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REALIZOWANE PROJEKTY  

 

 
Network for Technology, Innovation and Translation in Ageing / Sieć 
na rzecz technologii, innowacji i przemian procesu starzenia. 
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego realizuje obecnie drugi etap projektu TITTAN. 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020. Jego obecnym celem, po 
wcześniejszej wymianie i porównywaniu dobrych praktyk w 7 regionach europejskich, jest wdrożenie, 
projektowanie, i wykorzystanie produktów / rozwiązań opartych na innowacyjnych  technologiach. 
Podejście edukacyjne Projektu  TITTAN skupia się na obszarach tematycznych dotyczących wdrożenia 
wybranych, innowacyjnych produktów zdrowotnych oraz usług poprzez nowe procedury zamówień 
publicznych. Ważna jest też promocja i tworzenie ekosystemów innowacji w sektorze ochrony 
zdrowia oraz wiedza jak podnieść  świadomość obywateli  w korzystaniu z nowych technologii dla 
poprawy jakości życia. 
(Więcej informacji EN) 
 

 
 

 Interregional coordination for a fast and deep uptake of 
personalised health / Międzyregionalna koordynacja na rzecz 
szybkiego i dogłębnego wdrażania spersonalizowanego zdrowia 

 
Departament Zdrowia UMWD, w oparciu o lokalną strategię realizuje w ramach Programu Horyzont 
2020 projekt REGIONS4PERMED w zakresie innowacyjnych usług tematycznych monitorowania 
parametrów życiowych pacjentów.  Projekt inicjuje i wdraża programy UE w sektorze me-zdrowia, 
w tym dla  osób starszych, także w zakresie medycyny spersonalizowanej. Projekt skupia się na 
wykorzystaniu danych medycznych zarejestrowanych w systemach ochrony zdrowia (HIS) 
i w systemach powiązanych, oraz na zbudowaniu na ich podstawie BigData. Kolejna dziedzina, którą 
zajmuje się projekt to zwiększanie wiedzy na temat wzmacniania i zaangażowania ludzi i społeczności 
w system monitorowania, co ma to istotne znaczenie dla zintegrowanej opieki nad osobami 
z wieloma chorobami, dla analizy decyzji opartych na wielu kryteriach (MCDA) oraz dla zrozumienia 
ludzi skoncentrowanych na opiece. 
(więcej informacji EN) 
 

 
 
EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM zostało utworzone w celu 
intensyfikacji, ułatwiania i upowszechniania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz 
wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania. Aby skutecznie 
realizować założone cele EUWT realizuje liczne projektu międzynarodowe na polsko-czeskim 
pograniczu. 
 
 
 

https://www.interregeurope.eu/tittan/
https://www.regions4permed.eu/
https://www.euwt-novum.eu/
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Boosting energy efficiency in Central European cities through 
smart energy management / Zwiększenie efektywności 
energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez 
inteligentne zarządzanie energią 

 
Projekt współfinansowany z programu INTERREG Europa Środkowa ma za zadanie poprawę 
zarządzania energią elektryczną w istniejących budynkach użyteczności publicznej, co w ostatecznym 
rozrachunku przyniesie ograniczenie zużycia energii. Proponowane działania mają na 
celu podniesienia świadomości społecznej, wskazanie korzyści środowiskowych, ekonomicznych 
i innych związanych z kwestiami oszczędzania energii. 
(więcej informacji PL) 
(więcej informacji EN) 

 

 

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA  

 

Sesje Programu w czasie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, Bruksela, 
07-10 października 2019 

Zagadnienia dotyczące obszaru Europy Środkowej będą dyskutowane w czasie Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast (EU RegionsWeek – European Week of Regions and Cities) w czasie 
dwóch sesji: 

 Środa, 9 października | 11:30-13:00 | Kontynuacja współpracy w Europie Środkowej: Wkład 
w dialog polityczny oparty na dowodach (Taking cooperation forward in central Europe: 
Contribute to an evidence-based policy dialogue) - sesja Interreg CENTRAL EUROPE; 
(więcej informacji EN) 

 Czwartek, 10 października | 9:15-10:45 | Przyszłość współpracy ponadnarodowej: jej wpływ 
na zmieniającą się Europę (The future of transnational cooperation: what impact 
in a changing Europe?) - wspólna transnarodowa sesja Interreg. 
(więcej informacji EN) 

 

 

PROGRAM INTERREG REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO  

 

Sesje Programu w czasie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, Bruksela, 
07-10 października 2019 

https://www.euwt-novum.eu/boostee
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-europa-srodkowa/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/471_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/508_en
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-regionu-morza-baltyckiego-2014-2020/
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 Czwartek, 10 października | 9.15-10.45 | Przyszłość współpracy ponadnarodowej: jej wpływ 
na zmieniającą się Europę (The future of transnational cooperation: what impact 
in a changing Europe?) - wspólna transnarodowa sesja Interreg. 
(więcej informacji EN) 

 

 

PROGRAM INTERREG EUROPA  

 

Punkty kompleksowej obsługi w zakresie całościowej energetycznej renowacji budynków 
prywatnych 

Informacje z seminarium internetowego (webinar) prezentującego z sukcesem działające punkty 
kompleksowej obsługi w regionach europejskich dostępne na stronie programu.  
(więcej informacji EN) 
 

 

"The policy digest" - nowość w Programie Interreg Europa 

Jeżeli szukasz inspiracji i nowych pomysłów na ulepszenie polityki regionalnej na platformie Learning 
Policy Platform istnieje wiele historii i dobrych przykładów z całej Europy, które mogą zainspirować 
Twoją pracę. 
(więcej informacji PL) 
(więcej informacji EN) 
 

 

Warsztaty: Lepsze monitorowanie, ewaluowanie i projektowanie RIS3, Bruksela, 
25 września 2019  

Weź udział w warsztatach i podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem: 

 dowiedz się o wspólnych wyzwaniach i narzędziach w monitoringu, ewaluacji i projektowaniu 
RIS3; 

 spotkaj się i nawiąż współpracę z utalentowanymi ekspertami – spodziewany udział 
26 projektów; 

 poznaj najnowsze narzędzia i trendy w RIS3 z platformy JRC S3 w Sewilli – Prelegenci: Peter 
Berkowitz z DG Regio i Ron Boschm z Uniwersytetu w Utrechcie. 

(więcej informacji EN) 

 

Sesje Programu w czasie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, Bruksela, 
07-10 października 2019 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/508_en
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-europa/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/6397/webinar-one-stop-shops-for-energetic-refurbishment-of-private-buildings/?no_cache=1&cHash=ea8bbb1c549ddaefda98b35e1f434acf
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/nowosc-w-programie-interreg-europa-the-policy-digest/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/what-is-policy-learning-platform/
https://www.interregeurope.eu/smartspecialisationstrategies/
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Program będzie aktywnym uczestnikiem i organizatorem kilku różnych wydarzeń Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast  (EU RegionsWeek – European Week of Regions and Cities): 

 9 października 2019 | 11:30-13:00 | Wprowadzanie współpracy w twoim regionie (Bringing 
cooperation to your region); 

 9 października 2019 | 9:15-10:45 | 3 działania pomagające udoskonalić twoje polityki 
regionalne (3 activities to help you improve your regional policies); 

 10 października 2019 | 9:15-10:45 | Zwalczanie marnotrawstwa żywności przy jednoczesnym 
pobudzaniu lokalnej działalności gospodarczej (Fighting food waste while boosting local 
economic activity); 

 Wystawa | Interreg Europe: dzielenie się rozwiązaniami dla lepszej polityki regionalnej 
(Exhibition | Interreg Europe: sharing solutions for better regional policies). 

(więcej informacji EN) 

 

 

URBACT  

 

Sesje Programu w czasie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, Bruksela, 
07-10 października 2019 

How to improve governance and citizen engagement – learning from URBACT-UDN 

 Wtorek, 8 października | 16:30-19:00 | Jak poprawić zarządzanie i zaangażowanie obywateli - 
uczenie się od URBACT-UDN (How to improve governance and citizen engagement – learning 
from URBACT-UDN) - sesja Urban Development Network (UDN) 
(więcej informacji EN) 

 

7 forum świadomych miast (7th Informed Cities Forum) 

Zapraszamy do udziału w forum, w czasie którego miejscy teoretycy i praktycy z całej Europy spotkają 
się na warszawskiej Pradze w dniach 15-16 października 2019 r. aby dyskutować na temat 
rewitalizacji miast. 
(więcej informacji EN) 
 

 
 
Warsztaty City Lab #3 Integrated Approaches 
 
Spotkanie odbędzie się w Warszawie w terminie 24-25 października 2019 r. i będzie poświęcone 
zintegrowanemu i partycypacyjnemu rozwojowi obszarów miejskich. 
(więcej informacji EN) 

https://www.interregeurope.eu/euregionsweek/?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=91579c225c-newsletter_June2019&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-91579c225c-242667401
https://urbact.eu/urbact-polska
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/588_en
https://urbact.eu/7th-informed-cities-forum
https://urbact.eu/city-lab-3-integrated-approaches
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ESPON  

 

Sesje Programu w czasie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, Bruksela, 
07-10 października 2019 

Program będzie aktywnym uczestnikiem i organizatorem kilku różnych wydarzeń Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast  (EU RegionsWeek – European Week of Regions and Cities): 
 
8 październik 2019 

09.15-10.45 A macro-regional tool in the making: evidence from ESPON and inputs to post 2020 

11.30-13.00 Shrinking Rural Regions and Spatial Justice 

14.30-15.30 Territorial Data 

14.30-16.00 Circular Economy as a strategy for cities and regions 

14.30-16.00 ESPON Green Infrastructure: enhancing ecosystem services for territorial development 

16.30-19.00 Digital Innovation in Urban Environments 

9 październik 2019 

09.15-10.45 UDN Neighbourhood, town, city or functional urban area? Defining the territorial focus of future 
urban strategies 

11.30-13.00 Healthy ageing in cities and regions: inspiring examples to frame the future 

14.30-16.00 Local youth works and territorial trends in youth unemployment 

14.30-17.00 A new territorial narrative for the future of Europe 

14.30-17.00 The importance of developing better basic services for sparsely populated / underpopulated areas 

16.30-19.00 Macro-regional strategies: ESPON contribution to the spatial dimension in BSR and EUSALP 

10 październik 2019 

09.15-10.45 Fighting food waste while boosting local economic activity 

09.15-10.45 Better evidence on cross-border regions and INTERREG impacts 

09.15-10.45 Understanding the economic impact of cultural heritage in European regions 

11.30-13.00 The role of financial instruments in the regional ecosystem and territorial cohesion 

11.30-13.00 Cities and regions role in European policy making 

(więcej informacji EN) 

 

 

https://www.espon.eu/
https://www.espon.eu/ewrc2019-macroregions
https://www.espon.eu/ewrc2019-rural
https://www.espon.eu/ewrc2019-territorial-data
https://www.espon.eu/ewrc2019-circular-economy
https://www.espon.eu/ewrc2019-green-infrastructure
https://www.espon.eu/ewrc2019-digital-innovation
https://www.espon.eu/ewrc2019-udn
https://www.espon.eu/ewrc2019-udn
https://www.espon.eu/ewrc2019-healthy-ageing
https://www.espon.eu/ewrc2019-youth-unemployment
https://www.espon.eu/ewrc2019-new-territorial-narrative
https://www.espon.eu/ewrc2019-escape
https://www.espon.eu/ewrc2019-spatial-dimension-BSR-and-EUSALP
https://www.espon.eu/ewrc2019-Fighting-food-waste
https://www.espon.eu/ewrc2019-Better-evidence
https://www.espon.eu/ewrc2019-cultural-heritage
https://www.espon.eu/ewrc2019-financial-instruments
https://www.espon.eu/ewrc2019-TIA
https://www.espon.eu/ewrc-2019
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HORYZONT 2020  

