
TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable 
urban environments 

 
Założenia:  

• Wzrastający odsetek ludzi mieszkających na obszarach miejskich i podmiejskich 

• Wpływ ICT na usługi publiczne, większa waga zarządzania, polityk inteligentnego planowania i 
zrównoważenia środowiskowego => wpływ na jakość życia 

• Obszary miejskie i podmiejskie są doskonałym ekosystemem do rozwoju innowacji 
społecznych 

• Wpływ kryzysu ekonomicznego na powstawanie nierówności 

 

Cel:  

• identyfikacja głównych czynników wpływających na powstawanie nierówności społeczno – 
ekonomicznych w miastach oraz identyfikacja najlepszych praktyk i inicjatyw zaradczych 
(mobilność społeczna, zaangażowanie społeczne, trwały rozwój etc.).  

• Ocena efektywności polityk, strategii, praktyk nakierowanych na zmniejszanie nierówności.  

• Opracowanie rekomendacji dla nowych polityk miejskich. 

  
Otwarcie konkursu:   06.11.2018         Zamknięcie konkursu: 14.03.2019 

Typ projektu: Research and Innovation Action (RIA)          

Zalecany budżet projektu: 3 mln €, budżet konkursu 6 mln € 
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TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional 
development through cultural tourism 

 

Założenia:  

• Turystyka kulturalna wpływa na rozwój ekonomiczny, społeczny i zatrudnienie. 

• Pomimo transgranicznego/reginalnego/lokalnego charakteru, pełny potencjał 
innowacyjny nadal nie jest odkryty 

• Poziom rozwoju TK (lub jej brak) różni się pomiędzy poszczególnymi 
regionami/miejscami, szczególnie oddalonymi od obszarów zamieszkałych 

 

Cel:  

• zadbanie o harmonijny rozwój turystyki kulturalnej w miastach.  

• Identyfikacja najlepszych praktyk i strategii miejskich, współpraca sektora prywatnego i 
publicznego .  

• Rekomendacje dot. wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych i 
Inwestycyjnych 

       

Otwarcie konkursu:   06.11.2018                 Zamknięcie konkursu: 14.03.2019 

Typ projektu: Research and Innovation Action (RIA)         

Zalecany budżet projektu: 3 mln €, budżet 9 mln € 
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Europejska Stolica Innowacji / The European Capital of Innovation 

Award (iCapital) 

 

Konkurs dla miast chcących przedstawić innowacyjne rozwiązania mające poprawić komfort 

życia mieszkańców, w szczególności poprzez: rozwój otwartych i dynamicznych 

ekosystemów innowacji, angażowanie mieszkańców procesy decyzyjne i zarządzające, 

wykorzystanie innowacji do poprawy stopnia zrównoważenia miast. 

       

Otwarcie / zamknięcie konkursu: Q1 2019 (2020) / Q2 2019 (2020) 

Typ projektu: Nagroda 1 mln € 

 

Szczegóły: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/prizes/icapital_en 
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Info-day i spotkania brokerskie SC6 dla konkursów 2019 

 

 Międzynarodowe wydarzenie dla instytucji zainteresowanych współpracą w najbliższych 

konkursach SC6. 

 Info-day z przedstawicielami Komisji Europejskiej i REA 

 Sesja flash presentations z pomysłami na projekty i ofertami współpracy 

 Spotkania face-to-face z wybranymi instytucjami 

 

175 uczestników zarejestrowanych na 1.10.2018 

 

Termin wydarzenia: 8.11.2018 

Lokalizacja: Warszawa 

Rejestracja: https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/  

 
Kontakt z ekspertem: mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl, 664 032 125 

 

 

4 

https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
mailto:mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl
mailto:mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl
mailto:mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl
mailto:mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl
mailto:mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl
mailto:mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl
mailto:mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl

