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Sprawozdanie z przebiegu spotkania grupy interesariuszy  

projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony UE”  

w dniu 01.03.2019 r. we Wrocławiu  
 

Uczestnicy spotkania: 

Fundacja „BAZALT” – Klaster Kamieniarski Jacek Major 

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Izabella Nowak 

KGHM Polska Miedź S.A. Wiktor Kowalczyk 

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu Miranda Ptak 

POLTEGOR Instytut Jacek Szczepiński 

Związek Pracodawców Polska Miedź Rafał Szkop 

PORT Wrocław Sebastian Arabasz 

PORT Wrocław Rafał Kubik 

PORT Wrocław Krzysztof Lis 

UMWD, Dep. Obszarów Wiejskich i Zasobów Natur., Wydział Geologii Barbara Gross 

UMWD, Dep. Gospodarki, Wydział Gospodarki Agata Zemska 

UMWD, Dep. Gospodarki, Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Ewa Król 

UMWD, Dep. Gospodarki, Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Ewelina Jarnut 

UMWD, Dep. Gospodarki, Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Julia Maszczak 

UMWD, Dep. Gospodarki, Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Arkadiusz Suliga 

 

Program spotkania: 

1. Wprowadzenie do spotkania: Ewa Król, UMWD, koordynator projektu REMIX 

2. Przedstawienie planu wdrożeniowego (Action Plan) wraz z rekomendacjami dot. zmian RIS3 

w zakresie specjalizacji surowcowej – włączenie interesariuszy we wdrażanie RIS3 i AP: 

Arkadiusz Suliga, UMWD, specjalista ds. monitoringu zmian w zakresie specjalizacji surowcowej 

RIS3  w projekcie REMIX 

3. Sprawozdanie ze  spotkania partnerów i interesariuszy projektu REMIX w Portugalii: 

a. Tungsten – wydobycie rud wolframu na przykładzie Kopalni Panasqueira – Barbara 

Gross, UMWD, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział 

Geologii 

b. Górnictwo w Portugalii  –  Rafał Szkop, Związek Pracodawców Polska Miedź 

c. Światowa Sieć Geoparków UNESCO – Ewa Król, UMWD, koordynator projektu REMIX 

4. Realizacja i promocja projektu REMIX: 

a. spotkanie informacyjno-promocyjne na Dolnym Śląsku (29 marca 2019 r.) – Julia 

Maszczak, UMWD, specjalista ds. promocji projektu REMIX 
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b. międzynarodowa konferencja górnicza i warsztaty partnerów projektu  

(15-16 maja 2019) 

c. publikacje projektowe: Regional financial guides for better mining and raw material 

policies; Common scenarios on the EU mining sector development in the foreseeable 

future – Regions as driving force in implementation of the Smart and Green Mining 

in EU 

d. faza monitoringu projektu 

5. Sprawy inne 

 

Przebieg spotkania: 

1. Wprowadzenie do spotkania – – przedstawienie tematyki spotkania przez koordynator 

projektu Panią Ewę Król. 

 

2. Przedstawienie planu wdrożeniowego (Action Plan) wraz z rekomendacjami dot. zmian 

RIS3 w zakresie specjalizacji surowcowej – włączenie interesariuszy we wdrażanie RIS3 i AP 

 

Pan Arkadiusz Suliga, specjalista ds. monitoringu zmian w zakresie specjalizacji surowcowej RIS3  

w projekcie REMIX (UMWD) przedstawił Plan wdrożeniowy (Plan Działania / Action Plan) projektu 

REMIX, który będzie realizowany w okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2021 r. Dokument dotyczy 

wsparcia procesu aktualizacji i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnej specjalizacji 

surowce naturalne i wtórne (RIS3). W oparciu o wnioski z wizyt peer reiview w ramach projektu 

REMIX i spotkań interesariuszy regionalnych, a także o zewnętrzną wiedzę specjalistyczną 

zostaną wypracowane rekomendacje, które następnie zostaną przekazane organowi 

odpowiedzialnemu za aktualizację dokumentów strategicznych w Urzędzie Marszałkowskim. 

Ponadto planowane jest podjęcie działań dot. szerzenia informacji i wiedzy m.in. poprzez 

regionalną stronę internetową, a także stały monitoring środowiska RIS3, z wykorzystaniem 

takich narzędzi, jak: spotkania interesariuszy, monitoring projektów przyczyniających się do 

wdrażania RIS3 oraz ankieta monitorująca zaangażowanie jednostki we wdrażanie RIS3, o której 

wypełnienie zostali poproszeni interesariusze projektu. 

 

Pani Agata Zemska, Dyrektor Wydziału Gospodarki odpowiedzialnego w UMWD za wdrożenie 

RIS3, przedstawiła aktualny stan prac nad aktualizacją dokumentu. Opracowany zostanie osobny 

dokument, a jego przygotowanie będzie zlecone firmie zewnętrznej. Konsultacje społeczne 

przewidziano na jesień br., natomiast finalna wersja dokumentu powinna powstać w lutym 

2020 r. Zaktualizowane inteligentne specjalizacje będą wpływały na tworzenia Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027. 

W nowotworzonym RPO, zgodnie z zasadami koncentracji tematycznej wynikającymi z projektu 

rozporządzenia ogólnego dot. EFRR, znaczna ilość środków finansowych  powinna zostać 

przeznaczona na projekty innowacyjne. Zidentyfikowane zostaną również tzw. przedsięwzięcia 

strategiczne, kluczowe dla wdrażania przyszłej perspektywy finansowej UE na Dolnym Śląsku. 
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W dyskusji, która się wywiązała odnośnie składu grupy roboczej ds. specjalizacji surowcowej RIS3 

podkreślono konieczność powołania stałego zespołu specjalistów, którzy podejmą pracę 

na poziomie operacyjnym o dużym stopniu szczegółowości. Pani Miranda Ptak podkreśliła ważną 

rolę ekspertów w wytyczaniu surowcowej mapy drogowej województwa. Pani Agata Zemska 

zapewniła, że skład grupy roboczej zostanie poszerzony i poprosiła o  rekomendacje osób, które 

powinny znaleźć się w grupie surowcowej.. Przedyskutowano również metodologię monitoringu 

projektów realizujących RIS3 naDolnym Śląsku. Pani Agata Zemska poinformowała, że w ramach 

RPO realizowanych jest tylko 15 projektów o wartości ok. 25 mln zł dot. branży surowcowej 

i materiałów zaawansowanych. Panowie Wiktor Kowalczyk i Jacek Szczepiński zwrócili uwagę na 

fakt, że znaczna część projektów dot. branży surowcowej realizowana jest poza nurtem 

regionalnych programów operacyjnych, tj. przede wszystkim w ramach programów 

dedykowanych ochronie środowiska i B+R. Poruszono również problem różnych zasad udziału 

i kwalifikowalności działań w poszczególnych programach. 

 

3. Sprawozdanie ze  spotkania partnerów i interesariuszy projektu REMIX w Portugalii: 

 

Pan Rafał Szkop (Związek Pracodawców Polska Miedź) zaprezentował temat Górnictwo 

w Portugalii. Portugalia ma duże zasoby mineralne cynku, wolframu, cyny, srebra i miedzi. Inne 

główne minerały przemysłowe w kraju obejmują sól kamienną, piryty, marmur i wysokiej jakości 

lit. Kraj ten ma ograniczone zasoby surowców energetycznych i jest uzależniony od importu i aby 

spełnić krajowe wymogi energetyczne w 2017 r. importował 75% ropy naftowej, 10% gazu 

ziemnego i 5% węgla. Globalnie Portugalia to piąty największy producent litu i wolframu oraz 

jedenasty producent cyny. W 2017 r. minerały i produkty mineralne stanowiły 5,7% całkowitego 

eksportu i 1,6% całkowitego importu Portugalii.  

