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Szanowni Państwo,
Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest
wspieranie efektywniejszego, bardziej
ekologicznego i zrównoważonego wykorzystania
surowców. W nawiązaniu do tego założenia 9
partnerów z 8 krajów członkowskich UE stworzyło
wspólny międzynarodowy projekt o nazwie
„RECOMMEND”. Projekt zaczął się 1 stycznia 2012
roku, a jego partnerem wiodącym jest Wydział
Ekonomii Środowiskowej i Energii Regionalnego
Rządu Dolnej Austrii.
Celem projektu RECOMMEND jest dostarczenie
przedsiębiorstwom i władzom publicznym informacji
na temat instrumentów i schematów finansowania
nowych rozwiązań ekologicznych w sektorze
biznesowym. Podstawowym wynikiem współpracy
będzie 8 Regionalnych Planów Wdrażania (RPW).
Każdy RPW będzie opisywał gotowy do wdrożenia
instrument służący do wspierania eko-zarządzania i/
lub eko-innowacji w regionach.
W imieniu zespołu projektowego bardzo mi miło
zaprezentować Państwu nasz pierwszy numer
biuletynu projektu RECOMMEND. Życzę Państwu
miłej lektury i przypominam, że „inwestowanie w
zieloną politykę i ekonomię oznacza tworzenie
przemyślanego, zrównoważonego i
niewykluczającego wzrostu w Unii Europejskiej.”
Ingrid Rozhon
Manager projektu

RECOMMEND jest projektem realizowanym od 1 stycznia 2012 roku do 31
grudnia 2014 roku w ramach programu INTERREG IVC. RECOMMEND
dostarcza przedsiębiorstwom i władzom publicznym informacji na temat
instrumentów i schematów finansowania nowych rozwiązań ekologicznych
w sektorze biznesowym.

Pierwszy szczyt roboczy, Czeskie Budziejowice, Czechy
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Finansowany przez Unię Europejską projekt RECOMMEND
wystartował.
Jego celem jest wspieranie eko-zarządzania i eko-innowacji na poziomie regionalnym.
Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest wspieranie efektywniejszego, bardziej ekologicznego i
zrównoważonego wykorzystania surowców. Bazując na tym założeniu 9 partnerów z 8 krajów
członkowskich UE pod przewodnictwem Wydziału Ekonomii Środowiskowej i Energii Regionalnego
Rządu Dolnej Austrii 1 stycznia 2012 roku zaczęło realizować finansowany przez budżet unijny projekt
RECOMMEND. Głównym celem projektu jest rozwijanie regionalnych strategii z uwzględnieniem
zrównoważenia środowiskowego w polityce gospodarczej. Głównym efektem projektu RECOMMEND
będzie 8 Regionalnych Planów Wdrażania (RPW). Każdy RPW będzie opisywał gotowy do wdrożenia
instrument służący do wspierania eko-zarządzania i/lub eko-innowacji w danym regionie. Jedynie
wspólne podejście do powyższych zagadnień ma szansę znacząco dopomóc w realizacji zamierzenia
Unii Europejskiej w kwestii gospodarki niskoemisyjnej, gdzie rozwój gospodarczy jest niezależny od
zużycia zasobów naturalnych. Partnerzy projektu RECOMMEND są przekonani, że kwestie wzrostu
ekonomicznego i ochrony środowiska mogą iść ze sobą w parze.
Badania dobrych praktyk RECOMMEND i (między)regionalna wymiana informacji pomiędzy grupami
docelowymi RECOMMEND w czasie trwania projektu umożliwią stworzenie konkretnych rekomendacji do
zastosowania w regionach oraz zatwierdzenie instrumentów, takich jak schematy finansowania. Będzie to
stanowiło dla regionalnych władz i instytucji publicznych zestaw propozycji i pomysłów, w jaki sposób
mogą wspierać eko-zarządzanie oraz jak wykorzystywać eko-zarządzanie jako dźwignię do zwiększania
eko-innowacji w ich regionie.
