
    INTERREG SOUTH BALTIC PROGRAMME 

Project  SB PIN 

South Baltic Public Innovators Network 

Partnerstwo:  
LP: Gmina Hässleholm - Biuro UE Direct Skania (Szwecja) 
PP2: Gmina Køge (Dania) 
PP3: Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk (Polska) 
PP4: Inkubator Krinova & Park Naukowy (Szwecja) 
PP5: Centrum Strategii i Innowacji, Gmina Naestved (Dania) 
Partner stowarzyszony 1: Stowarzyszenie władz lokalnych Skanii (Szwecja) 
Partner Stowarzyszony 2: Administracja Kultury Regionu Skanii (Szwecja) 
 
Oś priorytetowa 5 - Zwiększanie zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze 
Południowego Bałtyku w dziedzinie niebieskiego i zielonego wzrostu 
Cel szczegółowy 5 - Poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze Południowego 
Bałtyku poprzez ich uczestnictwo w sieci transgranicznej 
Cel projektu: Zwiększenie za pośrednictwem gmin uczestniczących i innych organizacji 
międzynarodowej zdolności do współpracy oraz podniesienia poziomu wiedzy i innowacji lokalnych 
podmiotów.  
Efekty projektu: Lepsze zaangażowanie lokalnych społeczności i organizacji w sieci współpracy 
transgranicznej. Projekt będzie dążył poprzez organizacje uczestniczące biorące udział w sieci do 
wzrostu ich zdolności do realizacji projektów transgranicznych z udziałem międzynarodowych 
partnerów w dziedzinie niebieskiego i zielonego wzrostu, a także innych dziedzin o znaczeniu 
lokalnym. 
 
Przewidywany czas trwania projektu: 24 miesiące 
Szacowany budżet: ok 500.000 Euro 
Data rozpoczęcia projektu: styczeń 2017 
 
Opis sytuacji wyjściowej: Uczestniczące w projekcie organizacje zdają sobie sprawę z faktu, że 
istnieje wiele inicjatyw transgranicznych w obszarze Południowego Bałtyku oraz są świadome 
konieczności uczestnictwa w nich. Niektóre z uczestniczących gmin mają, na przykład, bliźniacze 
miasta, ale niestety ta współpraca ogranicza się często, tylko co najwyżej do krótkich wizyt, które nie 
prowadzą do rozwoju lokalnego lub wzmocnienia poczucia wspólnej tożsamości społeczności 
Południowego Bałtyku. Obecnie można stwierdzić, iż istnieje niewiele podmiotów lokalnych, które 
maja zdolność do uczestnictwa w projektach transgranicznych i inicjatywach mających na celu 
rozwijanie jakości świadczonych usług. Lokalne podmioty, takie jak jednostki samorządowe, firmy i 
lokalni usługodawcy w regionach objętych projektem stwierdziło trudności w angażowaniu się w 
projekty, które mają charakter międzynarodowej współpracy. Większość projektów UE w obecnym 
okresie programowania wymaga od udziałowców w ich realizacji szerokiego partnerstwa. Niestety na 
tym etapie organizacjom brakuje zarówno kontaktów, doświadczenia i wiedzy dotyczącej współpracy z 
partnerami międzynarodowymi. Od momentu kiedy znaczna cześć funduszy i programów będących 
przedmiotem zainteresowania gmin i innych członków wymaga zaangażowania partnerów 
europejskich, istnieje potrzeba, aby znaleźć sposoby, aby pomóc lokalnym podmiotom w uruchomieniu 
ich zasobów, tak aby były w stanie uczestniczyć we współpracy transgranicznej. 
 
Opis projektu: Samorządy/władze lokalne w regionach objętych projektem odkryły trudności w 
zarządzaniu projektami, które mają charakter międzynarodowej współpracy. Lokalne organizacje 
mimo iż wykazują zainteresowanie i maja pozytywny stosunek do współpracy ponadnarodowej, są 
niejednokrotnie wykluczone z udziału w projektach finansowanych przez UE w wspólnotach (z kilkoma 
wyjątkami), dlatego też narodziła się potrzeba rozwoju szerokiego partnerstwa międzynarodowego i 
wzmocnienia współpracy międzynarodowej. Ma ona na celu wspólne działanie i koncentrację na 
wzajemnych wyzwaniach w obszarach wymagających wspólnych działań rozwojowych. Celem projektu 

jest zwiększenie zdolności gmin i innych organizacji lokalnych oraz poszerzenie ich wiedzy i 
doświadczenia w międzynarodowej współpracy poprzez tworzenie sieci kooperacji podnoszącej 
zdolności do innowacji i stwarzania warunków, które ukażą korzyści z międzynarodowej współpracy i 
działań w ramach sieci transgranicznych. Działania projektowe dążą do przygotowania uczestników do 
odpowiedniej alokacji dostępnych zasobów, w taki sposób aby zwiększyć ich obecność we współpracy 
transgranicznej i wdrażaniu tematycznych programów transgranicznych, kursów, warsztatów, rozwoju 



międzynarodowej wiedzy przez uczestników, zdolności innowacyjnych i utworzenia wspólnej sieci. 
Projekt będzie skutkować poprawą wydajności lokalnych jednostek we współpracy międzynarodowej i 
doprowadzi gminy uczestniczące do rozwoju współpracy i sieci transgranicznych w ramach programu 
INTERREG SB. 
 
