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INFORMACJE
O PROJEKCIE
Program Interreg Europa
Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego,
szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które
współpracują nad wybraną dziedziną polityki.

Priorytet 3: Gospodarka niskoemisyjna
Cel 3.1: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,
związanych z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną
Tytuł projektu: Zrównoważone obszary metropolitalne i rola miast brzegowych
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 obszary metropolii, gdzie poza miastem centralnym, koncentruje się działalność firm
oraz centrów rozrywkowych i handlowych, zwane też podmiejskimi rdzeniami
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LIDER: Rada Okręgu Akershus (Oslo, Norwegia)
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Bukareszt
Mediolan

Barcelona

PARTNERZY:
• Brandenburg Ministry for Economic Affairs
and Energy (Poczdam, Niemcy)
• Barcelona Metropolitan Area (Barcelona,
Hiszpania)
• Stockholm County Council (Sztokholm,
Szwecja)
• Innovhub – SSI (Mediolan, Włochy)
• Ilfov County Council (Bukareszt, Rumunia)
• Ministry of Environment (Bukareszt,
Rumunia)
CZAS REALIZACJI:
czerwiec 2018 – listopad 2022 (9 semestrów)
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CEL GŁÓWNY:
Doskonalenie polityk oraz systemu ich wdrażania w celu ułatwienia rozwoju niskoemisyjnego
w miastach brzegowych
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i narzędzi do planowania miejskiego w
mniejszych miastach na obszarach metropolitalnych
• Integracja dobrych praktyk z regionalnymi planami i strategiami działania
WYBRANY INSTRUMENT POLITYKI:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś 4. Regionalna Polityka Energetyczna
WSKAŹNIK:
Liczba projektów realizowanych w ramach osi 4 RPO WM 2014-2020 przy wykorzystaniu
rekomendacji opracowanych w projekcie
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ZAKŁADANY EFEKT PROJEKTU:
wypracowanie rekomendacji do polityk regionalnych w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej w miastach brzegowych i regionach metropolitalnych poprzez wymianę
doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk
ZASADNICZE WĄTKI REKOMENDACJI:
1. Zarządzanie wielopoziomowe i rola miast brzegowych w niskoemisyjnym rozwoju
obszarów metropolitalnych
2. Partycypacyjne planowanie przestrzenne
3. Rozwój gospodarczy oparty na energii odnawialnej w miastach brzegowych

4. Energia odnawialna oraz systemy energetyczne w budownictwie
5. Energia odnawialna oraz systemy energetyczne w transporcie

GŁÓWNE DZIAŁANIA


opracowanie (przy wsparciu ekspertów zewnętrznych) raportów dot. obszarów:
zarządzanie obszarem metropolitalnym i rola miast brzegowych w jego niskoemisyjnym
rozwoju, partycypacyjne planowanie przestrzenne, rozwój gospodarczy oparty na
energii odnawialnej w miastach brzegowych, energia odnawialna i systemy
energetyczne w budynkach, energia odnawialna i systemy energetyczne w transporcie



udział w 5 warsztatach połączonych z wizytami studyjnymi



organizacja 5 spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy z KrOF



opracowanie Planu Działania zawierającego rekomendacje dot. projektów
realizowanych w ramach 4 osi priorytetowej RPO WM - Regionalna Polityka
Energetyczna



bieżąca obsługa projektu (merytoryczna i finansowa) w strukturach Biura

ZAPLANOWANE W PROJEKCIE
WIZYTY STUDYJNE/
WARSZTATY TEMATYCZNE
TEMAT
Zarządzanie wielopoziomowe i rola miast brzegowych
w niskoemisyjnym rozwoju obszarów metropolitalnych
Partycypacyjne planowanie przestrzenne
Rozwój gospodarczy oparty na energii odnawialnej
w miastach brzegowych
Energia odnawialna oraz systemy energetyczne
w budownictwie
Energia odnawialna oraz systemy energetyczne
w transporcie
Konferencja podsumowująca projekt

MIEJSCE

DATA

Oslo,
Norwegia

17 – 19 września 2018

Bukareszt,
Rumunia
Poczdam,
Niemcy
Mediolan,
Włochy
Barcelona,
Hiszpania
Sztokholm,
Szwecja

styczeń – maj 2019
czerwiec – listopad 2019
styczeń – maj 2020
czerwiec – listopad 2020
styczeń – maj 2022

KORZYŚCI
Z UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
BEZPOŚREDNIE
• wymiana dobrych praktyk w obszarach tematycznych
powiązanych ze Strategią ZIT (w ramach projektu planuje
się wypracowanie 10 dobrych praktyk)

• uczestnictwo przedstawicieli członków SMK w 5
międzyregionalnych spotkaniach/ warsztatach i wizytach
studyjnych oraz konferencji podsumowującej projekt
• raport dot. sytuacji ex ante w KROF w obszarach, których
dotyczy projekt
• plan działania zawierający rekomendacje dot. projektów
planowanych do realizacji projektów w zakresie 4 osi
priorytetowej RPO WM Regionalna Polityka
Energetyczna
• przewodnik dot. rozwoju miast brzegowych

POŚREDNIE
• możliwość nawiązania
sieci wzajemnych
kontaktów
z przedstawicielami
władz regionalnych
z 6 państw UE

I SEMESTR
czerwiec – listopad 2018


Opracowanie raportu dotyczącego zarządzania obszarem metropolitalnym i roli miast
brzegowych w jego niskoemisyjnym rozwoju



Udział w warsztacie połączonym z wizytą studyjną – 17-19 września, Oslo



Powołanie Regionalnej Grupy Interesariuszy



I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy



Stworzenie strony internetowej dotyczącej projektu

ZARZĄDZANIE
WIELOPOZIOMOWE/
ZARZĄDZANIE W METROPOLII













Podział władzy w regionie i zakres odpowiedzialności
Kto jest odpowiedzialny za politykę dot. energii i klimatu?
Kto jest odpowiedzialny za zagospodarowanie przestrzenne/politykę użytkowania gruntów?
Czy KrOF posiada strategię klimatyczną lub jest ona uwzględniona w ogólnym podejściu
strategicznym?
Czy KrOF posiada inną strategię (np. transformacji energetycznej, rewitalizacji), która
zmierza w kierunku rozwoju niskoemisyjnego?
W jaki sposób na terenie KrOF prowadzona jest komunikacja z innymi aktorami i organami
rządowymi: w procesie planowania oraz wdrażania i monitorowania?
Czy istnieją odpowiednie dokumenty polityczne lub przepisy, które zapewniają lub regulują
współpracę i / lub zajmują się rolą / zadaniami różnych podmiotów w regionie?
Jaka jest relacja między władzami publicznymi a prywatnymi inicjatywami w zakresie polityki
energetycznej i klimatycznej?
W jaki sposób lokalne przepisy w miastach brzegowych służą polityce klimatycznej i
energetycznej?
DOBRE PRAKTYKI – jaki jest dobry przykład współpracy w KrOF w zakresie zarządzania
metropolitalnego?

Dziękuję za uwagę
ZESPÓŁ PROJEKTOWY SMK:
Maria Piątkowska | maria.piatkowska@metropoliakrakowska.pl
Julita Ewert | julita.ewert@metropoliakrakowska.pl
Karolina Romańska | karolina.romanska@metropoliakrakowska.pl