Partnerami projektu RECOMMEND są:
 Regionalny Rząd Dolnej Austrii Wydział Ekonomii Środowiskowej i Energii (Austria)
 Związek Bułgarskich Władz Lokalnych Regionu Morza Czarnego (Bułgaria)
 Ekoport (Czechy)
 Regionalna Agencja Energii w Tartu (Estonia)
 Prowincja Ascoli Piceno (Włochy)
 Województwa Kujawsko-Pomorskie (Polska)
 Lokalna Agencja Energii Spodnje Podravje (Słowenia)
 Opportunity Peterborough (Wielka Brytania)
 Brytyjskie Centrum Rozwoju Ekonomicznego i Środowiskowego (Wielka Brytania)
RECOMMEND jest projektem realizowanym w ramach INTERREG IVC od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia
2014 roku. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w kwocie 1 089 996,68 euro. Całkowita kwota projektu to 1 352 264,80 euro.
Więcej informacji: www.recommendproject.eu
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RECOMMEND Studium dobrych praktyk dotyczących regionalnych
schematów wspierania eko-zarządzania i eko-innowacji w Europie.
Głównym celem projektu RECOMMEND jest stworzenie nowych i ulepszonych instrumentów politycznych
służących do ulepszania eko-zarządzania i eko-innowacji. Opierając się na tym założeniu, partnerzy
projektu porozumieli się z Greenovate, niezależną grupą ekspercką w Brukseli, aby przygotować studium
najlepszych praktyk. Celem tego studium jest przegląd przykładów udanych regionalnych dobrych praktyk
w eko-zarządzaniu i eko-innowacji w ten sposób, aby umożliwić porównywanie narzędzi i zrozumienie
istniejącej w każdym regionie partnerskim sytuacji. Studium dodatkowo zawiera cenne wskazówki
dotyczące sposobów przekazywania interesujących dobrych praktyk pomiędzy regionami. Informuje także
o tym, w jaki sposób stwierdzić, które aspekty praktyki postępowania mogą zostać przeniesione lub
wymagają adaptacji.
Zebrano i przeanalizowano 15 studiów przypadków: 9 przedłożonych przez regiony partnerskie
RECOMMEND i dodatkowych 6 pochodzących z regionów niebędących uczestnikami projektu. Do
regionalnych ekspertów w dziedzinie eko-zarządzania i eko-innowacji wysłany został szczegółowy
kwestionariusz. Nadesłane kwestionariusze zostały przestudiowane przez grupę ekspertów Greenovate
w celu odpowiedzi na następujące trzy pytania:
 Jakie są główne podobieństwa/ różnice w schematach wspierania eko-zarządzania i eko-innowacji
w regionach partnerskich i poza nimi?
 Jakie są charakterystyczne cechy sprawnie działającego schematu wspierania eko-zarządzania i
eko-innowacji?
 Jakie sugestie dla projektu RECOMMEND wypływają z analizy powyższych kwestionariuszy?
Rezultaty studium mają na celu inspirowanie regionalnych decydentów do wdrażania podobnych
instrumentów polityki w ich regionach. W szczególny sposób podkreślono, że istotne jest, aby nie
wdrażać sprawdzonego w innym regionie instrumentu bez zmian. Każda dobra praktyka musi zostać
rozbita na elementy składowe, które potem mogą zostać wdrożone lub zaadaptowane w nowym
kontekście regionalnym lub lokalnym. Słuszność takiego założenia została potwierdzona przez regiony
biorące udział w studium. Podkreśliły one, że ich dobre praktyki mogą zostać stosunkowo łatwo
zastosowane, jednakże należy uważnie dostosować je do sytuacji w danym regionie.
Aby bezpłatnie ściągnąć Studium dobrych praktyk RECOMMEND odwiedź stronę:
www.recommendproject.eu/news.htm
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RECOMMEND – Spotkanie rozpoczynające drugi etap projektu, Czeskie
Budziejowice, czerwiec 2012 r.