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu tworzą kluczowe osoby, jeśli chodzi internacjonalizację w 
połączeniu z koordynatorami  unijnymi, urzędnikami i politykami zaangażowanymi w procesy 
rozwojowe/ projektowe, urzędnicy i politycy zaangażowani w rozwój niebieskim i zielonym obszarze. 
W dłuższej perspektywie, uczestnikami projektu będą gminy/samorządy, jednak dla powodzenia 
projektu, głównym odbiorcą wytworzonych treści będą miejscy urzędnicy i politycy, którzy będą 
stanowić centrum uwagi projektu. 
 
Podsumowanie planu prac: Projekt SB PIN ma na celu przygotowanie lokalnych podmiotów do 
bardziej aktywnego uczestnictwa w sieci i projektach transgranicznych. Partnerzy uczestniczący  w 
projekcie zorganizują szkolenia dla wspólnego rozwoju umiejętności, gdzie uczestnicy z różnych 
regionów będą uczestniczyć w minimum 8 warsztatach o następującej treści: 
- Zwiększenie lokalnych umiejętności dotyczących rozwoju wspólnych projektów, potencjału 
innowacyjnego i dialogu międzykulturowego wśród uczestników poprzez wymianę doświadczeń i 
transfer wiedzy w ramach wspólnych warsztatów; 
- Przygotowanie uczestników do alokacji dostępnych zasobów, w celu zwiększenia  zaangażowania w 
sieciach transgranicznych. W skrócie, wymiana doświadczeń w tym, jak zorganizować i zintegrować 
współpracę międzynarodową dla rozwoju lokalnej polityki i/lub rozwoju organizacyjnego. 
- Omówienie dziedzictwa, wspólnej tożsamości i kultury z uczestnikami w celu podniesienia 
świadomości i zainteresowania wspólną Bałtycką i jej tożsamością w celu sprostania wspólnym  
wyzwaniom. 
- Omówienie jak uczestnictwo i sieciowanie projektowe może wpłynąć na decyzje i/lub polityki 
(regionalne, krajowe i UE), które mają wpływ na lokalne podmioty oraz ich rozwój. 
 
Następujące pakiety robocze będą wdrażane:  
- WP 1 Zarządzanie projektem włącznie z zarządzaniem administracyjnym, oceną i budżetem. 
Opracowanie metod wzmocnienia międzynarodowej ekspertyzy partnerów projektu poprzez wspólne 
wysiłki internacjonalizacyjne, 
- WP 2 Komunikacja rezultatów projektu; 
- WP 3 Motyw niebieskiego wzrostu. Warsztaty, seminaria i działania sieciowe związane z dziedziną 
błękitnego wzrostu, takiego jak morska i przybrzeżna turystyka, ochrony wybrzeży, innowacji w 
dziedzinie wody i monitoringu środowiska. 
 - WP 4 Motyw zielonego wzrostu. Warsztaty, seminaria i działania sieciowe związane z zielonego 
wzrostem, takimi jak energia odnawialna, zarządzania środowiskowe, zielone konstrukcje, 
zrównoważona turystyka, zarządzanie rolnictwem, ziemią i lasami 
- WP 5 temat  age tourism – temat rozwoju turystyki osób starszych i miast przyjaznych wiekowi. 
- WP 6 Rozszerzanie sieci transgranicznych. 
 
Dokumenty strategiczne: Projekt jest ustrukturyzowany i w zgodności z priorytetami EUSBSR i 
krajowymi oraz odnosi się do wszystkich trzech głównych celów EUSBSR. Projekt ten łączy i będzie 
skutkować tworzeniem sieci i relacji między innowacyjnymi osobami, organizacjami i forami w 
obszarze Południowego Bałtyku. Poprzez zwiększenie kompetencji, zdolności i kontaktów, realizację 
innowacyjnych wspólnych pomysłów służących celom BSR. Projekt ten ma na celu rozwój  oraz udział 
w ustanowieniu partnerstwa/sieci innowacji w zgodzie z celami EUSBSR. Poprzez uczestnictwo w 
sieciach transgranicznych, prawdopodobieństwo zaangażowania w projekty UE wzrośnie. Nacisk w nim 
zostanie położony na cele EUSBSR poprzez ulepszona wydajność i ustalenie partnerstwa i sieci 
służących sprostaniu wyzwaniom w EUSBSR. Projekt wesprze uczestniczące organizacje w realizacji 
ich celów i spełni swoje zadania w odniesieniu do strategii UE 2020. 
 
Contact persons: 
LP: Municipality of Hässleholm  - EU office Skåne Nordost 
Ludvig Einarsson EU-koordinator    mobil: 0451-26 71 55 / 0721-99 68 50 
Ludvig.Einarsson@hassleholm.se websiede www.hassleholm.se 
 
Project Partner - Association of Polish Communes of Euroregion Baltic (Poland) 
ul. Stary Rynek 25 82-300 Elblag Tel: +48 55 611 20 00   Fax: +48 55 611 20 01 
Email: sekel@eurobalt.org.pl strona www.eurobalt.org.pl 
 

mailto:Ludvig.Einarsson@hassleholm.se
http://www.hassleholm.se/

