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1. Korzyści oczywiste (zaplanowane, obok celu

projektu)

2. Korzyści dodatkowe (wartość dodana?)

3. Wyzwania



Korzyści oczywiste (1/4)

� możliwość współpracy z bardziej „rozwiniętymi”
i doświadczonymi regionami

� wsparcie dla regionalnych rozwiązań (dobre praktyki,
„inni tak robią”)

� otwarcie się na ponadregionalną perspektywę („mój
problem nie jest tylko moim”)

Wniosek – udział w projektach EWT „otwiera” region i

jego instytucje



Korzyści oczywiste (2/4)

Innowacje, badania

Konkurencyjność, MŚP Niska emisja, transport

Środowisko i gospodarowanie 
zasobami

� skoncentrowana tematyka ważna dla regionów



Korzyści oczywiste (3/4)

� wsparcie (uzupełnienie) projektów wdrażanych w
ramach RPO, BW itp.

Projekty INTERREG jako wsparcie dla polityki regionalnej 



Korzyści oczywiste (4/4)

� rzeczywisty wpływ na dokumenty strategiczne regionu

Projekt SYMBI – gospodarka o obiegu zamkniętym

(Program Interreg EUROPA, I nabór) – wpływ na szereg dokumentów



Korzyści dodatkowe (1/4)

� otwarcie się regionu na nowe tematy
� okazja do kreatywnej współpracy z innymi jst

Projekt: UGB Miejskie przestrzenie zieleni 

(Program Interreg Europa Środkowa)
Pilotaż rewitalizacji istniejącej infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej oraz wdrożenie innowacyjnych kierunków edukacji 
przyrodniczej (Miasto Kraków – Zarząd Zieleni) 



Korzyści dodatkowe (2/4)

� linia tematyczna: projekty i inne własne inicjatywy –
ciągła kooperacja i synergia efektów

Projekt: ITHACA Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich

(Program Interreg EUROPA)
Polityka senioralna – ciągłość tematyki – PEOPLE (Interreg IVC 
2007-2013), ADAPT2DC (Program dla Europy Środkowej 2007-
2013), działania własne („Wyzwania Małopolski w kontekście 
starzejącego się społeczeństwa”, trzy edycje Kongresu Srebrnej 
Gospodarki)    



Korzyści dodatkowe (3/4)

� możliwość rzeczywistego wpływu na problem
poprzez kształtowanie instrumentu polityki i
współpracę z projektami i interesariuszami

Projekt liderski: CRinMA Zasoby kulturowe na obszarach 

górskich (Program Interreg EUROPA) – oddziaływanie na 
programy transgraniczne i budowanie sieci współpracy między 
projektami, instytucjami, ludźmi



Korzyści dodatkowe (4/4)

� budowanie bazy 
instytucji, podmiotów, 
organizacji, a przede 
wszystkim ludzi 
� sieciowanie (w regionie i 
międzyregionalnie)
� budowanie pozycji 
regionu



Co jeszcze daje realizacja projektów 

międzynarodowych?

� wykorzystanie nowych narzędzi analitycznych np. warsztaty
facylitacyjne (open space, world cafe itp.)
� współpraca ze zróżnicowanym gronem interesariuszy
� atrakcyjna komunikacja, promocja wewnętrzna i zewnętrzna
(inspiracje)
� wykorzystanie lokalnych i regionalnych inicjatyw, pomysłów,
zassywanie wiedzy od interesariuszy



Wyzwania do pokonania?

� finansowanie wydatków (wymogi wewnętrzne instytucji vs.
wymogi Programu /szczególnie projekt liderski/, kontrola I stopnia
– czas i wymogi)

� przekonywanie lokalnych i regionalnych polityków i decydentów
do korzyści z nieinfrastrukturalnych projektów i długofalowych
efektów

� wizualizacja i promocja programów i projektów – jak pokazywać
miękkie efekty?
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