Kopalnia Moncorvo posiada jedno z największych złóż rud żelaza w Europie, natomiast w kopalni 

Neves-Corvo wydobywane są miedź i cynk. Wiodącym producentem cementu w Portugalii jest 

Cimentos de Portugal (CIMPOR), który produkuje również prefabrykaty z betonu, suche zaprawy 

i produkowane kruszywa. Sól kamienna jest jednym z głównych minerałów przemysłowych 

wytwarzanych w kraju.  

Petróleos de Portugal (Petrogal) prowadzi dwie rafinerie ropy naftowej zlokalizowane w Porto 

i Sines. Obecnie prowadzone są studia wykonalności dla złota i innych projektów z metali 

nieszlachetnych. Rząd portugalski koncentruje się na zwiększeniu eksportu i innych reformach 

strukturalnych, aby zmniejszyć kryzys zadłużenia i zwiększyć wzrost PKB. Według ostatnich 

doniesień, Lundin Mining ma zainwestować około 750 milionów euro, aby rozbudować projekt 

cynkowo-miedziowy Neves Corvo. Dzięki rosnącym inwestycjom i dobrym cenom metali 

na rynkach światowych, kraj obciążony długami aktywnie oferuje koncesje na wydobycie, 

próbując zwiększyć przychody. 

 

Pani Barbara Gross (Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Geologii 

UMWD) przedstawiła prezentację dotyczącą kompleksu wydobywczego Panasqueira, 

który odwiedzili partnerzy oraz interesariusze projektu REMIX.  Kopalnia zlokalizowana jest 
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w miejscowości Barroca Grande, ok. 300 km na północny-wschód od stolicy Portugalii - Lisbony 

i ok. 200 km od miasta portowego Porto. Jest to jedna z największych kopalni wolframu 

na świecie (1913 ha powierzchni),  a zarazem najstarsza firma zajmująca się wydobyciem złóż 

w Portugalli – założona w 1896 r. Kopalnia jest największym lokalnym pracodawcą, 

zatrudniającym około 300 pracowników. Oprócz kopalni w kompleksie Panasqueira funkcjonuje 

również zakład wzbogacania rudy oraz oczyszczalnia wody Salagueira. Region kładzie duży nacisk 

na rozwiązanie problemu odzyskiwania odpadów wydobywczych i popularyzację górnictwa. 

Robotnicy mieszkają głównie w okolicznych wsiach, takich jak: Barroca Grande. W czasie II wojny 

światowej w kopalni pracowało około 10 000 osób. Złoże Panasqueira jest złożem typu żyłowego 

składające się sub-poziomych hydrotermalnych żył kwarcowych, wyróżniających się wielkością 

i obfitością paragenezy mineralnej. Najważniejszym pierwiastkiem pod względem ekonomicznym 

jest wolfram (wolframit). Cyna (kasyteryt) i miedź (chalkopiryt) są produktami ubocznymi 

eksploracji, a pozostałe minerały to muskowit, topaz, fluoryt, arsenopiryt, piryt, markasyt, 

sfaleryt, syderyt, kalcyt i dolomit. Eksploatacja rudy odbywa się wyłącznie systemem 

podziemnym, w oparciu o 4 poziomy wydobywcze. Wprowadzenie metody komorowo-słupowa 

(room and pillar) pozwoliło na zwiększenie mechanizacji wydobycia, prowadząc do 84% odzysku 

złoża.  

 

Pani Ewa Król (koordynator projektu REMIX, UMWD) przedstawiła ideę Światowej Sieci 

Geoparków UNESCO jako dobrą praktykę w zakresie zrównoważonego rozwoju i geoturystyki. 

Na liście UNESCO jest 140 geoparków z 38 krajów. W Portugalii są 4 geoparki, które stanowią 

dziedzictwo geologiczne o znaczeniu międzynarodowym. W Polsce jest jeden taki park (Park 

Krajobrazowy Łuk Mużakowa – transgraniczny park krajobrazowy i geopark w województwie 

lubuskim). 

