
 

COGITA: Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej 

1.2 Przedsiębiorczość oraz MŚP 

 

Czas trwania: od stycznia 2012 roku do grudnia 2014 roku 

Partner wiodący: CISE - Centrum Innowacji i Rozwoju 
Ekonomicznego (Włochy) 

Partnerzy: Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach, Rząd 
Dolnej Austrii (Austria), Rozwój Innowacji Bretanii  (Francja), 
Cypryjski Uniwersytet Technologiczny (Cypr), Entreprise Flanders 
(Belgia), Miasto Birmingham (Wielka Brytania), Ateński Uniwersytet 
Ekonomii i Biznesu (Grecja), Zielona Sieć (Dania), Agencja na rzecz 
Wsparcia Rozwoju Regionalnego Koszyce (Słowacja), Kowieński 
Uniwersytet Technologiczny (Litwa), Miasto Eindhoven (Holandia), 
Generalna Rada Katalońskiej Izby Handlowej (Hiszpania); 
 
Budżet całkowity: 2 547 790,71 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 973 144,09 € 
Dofinansowanie dla ARL: 76 957,36€ 

OPIS PROJEKTU 

Celem głównym jest poprawa polityki publicznej w zakresie 
wspierania absorpcji zintegrowanej koncepcji CSR (społecznej 
i środowiskowej) w MŚP w perspektywie promocji 
odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju regionu. 
 
Planowane rezultaty: 

 szczegółowa wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami, 
prowadząca do zdefiniowania zintegrowanej koncepcji CSR 
(grupowanie wyników z 5 sub-grup) oraz opracowania planu 
jej wdrożenia na szczeblu regionalnym (polityki / działania); 

 ocena wykonalności / wdrażalności zintegrowanego 
podejścia do CSR we wszystkich regionach partnerskich.  
 

Metodyka projektu polega na koncentracji na podgrupach: 
 Podgrupa 1: podniesienie poziomu świadomości 

i umiejętności CSR w MŚP; 
 Podgrupa 2: CSR w zamówieniach publicznych; 
 Podgrupa 3: kryteria CSR w finansowaniu publicznym; 
 Podgrupa 4: lokalny łańcuch dostaw, sieci współpracy firm; 
 Podgrupa 5: komunikacja, marka.  

 
Regionalny Komitety Sterujący (RSC) tworzony jest przez każdego z 
partnerów w celu zapewnienia zgodności projektu z regionalnymi 
priorytetami. RSC grupuje regionalnych interesariuszy w grupę 
roboczą, zdolną do regionalnej debaty i podejmowania decyzji oraz 
służy za kanał komunikacyjny w celu rozpowszechniania zasad CSR 
i wypracowanych narzędzi w regionie partnera. 
 

www.cogitaproject.eu 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C 

Zdjęcia udostępnione przez partnera projektu – Agencję 
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach 
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