(REE) Inicjatywy Wiejskie dla Przedsiębiorczości i Zatrudnienia
Rural Initiatives for Entrepreneurship and Employment
Program: INTERREG Europa Środkowa 2014-2020 (3. nabór)
Priorytet 1.2 “Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością
w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej”
Tło
•
•
•
•

Wiele wiejskich obszarów w Europie stoi przed wyzwaniami związanymi ze zmianami
demograficznymi, wynikającymi z migracji, wieloletniego bezrobocia, małej ilości
inwestycji i innowacji.
Jednocześnie istnieje problem z fachową siłą roboczą w regionach, w których znajdują
się przedsiębiorstwa (tzw. „rural paradox”).
Mieszkańcy tych obszarów są chętni do pracy i do przekwalifikowania.
Na obszarach wiejskich istnieje możliwość stworzenia mikro i małych przedsiębiorstw,
których zaletą będzie lokalizacja blisko miejsca zamieszkania, w już istniejącej
zabudowie i w pobliżu istniejących punktów usługowych (ewentualnie będzie to impuls
do stworzenia nowych usług).

Wymagania programu EUROPA ŚRODKOWA (CE)
•
•
•
•

Innowacje społeczne oznaczają w programie CE rozwój nowych założeń z zakresu
zatrudnienia i przedsiębiorczości.
Kształcenie ustawiczne i szkolenia aktorów i interesariuszy oraz wykorzystanie
istniejących struktur są ważnymi tematami.
Koncentracja na podniesieniu kwalifikacji decydentów publicznych.
Europa Środkowa w 3. naborze skupia się na projektach, które dotyczą grup
społecznych lub regionów, będących w trudnej sytuacji.

Projekt “REE - Inicjatywy Wiejskie dla Przedsiębiorczości i Zatrudnienia (tytuł roboczy)
skierowany jest do tych obszarów wiejskich, gdzie występują szczególne uwarunkowania
związane z przemianami demograficznymi, jak odpływ ludności spowodowany migracjami
czy starzenie się społeczeństwa. Projekt zajmie się również migracjami ludności z obszarów
wiejskich do miast, długotrwałym bezrobociem, brakami w fachowej sile roboczej i
w przedsiębiorczości oraz wyrównywaniem standardu życia wynikającym z negatywnych
procesów przemian demograficznych. Działania projektu skupiają się na strukturze
bezrobocia długotrwałego oraz na przykładach działalności w celu stworzenia na miejscu
nowych rozwiązań dla mieszkańców.
REE opracuje i przetestuje nowe sposoby wpierania zatrudnienia. Celem jest podniesienie
kwalifikacji lokalnych i regionalnych aktorów związanych z rozwojem oraz ocena i wsparcie
rozsądnych i mających szanse powodzenia rozwiązań związanych z pośrednictwem pracy
i tworzeniem nowych przedsięwzięć. W projekcie tym powinny zostać opracowane
transnarodowe rekomendacje, które posłużą poprawie wsparcia strukturalnego i
finansowego.
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Główny cel projektu
Głównym celem projektu jest edukacja i kształcenie ustawiczne istniejących lokalnych i
regionalnych aktorów związanych obszarami wiejskimi z wyżej opisanych obszarów w
zakresie identyfikacji i wspierania osób długotrwale bezrobotnych, pozyskiwania fachowej
siły roboczej i wspierania przedsiębiorczości.
Grupy docelowe
Głównymi grupami docelowymi są różni interesariusze związani z rozwojem obszarów
wiejskich, jak lokalni politycy (burmistrzowie, lokalne zespoły doradcze), pracownicy lokalnej
administracji, izby i związki i inni aktorzy związani z rozwojem lokalnym i regionalnym
obszarów wiejskich.
Dalsze grupy docelowe to instytucje decyzyjne w kwestiach związanych z rozwojem
obszarów wiejskich na szczeblu regionalnym w zakresie rozwoju obszarów, wspierania rynku
pracy, przedsiębiorczości i dotacji.
Partnerstwo
W ramach projektu współpracuje ze sobą 10-12 lokalnych i regionalnych interesariuszy,
będących organami decyzyjnymi w kwestiach związanych z wyznaczaniem kierunków
rozwoju polityki obszarów wiejskich, działających w następujących obszarach: polityka,
administracja, integracja rynku pracy i gospodarka. Do tego potrzebny jest partner
„naukowy”, który będzie nadzorował projekt z punktu widzenia wiedzy fachowej i nauki.
Należy brać pod uwagę fakt, że wybrani partnerzy będą w ramach tzw. „konsultacji
naukowych“ brać udział w aktywnym rozwoju i wdrażaniu rozwiązań wypracowanych w
projekcie i będzie się od nich oczekiwać aktywnego wdrażania projektu.
Następujący partnerzy zostali bądź też będą zaproszeni do udziału w projekcie:
Lider projektu:

Ministerstwo ds. Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii –
Pomorza Przedniego, Wydział 4. „Rozwój krajowy”, Schwerin (DE)

