 4 Priorytet 4

Zrównoważony 
transport

Strategie/gospodarka 
niskoemisyjna

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska
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Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego a RIS3

� Strategia wskazuje na rozwój poprzez akumulację kapitału w branżach 
istotnych dla regionu

� SRWŚ wyznacza główne kierunki rozwoju województwa i wskazuje na 
istniejące ekonomiczne potencjały.

� Wizja Strategii: Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy na 
wyzwania

� RIS 2014-2020+ stanowi integralną część porządku strategicznego 
wyznaczonego przez Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
(SRWŚ) do roku 2020.

� należy sprzyjać specjalizacji w tych dziedzinach, które w oczywisty sposób 
mogą stanowić siłę napędową rozwoju regionu
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Cel RIS3 oraz koncepcja inteligentnej specjalizacji

� Podstawowym dokumentem określającym inteligentne specjalizacje 
województwa świętokrzyskiego jest Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) 
Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa 
świętokrzyskiego 2014-2020+. Jest ona zintegrowanym i ukierunkowanym 
terytorialnie planem transformacji gospodarczej.

� Cel strategiczny RIS3 - Do roku 2020 w województwie świętokrzyskim 
zapanuje kultura sprzyjająca innowacjom, przedsiębiorczości 
i konkurencyjności, która pomoże stworzyć nowe i trwałe miejsca pracy dla 
wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost gospodarczy, 
który będzie szybszy niż średnia krajowa

� Koncepcja „inteligentnej specjalizacji” jest kluczowym narzędziem, który ma 
spotęgować rozwój oparty na innowacjach oraz napędzać społeczno-
gospodarczą transformację województwa
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Inteligentne specjalizacje Województwa 
Świętokrzyskiego:

• Zasobooszczędne budownictwo

• Przemysł metalowo-odlewniczy

• Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

• Turystyka zdrowotna i prozdrowotna 

Horyzontalne inteligentne specjalizacje 
Województwa Świętokrzyskiego:

• Technologie informacyjno-komunikacyjne

• Branża targowo-kongresowa

• Zrównoważony rozwój energetyczny
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Analiza potrzeb Województwa Świętokrzyskiego w kontekście Strategii RIS3

Badania i innowacje

Konkurencyjność MŚP

Efektywne 
gospodarowanie 

zasobami, 
Gospodarowanie 

zasobami kulturowymi 
i naturalnymi

Strategie/gospodarka 
niskoemisyjna

Ochrona środowiska

Zrównoważony 
transport

Przemysł metalowo-odlewniczy, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Przemysł metalowo-odlewniczy, Zasobooszczędne budownictwo, 
Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, Turystyka zdrowotna i 

prozdrowotna

Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, Zasobooszczędne 
budownictwo, Branża targowo-kongresowa

Zrównoważony rozwój energetyczny

Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, Zasobooszczędne 
budownictwo

Zasobooszczędne budownictwo, Zrównoważony rozwój energetyczny



11

Jakie projekty w obszarze inteligentnych specjalizacjach 
województwa świętokrzyskiego mogłyby realizować instytucje z 

regionu w ramach Interreg?

Jakie są potrzeby projektowe w zakresie inteligentnych 
specjalizacjach województwa świętokrzyskiego?
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Zasobooszczędne budownictwo

1. Przetwórstwo przemysłowe
2. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
3. Budownictwo
4. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Przemysł metalowo-odlewniczy

1. Metale
2. Wyroby metalowe gotowe 
3. Maszyny i urządzenia ogólnego i specjalnego przeznaczenia 
4. Pojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy oraz cysterny
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Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt
2. Produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze
3. Maszyny i urządzenia rolnicze
4. Dystrybucja płodów rolnych, żywych zwierząt, żywności 

i napojów

Turystyka zdrowotna i prozdrowotna 

1. turystyka medyczna
2. turystyka uzdrowiskowa 
3. turystyka spa i wellness 
4. turystyka zdrowotna w agroturystyce
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Technologie informacyjno-komunikacyjne

1. Telekomunikacja przewodowa 
2. Telekomunikacja bezprzewodowa 
3. Usługi informatyczne związane z oprogramowaniem 
4. Usługi informatyczne związane z przetwarzaniem danych 
5. Sprzęt telekomunikacyjny 
6. Sprzęt komputerowy 

Branża targowo-kongresowa

1. Organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań
2. Promocja i marketing
3. Zarządzanie wiedzą i działalność badawczo-rozwojowa
4. Zarządzanie i organizacja imprez
5. Infrastruktura
6. Działalność okołobranżowa 
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Zrównoważony rozwój energetyczny

1. Wytwarzanie Energii
2. Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne
3. Magazynowanie Energii
4. Odnawialne źródła energii
5. Biomasa, biogaz, biopaliwa i inne nośniki energii 
6. Wytwarzanie  energii  elektrycznej  z  otaczających  źródeł  odnawialnych
7. Energetyka prosumencka
8. Energia z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska
9. Redukowanie i zagospodarowanie związków szkodliwych z emisji i produktów 

ubocznych z procesu wytwarzania energii
10. Paliwa alternatywne
11. OZE w budownictwie 
12. OZE i EWE w transporcie



16

Jakie projekty RPO są szczególnie potrzebne w regionie?

Projekty wpisujące się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa 
świętokrzyskiego:
o w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości - wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w 
zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego,

o w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – projekty 
wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu są objęte 
preferencjami.
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Projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa 
Świętokrzyskiego, w następujących obszarach:
o poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i 

gospodarki
o podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu

komunikacyjnego stymulującego rozwój regionu
o większe wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i 

kulturowego Województwa
o zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie
o redukcja poziomu wykluczenia społecznego
o podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie
o podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia
o rozwój miasta wojewódzkiego  i  obszarów  powiązanych  z  nim  

funkcjonalnie oraz   miast   regionalnych i subregionalnych
o kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu 

niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych
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Dziękuję za uwagę

Grzegorz Orawiec
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego


