
 

Czas trwania: od października 2008 roku do stycznia 2012 roku 

Partner wiodący: Federalna Agencja Środowiskowa (Niemcy)  

Partnerzy: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Fundacja Partnerstwo 
dla Środowiska, Kraków, Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody 
i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych oraz Federalna Agencja Ochrony 
Środowiska (Niemcy), Duński Instytut Technologiczny – DTI (Dania), 
Uniwersytet Tartu (Estonia), Uniwersytet Technologiczny Kaunas - APINI 
(Litwa), Szwedzki Instytut Badań Środowiskowych - IVL (Szwecja), Centrum 
Badań Technicznych Finlandii - VTT (Finlandia). 
 
Budżet całkowity: 2 937 162,00 € 
Dofinansowanie z EFRR: 2 145 236,00 € 

Dofinansowanie dla GIG-u: 187 767,00 € 

 

OPIS PROJEKTU 

Celem projektu było upowszechnianie i promocja technologicznych 
innowacji w regionie Morza Bałtyckiego, narzędzi wspomagających 
zrównoważoną produkcję oraz zorganizowanie platformy współpracy dla 
przedsiębiorców poszukujących i oferujących eko-innowacje. 
Projekt pomaga firmom w dostosowaniu się do nowych przepisów unijnych 
w priorytetowych dziedzinach, np. w zrównoważonym budownictwie, 
zdecentralizowanych systemach oczyszczania ścieków, efektywności 
materiałowej, energetycznej i zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w 
tym biogazu. 
 
Przedsiębiorcy mogą korzystać z doradztwa Krajowych Punktów 
Kontaktowych dla małych i średnich firm (MŚP) – w Polsce jest nim Krajowy 
Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania, 
zorganizowany w Głównym Instytucie Górnictwa dzięki poparciu 
Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. 
 
Przedsiębiorcy mają także możliwość udziału w konferencjach, warsztatach 
i szkoleniach organizowanych na terenie Polski, Niemiec, Danii, Litwy, 
Estonii, Finlandii i Szwecji oraz wejścia na nowe rynki zbytu. Możliwe jest 
też sprawdzenie dostępności technologii środowiskowej i skontaktowanie 
się z jej dostawcą (firmą/autorem). Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych 
dla MŚP kojarzy bowiem popyt na technologie środowiskowe z ich podażą. 
Firmy zyskują dostęp do międzynarodowej bazy danych o ok. 300 
innowacyjnych technologiach środowiskowych, narzędziach i najlepszych 
praktykach postępowania w krajach nadbałtyckich. Bazę można 
przeszukiwać według sektorów, krajów, słów kluczowych. Projekt stwarza 
firmom możliwości promocji technologii środowiskowych poprzez dodanie 
ich opisu do systematycznie uzupełnianej międzynarodowej bazy danych, 
a także prezentacji innowacyjnych rozwiązań podczas konferencji oraz 
 warsztatów międzynarodowych, a także dwustronnych spotkań 
biznesowych. 
 

www.spin-project.eu,  www.actclean.gig.eu 
 

Foto: warsztaty zorganizowane w DTI w Kopenhadze dla polskich firm w maju 2010r - źródło: 

http://www.actclean.gig.eu/pl/wydarzenia/WARSZTATY-ACT-CLEANandSPIN-NA-PROMIE.html  

 

SPIN: Zrównoważona produkcja poprzez innowacje 
w MŚP 

 

 

Priorytet 1. Rozwój innowacyjności BSR 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 
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