Partner projektu 1: Ministerstwo Rozwoju Kraju i Transportu, Wydział 4 „Geoinformacja i
Demografia“, Magdeburg (DE)
Partner projektu 2: Kraj hradecki (Královéhradecký kraj), Wydział Rozwoju Regionalnego,
Hradec Králové (CZ)
Partner projektu 3: Samorząd Dolnej Austrii, Wydział Planowania Przestrzennego i Polityki
Regionalnej, St. Pölten (AT),
Partner projektu 4: Ministerstwo ds. Gospodarki i Technologii, Wydział Rozwoju
Regionalnego, Ljubljana (SI)
Partner projektu 5: Województwo Zachodniopomorskie, Szczecin (PL) – wysłano zapytanie
Partner projektu 6: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole (PL)
Partner projektu 7: Ministerstwo ds. Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi, Chorwacja,
Zagrzeb
Partner projektu 8: Autonomiczny Region Friuli-Wenecja Julijska, Triest (IT)
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Regiony pilotażowe
Wybór regionów pilotażowych powinien nastąpić w oparciu o jednolitą i porównywalną
strukturę przestrzenną. Poszukiwane są zatem obszary wiejskie o porównywalnych danych
dotyczących demografii, struktury gospodarki i mające położenie peryferyjne w stosunku do
krajowych i europejskich centrów i osi rozwoju.
Na podstawie analizy przestrzennej wykonanej przez partnera wiodącego, zaproponowane
zostały następujące obszary:
Region pilotażowy 1: Powiat Ludwigslust-Parchim (Meklemburgia-Pomorze Przednie,
Niemcy)
Region pilotażowy 2: Powiat Jerichower Land (Saksonia-Anhalt, Niemcy)
Region pilotażowy 3: Kraj hradecki, Czechy
Region pilotażowy 4: Weinviertel lub Waldviertel z Dolnej Austrii, Austria
Region pilotażowy 5: Občina Kočevje, Słowenia
Region pilotażowy 6: Region Opole
Region pilotażowy 7: Region Pomorza Zachodniego
Region pilotażowy 8: Żupania dubrownicko-neretwiańska, Chorwacja
Region pilotażowy 9: Prowincja Pordenone, Włochy
Budżet
W programie Europa Centralna istnieje możliwość współfinansowania wydatków ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 85%. Przeciętny budżet
partnera wiodącego (lidera projektu) wynosi około 500.000-600.000 EUR, budżet kierownika
pakietu roboczego projektu wynosi przeciętnie 250.000 EUR, zaś przeciętny budżet partnera
projektu wynosi około 150.000 EUR. Projekt jest refundowany po przedstawieniu wydatków.
Przy założeniu około 10 partnerów projektu i 4 pakietach roboczych, budżet zaplanowano na
około 2,2,1mln EUR, z czego około 1,8 mln EUR będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Ramy czasowe i dalsze postępowanie (stan: październik 2017)
Zazwyczaj projekty trwają 3 lata (36 miesięcy). Projekt rozpoczynałby się prawdopodobnie
w pierwszym kwartale 2019 roku, jego koniec byłby w czwartym kwartale 2021 roku.
Termin

Opis

Październik 2017
27. października 2017

Zdefiniowanie celów szczegółowych projektu i podstawowych
działań
Spotkanie niemieckich partnerów projektu w Berlinie

Październik 2017

Opracowanie szkicu projektu po angielsku

Listopad 2017

Wybór partnerów i rozmowy
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21. listopada 2017

Spotkanie partnerów w Berlinie

Grudzień 2017

Opracowanie budżetu projektu

Grudzień 2017
/Styczeń 2018
25. stycznia 2018

Wypełnienie formularza aplikacji, przekazanie od LP i PP deklaracji
odnośnie budżetu
Złożenie aplikacji

Jesień 2018

Podjęcie decyzji przez komisję programu EUROPA CENTRALNA

01.01.2019

Początek projektu

Kontakt
Lead Partner
Ministerium für Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 4 „Landesentwicklung“
Frau Dr. Gabriele Hoffmann
Schlossstraße 6-8
19053 Schwerin
Tel.:
+49 385 588 8043
Email.:
gabriele.hoffmann@em.mv-regierung.de

Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt
Abteilung 4 „Geoinformation und Demographie“
Herrn Wilfried Köhler
Herrn Arne Ehritt
Turmschanzenstraße 30
39114 Magdeburg
Tel.:
+49 391 567 - 3500
+49 391 567 - 7493
Email.:
wilfried.köhler@mlv.sachsen-anhalt.de
arne.ehritt@mlv.sachsen-anhalt.de
Projekt opracowany przy współpracy z:
core-consult GmbH & Co. KG, Dresden
Melanchthonstraße 7
01099 Dresden
Herrn Peter Schulenkorf
phone
+49 351 40 76 76-70
Email:
pschulenkorf@core-consult.de
Internet:
www.core-consult.de
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