 

Program Pracy 2019-2020 dla wszystkich obszarów Programu Horyzont 2020 

2 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018-2020 dla wszystkich 
obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020. Już 3 lipca br. ruszają konkursy w obszarze NMBP 
i część tematów dotyczących niskoemisyjnego przemysłu o obiegu zamkniętym. Budżet  tych 
konkursów opiewa na ponad 600 mln euro. 
(więcej informacji PL) 
(więcej informacji EN) 
 

 

Konkursy 2019-2020 – akcja informacyjna i spotkania brokerskie 

KPK Programów Badawczych UE zamieścił informacje na temat dni informacyjnych i spotkań 
brokerskich dotyczących konkursów na lata 2019-2020 w programie Horyzont 2020. 
(więcej informacji PL) 

 

 

FUNDUSZE NORWESKIE  

 

GRIEG – zapowiedź czatu informacyjnego 

 
Narodowe Centrum Nauki (NCN), operator programu „Badania", w dniu 18 września uruchomił czat 
informacyjny, podczas którego była możliwość zadawania pytań dotyczących trwającego konkursu 
GRIEG.  Odpowiedzi na pytania zadawane podczas czatu zostaną opublikowane na stronie NCN w 
sekcji poświęconej funduszom EOG i funduszom norweskim. 
(więcej informacji PL) 
 

 

 

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.kpk.gov.pl/?p=48900
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=31088
https://eeagrants.org/News
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls/grieg
https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls/grieg
https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-09-03-grieg-zapowiedz-czatu-informacyjnego
https://www.visegradfund.org/
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Otwarty ostatni nabór wniosków o granty wyszehradzkie w 2019 r.  
 
Fundusz Wyszehradzki wspiera projekty transgraniczne i transnarodowe w regionie Wyszehradzkim 
oraz w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. Wniosek należy złożyć 
do 1 października do godz. 12.00 (w południe). 
(więcej informacji EN) 

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE  

 

Europejskie Dni Badań i Innowacji, Bruksela, 24-26 września 2019 

Europejskie Dni Badań i Innowacji (European Research and Innovation Days) to pierwsze doroczne 
wydarzenie Komisji Europejskiej, gromadzące zainteresowane strony w celu debaty i kształtowania 
przyszłej polityki dotyczącej badań i innowacji. Uczestnictwo w wydarzeniach jest szansą 
na zaangażowanie w kształtowanie przyszłej polityki badawczej. 
(czytaj więcej EN) 

 

Więcej informacji w języku polskim na temat programów międzynarodowych 
na regionalnej stronie EWT: www.ewt.dolnyslask.pl  

https://www.visegradfund.org/news/visegrad-grants-call-applications-open/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
http://www.ewt.dolnyslask.pl/
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Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać newslettera „Programy międzynarodowe na Dolnym Śląsku”, 
prosimy o wysłanie maila o treści „NEWSLETTER – REZYGNACJA” na adres: ewt@dolnyslask.pl.  

 

 

Zapraszamy do kontaktu: 

Dział Programów i Projektów Międzynarodowych 
Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej  
Departament Gospodarki 
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław 
Ewa Król 
tel. 71 776 93 96 
e-mail: ewt@dolnyslask.pl 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Wybrzeże J. Słowackiego 12–14, 50–411 Wrocław 
www.ewt.dolnyslask.pl 

 

 

mailto:newsletter@delti.com
mailto:julia.maszczak@dolnyslask.pl
http://www.ewt.dolnyslask.pl/

