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Informacje ogólne 

 
Oś priorytetowa 1: 
Potencjał dla Innowacji 
Cel szczegółowy 1.2. Inteligentna specjalizacja 
Budżet:  
• Łączny budżet:        3 051 841,30 € 
• Budżet Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:      123 875,00 €  
Wkład własny 15%  
Okres realizacji: 
• Rozpoczęcie projektu:  1 maja 2016 r. 
• Zakończenie projektu: 30 kwietnia 2019 r. 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  

 

 

 

 

 

  

 



Partnerstwo 15 partnerów z 8 krajów członkowskich UE 
zlokalizowanych w Regionie Morza Bałtyckiego  

 Niemcy - Rostock Business and Technology Development GmbH (Partner Wiodący, 

Rostok) 

 Finlandia - Mikkeli University of Applied Science (Mikkeli), Prizztech Ltd. (Pori), Region 

South Ostrobothnia (Seinäjoki) 

Estonia - Miasto Tartu, Tartu Science Park (Tartu) 

Łotwa - Riga Planning Region (Ryga) 

Litwa - Kaunas Science and Technology Park (Kowno) 

Dania – Design to Innovate - D2i (Kolding), South Denmark European Office (Bruksela) 

Szwecja - Region Östergötland (Linköping), Region Gävleborg (Gävle) 

Polska - Województwo Kujawsko-Pomorskie (Toruń), Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 

(Partner Stowarzyszony – IUNG BIP w Puławach), Województwo Lubelskie 

 

 

 

 

 

  

 



Cele – przedsiębiorcy i ekosystem innowacji 

• zapewnienie interesariuszom RIS zasobów, doświadczeń i 

kompetencji do wdrażania regionalnych strategii innowacji;  

• zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw;  

• wzmocnienie współpracy między lokalnymi podmiotami 

innowacji i przedsiębiorcami, budowanie ich współpracy na 

poziomie międzynarodowym  

• podniesienie konkurencyjności i innowacyjności interesariuszy 

RIS 



Pakiety robocze – zaangażowanie FRL 

 
WP1 – Zarządzanie i komunikacja 

WP2 - Usprawnienie zdolności rozpowszechniania RIS3 przez 

specjalistów (działania na poziomie lokalnym) 

WP 3 - Łączenie i wykorzystanie transnarodowych priorytetów RIS  

(działania na poziomie lokalnym i transnarodowym)  

WP 4 – Makroregionalne rozwiązania lokalnych potrzeb 

 

 

 

 

 

  

 



Główne działania 
 

WP2 - Usprawnienie zdolności rozpowszechniania RIS3 przez 
specjalistów (działania na poziomie lokalnym) 
 
• opracowanie narzędzi promowania wiedzy nt. RIS3 przez 

Specjalistów RIS3 na poziomie lokalnym – dobra praktyka;  
• uczenie się i dokumentowanie procesu; 
• spotkania informacyjne nt. RIS3 dla firm i innych uczestników 

procesu tworzenia innowacji; 
• ewaluacja i testowanie dobrych praktyk. 
 
2 Specjalistów RIS 3: Energia               Żywność 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Inteligentne specjalizacje   Energia 

 
 

WP3 - Łączenie i wykorzystanie transnarodowych priorytetów RIS  (działania na poziomie 
lokalnym i transnarodowym)  
 
Grupa robocza 

• Design to Innovate - D2i (Dania) 

• South Denmark European Office (Dania) 

• Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – lider pakietu 

• Województwo Lubelskie  

• Kaunas Science and Technology Park (Litwa) 

• Mikkeli University of Applied Sciences (Finlandia) 

• Prizztech-Pori Ltd. (Finlandia) 

• Regional Council of South Ostrobothnia (Finlandia) 

• Region Östergötland (Szwecja) 

• Region Gävleborg (Szwecja) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Inteligentne specjalizacje Energia 

 
 

WP3 - Łączenie i wykorzystanie transnarodowych priorytetów RIS  (działania na poziomie 
lokalnym i transnarodowym)  
 
Poziom lokalny 
• 6 seminariów dot. transferu technologii oraz badań i rozwoju w ramach inteligentnej 

specjalizacji energia (energia odnawialna, efektywność energetyczna, zrównoważone 
budynki energooszczędne, energetyka prosumencka, smart gmina, klastry 
energetyczne); 

• 4 spotkania studentów z firmami z branży energetyki; 
• 3 szkolenia dla firm z zakresu internacjonalizacji, komercjalizacji produktów i 

współpracy na poziomie transnarodowym. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Inteligentne specjalizacje Energia                 

 

 

 

WP3 - Łączenie i wykorzystanie transnarodowych priorytetów RIS  (działania na poziomie 
lokalnym i transnarodowym)  

 
Poziom transnarodowy 
 
• Udział ekspertów w międzynarodowych warsztatach (2 z zakresu energetyki); 
• Organizacja spotkań b2b podczas Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2017 

w dniu 15 listopada 2017 roku; 
• Organizacja panelu dyskusyjnego „okrągły stół dot. branży energetycznej” w dniu 14 

listopada 2017 roku w Lublinie; 
• Udział eksperta z Finlandii w konferencji Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego 

(prezentacja dobrych praktyk) w dniu 15 listopada 2017 roku.  
 

 

 

 

 

 

  

 



Inteligentne specjalizacje Energia 

 
 

 
WP4 - Makroregionalne rozwiązania lokalnych potrzeb (działania na poziomie 
transnarodowym) 
 
• Organizacja spotkania roboczego partnerów projektu w Lublinie – 14-15 listopada 2017 
• Udział w spotkaniach roboczych w ramach projektu organizowanych przez innych 

partnerów – praca w grupach roboczych  
• Identyfikacja i opracowanie 2 dobrych praktyk i ich prezentacja. Wymiana praktyk i ich 

transfer na poziomie lokalnym   
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
Kontakt 
 
 
 
 
Małgorzata Gałczyńska 
Zastępca Dyrektora Działu Wspierania Innowacji 
Animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego 
 
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 
20-325 Lublin 
e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl 
tel.: 887 200 020 