Osoby mające wpływ na politykę regionów zostały zaproszone do rozmów na temat wymiany
doświadczeń i tworzenia nowych pomysłów w kwestii eko-zarządzania i eko-innowacji.
W dniach 26 – 27 czerwca 2012 roku odbył się pierwszy szczyt roboczy projektu RECOMMEND w
Czeskich Budziejowicach (Czechy). Spotkanie to zakończyło pierwszą, trwającą od stycznia do czerwca
2012 roku, fazę projektu i rozpoczęło drugą (czerwiec – grudzień 2012 r.). Podstawowym celem
pierwszego etapu projektu była analiza istniejących w Europie różnorodnych przykładów dobrych praktyk
w dziedzinie eko-zarządzania i eko-innowacji. Stworzone w pierwszej fazie projektu studium najlepszych
praktyk zostało zaprezentowane i poddane pod dyskusję w czasie pierwszego spotkania roboczego.
Studium jest świetnym wglądem w sytuację różnych europejskich regionów oraz w to, jak radzą sobie z
rozwiązywaniem bieżących problemów środowiskowych i ekonomicznych.
Bazując na omawianym studium, uczestnicy szczytu mogli ustalić kolejność działań w drugiej fazie
projektu. Jej głównym celem będzie zaproszenie do rozmów osób mających wpływ na politykę w
poszczególnych regionach. Spotkania, które mają być organizowane do września do grudnia 2012 roku,
będą służyć wymianie doświadczeń wynikających z lektury Studium najlepszych praktyk, tworzeniu na ich
podstawie nowych pomysłów i zaangażowaniu decydentów w przygotowanie nowych ekologicznych
środków, z których mogłoby korzystać środowisko biznesowe. W celu zaplanowania tego typu
tematycznych spotkań w sposób efektywny i skuteczny Partner Wiodący projektu zorganizował w czasie
szczytu trzy sesje grup roboczych, w których wzięli udział partnerzy projektu RECOMMEND. Każda grupa
przeanalizowała i przedyskutowała studium dobrych praktyk pod kątem następujących kwestii:
 1) Które dobre praktyki lub aspekty nadają się do zastosowania w innych regionach?
 2) Które dobre praktyki lub aspekty mogą być wdrożone w poszczególnych regionach?
 3) Jak zorganizować tematyczne spotkania w poszczególnych regionach?
Rezultaty spotkań tematycznych zostaną zaprezentowane podczas drugiego szczytu roboczego, który
odbędzie się 27 – 28 listopada 2012 roku w Peterborough (Wielka Brytania), oraz opublikowane w
następnym biuletynie RECOMMEND (styczeń 2013 r.).
Więcej informacji na temat pierwszego szczytu roboczego w Czeskich Budziejowicach:
www.recommendproject.eu/events
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Projekt RECOMMEND jest realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2014 roku w ramach INTERREG IVC. RECOMMEND zapewnia
przedsiębiorstwom i władzom publicznym informacje na temat
instrumentów i sposobów finansowania nowych rozwiązań ekologicznych w
sektorze biznesowym.
Więcej informacji na temat projektu RECOMMEND:
Barbara Nährer
Przedstawiciel Partnera Wiodącego RECOMMEND
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft
Landhausplatz 1 / Haus 16, A-3109 St. Pölten,
ÖSTERREICH
Tel.: +43/2742 9005-14585
barbara.naehrer@noel.gv.at
Ingrid Rozhon
Manager projektu RECOMMEND
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft
Landhausplatz 1 / Haus 16, A-3109 St.Pölten, AUSTRIA
Tel.: +43/676 5014 960
Ingrid.rozhon@noel.gv.at

Benjamin D. Kuscher
Starszy Konsultant projektu RECOMMEND
ConPlusUltra GmbH
Burggasse 116, 1070 Wien, AUSTRIA
Tel.: +43/676 3523369
benjamin.kuscher@conplusultra.com