 

 

4. Realizacja i promocja projektu REMIX 

Pani Ewa Król (koordynator projektu REMIX) oraz Pani Julia Maszczak  (koordynator ds. promocji 

projektu REMIX) omówiły dwa planowane wydarzenia projektu REMIX: spotkanie informacyjno-

promocyjne na Dolnym Śląsku w dniu 29 marca br. oraz międzynarodową konferencję górniczą 

i warsztaty partnerów projektu w dniach 15-16 maja br., ze szczególnym uwzględnieniem 

zaangażowania interesariuszy regionalnych w organizację i przebieg obu spotkań oraz 

dystrybucję zaproszeń. 

Szczegółowo przedstawiono oraz przedyskutowano również zakres opracowania dwóch 

publikacji projektowych: 

a) przewodnika finansowania, który może posłużyć jako pomoc w znalezieniu funduszy 

na finansowanie zadań związanych z branżą surowcową oraz rewitalizacją terenów 

pokopalnianych (Regional financial guides for better mining and raw material 

policies) 
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b) scenariuszy rozwoju górnictwa w regionach wraz trendami i kierunkami rozwojowymi 

obecnie obserwowanymi w branży surowcowej (Common scenarios on the EU mining 

sector development in the foreseeable future – Regions as driving force 

in implementation of the Smart and Green Mining in EU).   

W dyskusji, która się wywiązała przy okazji omówienia możliwych źródeł finansowania zadań 

związanych z branżą surowcową, poruszono temat zmian w prawie dot. gospodarki odpadami 

i prawa wodnego oraz wpływem tych zmian na całą branżę.  

Dodatkowo interesariusze zostali poproszeni o wypełnienie dwóch ankiet podsumowujących ich 

doświadczenia w ramach uczestnictwa w projekcie oraz oceny poszczególnych wydarzeń 

projektowych (spotkań intersariuszy, peer review visits, konferencji, warsztatów itp.). 

Omówiono również przebieg fazy monitoringu projektu REMIX, która ma za zadanie realizację 

Action planu mającego na celu stworzenie rekomendacji do RIS3 i przyczynienie się do 

aktualizacji i wdrażania RIS3. 

Na zakończenie spotkania Pani Ewa Król podziękowała wszystkim interesariuszom regionalnym 

za cenny wkład merytoryczny w realizację projektu, w szczególności przygotowywane artykułu 

do newslettera, publikacje i opracowania, pomoc w opracowaniu rekomendacji do zmian wRIS3, 

a także niezwykle aktywny udział w przedsięwzięciach projektowych: zagranicznych wizytach 

peer review i spotkaniu partnerów projektu na Dolnym Śląsku, konferencjach, warsztatach, 

a szczególnie za aktywny udział w regionalnych spotkaniach interesariuszy. Zaprosiła również po 

raz kolejny do udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym oraz międzynarodowej 

konferencji górniczej projektu REMIX. Zaproponowała również, aby kolejne spotkania grupy 

interesariuszy, przewidziane do realizacji w fazie monitoringu projektu REMIX, zorganizowane 

zostały poza Wrocławiem. Propozycja ta spotkała się z przychylną opinią interesariuszy. 

 

Podsumowanie: 

Spotkanie regionalnej grupy interesariuszy było ostatnim spotkaniem w czasie fazy 

implementacji projektu. Od lipca 2019 r. rozpocznie się faza druga – monitoring oraz wdrożenie 

Planu Działania.  

 

Efektem spotkania było przekazanie interesariuszom wiedzy i doświadczeń wyniesionych 

ze spotkania w Portugalii. Zagadnienia zaprezentowane przez portugalskich partnerów projektu 

zostały omówione w perspektywie Dolnego Śląska: w jaki sposób wykorzystać doświadczenia 

partnerów projektu dla wzrostu innowacyjności regionu oraz popularyzacji górnictwa i uzyskania 

jego społecznej akceptacji. Interesariusze poznali również aktualny stan wdrażania projektu, 

a także planowane działania zarówno w ramach kończącej się fazy implementacji, 

jak i rozpoczynającej się w lipcu br. fazy monitoringu. 

 

 


