
 

1.2 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania 
i stosowania innowacji 

ACCESS: Poprawa regionalnej konkurencyjności 

oraz funkcjonowania sektorów poprzez narzędzia 

i techniki zarządzania innowacją 

Czas trwania: od marca 2010 roku do maja 2013 roku 

Partner wiodący: Regionalna Agencja Innowacji Południowego Kraju 
Zadunajskiego (Węgry) 

Partnerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, 
Fundacja Teodora Puskasa (Węgry), CATT Innovation Managament (Kraj 
Związkowy Górna Austria, Austria), Clusterland Górnej Austrii (Austria), 
Agencja Rozwoju Europejskiego w Pradze (Czechy), Park Naukowy 
AREA w Trieście (Włochy), Stowarzyszenie CNA, Region Emilia-Romania 
(Włochy), Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Izba 
w Preszowie (Słowacja), Park Technologiczny w Pomurje (Słowenia), 
Centrum Wirtualnego Wymiaru (Niemcy) 
 
Budżet całkowity: 2 060 843,46 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 642 778,07 €; 
Dofinansowanie dla ARR SA: 153 380,80 € 
 
OPIS PROJEKTU: 

Projekt ACCESS obejmuje 11 partnerów z wszystkich ośmiu krajów 
członkowskich objętych programem, którzy połączyli swoje siły, aby 
zidentyfikować narzędzia i techniki regionalnego zarządzania 
innowacjami, które poprawią zdolności do innowacji na tym obszarze 
za pomocą podejścia sektorowego i przy udziale ważnych interesariuszy. 

Projekt w szczególności ma na celu poprawę systemów zarządzania 
innowacjami w uczestniczących regionach, a także przyspieszenie 
interakcji między różnymi podmiotami zwłaszcza na styku biznesu/ 
nauki/ edukacji wewnątrz i między zaangażowanymi regionami, 
przy czym szczególna uwaga zostanie poświęcona współpracy między 
jednostkami badawczymi i firmami ukierunkowanymi na wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań. 

W projekcie stosuje się przeglądy wiedzy na temat regionalnych 
zdolności do innowacji, które uwzględniają charakterystyki wybranych 
sektorów (przemysł spożywczy, biotechnologia i mechatronika). 
Partnerzy wymienią się narzędziami i technikami zarządzania 
innowacjami i przeprowadzą na ten temat szkolenia. Na podstawie 
wygenerowanej wiedzy i działań pilotażowych partnerzy opracują 
transnarodowe narzędzie metodyczne do oceny potencjału i zdolności 
innowacyjnych dla sektorów w regionach. Narzędzie będzie testowane 
w uczestniczących krajach przez 3 grupy partnerów zaangażowanych 
w projekt, z których każda skupi się na jednym z wybranych sektorów. 
Zostanie ono przekazane w ramach usługi pilotażowej innym regionom 
i/lub sektorom. 

Ważnym krokiem do osiągnięcia celów projektu będzie wymiana 
dobrych praktyk w zakresie transferu wiedzy eksperckiej na temat 
technologii, jak mechanizm wymiany wiedzy, który obejmie system 
mentoringu dla mniej rozwiniętych regionów. 
 

www.central-access.eu/ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej 

Zdjęcia obrazujące realizację działań udostępnione 
zostały przez partnera, Agencję Rozwoju 

Regionalnego SA. 
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