
 

e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsiębiorczości i 
Rozwoju Technologicznego 

 

1.2 Przedsiębiorczość oraz MŚP 

 

Czas trwania: od stycznia 2012 roku do grudnia 2014 roku 
 
Partner wiodący: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu 
(Niemcy) 
 
Partnerzy: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. 
w Katowicach, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie, Kraj 
Ustecki (Czechy),  Niverlan (Francja), Prowincja Modena (Włochy), Agencja 
Rozwoju Regionalnego West-Pannon (Węgry), Stowarzyszenie 
TRANSROMANICA (Niemcy), Region Lombardia, Włochy, VALSOUSA – 
Stowarzyszenie Gmin Doliny Rzeki Sousa (Portugalia), Okręg Sor-Trondelag 
(Norwegia), Rada Przedsiębiorczości Hrabstwa Donegal (Irlandia), 
Wspólnota Autonomiczna Kastylia i Leon (Hiszpania) 
 
Budżet całkowity: 1 999 979 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 382 070 € 
Wkład narodowy Norwegii: 118 042 € 
Dofinansowanie dla GAPP-u: 153 085,60 € 
 
OPIS PROJEKTU 
 
Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności firm turystycznych 
na obszarach wiejskich wzdłuż szlaków kulturowych poprzez promowanie 
wykorzystania nowych technologii.  
Projekt wesprze władze lokalne w kreowaniu odpowiedniej polityki na rzecz 
obszarów pozamiejskich i wiejskich, która wspomoże konkurencyjność firm 
prowadzonych przez młodych ludzi (m.in. umożliwiając lepszy dostęp 
do nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, takich jak e-
commerce, marketing społecznościowy itd.). 
 
W związku z powyższym projekt będzie wspierał m.in.: 

 rozwój szerokopasmowego Internetu na obszarach pozamiejskich, 
 obrót produktami lokalnymi przy użyciu nowoczesnych narzędzi 

sprzedaży, 
 opisanie i zwiększenie dostępności wytworów dziedzictwa 

kulturowego oraz współpracę przedsiębiorstw na obszarach 
pozamiejskich przy użyciu narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, 

 
Etapy realizacji: 
I etap – to próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego istniejące w danych 
regionach programy pomocowe nie dały wymiernych rezultatów. Odbędą się 
wizyty studyjne do miejsc, gdzie te cele zostały osiągnięte. 
 
Kolejne etapy – sformułowane zostaną zalecenia co do tworzenia polityk 
rozwoju na lata +2013 w poszczególnych regionach oraz przedstawione 
konkretne propozycje.  
 
Końcowa faza prac – przypadnie w okresie uruchamiania nowych 
programów funduszy strukturalnych, dlatego zorganizowane zostaną 
szkolenia i warsztaty dla osób odpowiedzialnych za rozwój danych 
obszarów w celu przygotowania ich do realizacji wcześniej opracowanych 
zaleceń projektowych. 
 

www.e-create-project.eu 

Zdjęcia obrazujące realizację działań  zostały 
udostępnione przez Górnośląską Agencję Promocji 

Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C 

http://www.e-create-project.eu/

