
 
 

 

 

RATIO - Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji  

do programów operacyjnych  

Poszukując rozwiązań do  

Małopolskiego Planu Działania na rzecz rozwoju innowacji 

Zapraszamy na kolejne warsztaty lokalne w powiatach:  

myślenickim (6.11), wielickim (7.11), tatrzańskim (9.11) i chrzanowskim (10.11), 

nowotarskim (13.11) i limanowskim (16.11), 
 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z lokalnymi partnerami, 

zaprasza do udziału w powiatowych warsztatach 

pod hasłem  „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie? 
 

Warsztaty poświęcone poszukiwaniu propozycji rozwiązań dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym 

w kontekście gospodarczym i społecznym (zwiększenia innowacyjności i liczby innowacji na terenach 

wiejskich małopolski  
 

Powiat myślenicki- 6.11.2017 r. w godz. 15.00-18.00. 

Zapraszamy wraz Gminą Wiśniowa do Wiśniowej nr 441 (budynek urzędu gminy) 
 

Powiat wielicki- 7.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00. 

Zapraszamy wraz LGD „Dolina Raby” do Tomaszkowic nr 455(budynek urzędu Gminy Biskupice) 
 

Powiat tatrzański- 9.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00. 

Zapraszamy wraz Gminą Bukowina Tatrzańska do Bukowiny ul. Długa 144  
(budynek urzędu gminy) 

 

Powiat chrzanowski- 10.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00. 

Zapraszamy wraz Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. do Chrzanowa ul. Grunwaldzka 5 
(siedziba ARMZ) 

 

Powiat nowotarski- 13.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00. 

Zapraszamy wraz Gminą Nowy Targ na ul. Bulwarową 9 w Nowym Targu  
(budynek urzędu gminy) 

 

Powiat limanowski - 16.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00. 

Zapraszamy wraz Gminą Tymbark do Tymbarku, nr budynku 49 (budynek urzędu gminy) 
 

Dla kogo jest ten warsztat: 

Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność za rozwój innowacji na terenach wiejskich, spoczywa nie tylko 

po stronie władz regionalnych ale samorządu lokalnego – dlatego potrzebujemy włączenia się w dyskusję 

kluczowych aktorów dialogu – mieszkańców obszarów wiejskich (przedsiębiorcy, samorząd lokalny, lokalne 

organizacje) 

Zgłoszenia i informacje: 

ratio@mistia.org.pl, tel. 12 633 51 54, http://www.beta.mistia.org.pl/projekty/ratio/ 

Lidia Klimas – koordynator projektu, Maria Piękoś-Konopnicka - specjalista ds. animacji spotkań i komunikacji  

mailto:ratio@mistia.org.pl
http://www.beta.mistia.org.pl/projekty/ratio/


 
 

 

 

Dlaczego ten temat – warsztat: 

 Innowacje dotyczą nie tylko miast / metropolii! 

Tereny wiejskie posiadają zasoby dla rozwoju innowacji - mieszkańcy, dziedzictwo. 

CZY na pewno? 

 Innowacja to zmiana po to by żyło się lepiej – nie tylko w odniesieniu do technologii! 

Innowacje tworzą ludzie i wynikają one z ich życia - potrzeby zmian, traktowanych jako „ulepszenia”. 

Innowacje mają ostatecznie modernizować wszelkie aspekty życia, w tym pracy.  

JAK rozumieć innowacyjność w kontekście terenów wiejskich? 

 Wieś ma odmienne bariery w rozwoju (dla innowacji), potrzebne jest odmienne podejście! 

Tereny wiejskie, dla uruchomienia ich potencjału rozwojowego, potrzebują odmiennego podejścia 

dla rozwoju innowacji, gdyż mają inne bariery dla ich rozwoju niż w miastach.  

JAKIE bariery/ problemy wymagają przełamania? 

 Małopolska wieś jest zróżnicowana – potrzebuje różnych rozwiązań! 

Na terenach wiejskich jest wciąż ogromny i zróżnicowany potencjał rozwojowy (są obszary małopolski 

gdzie dominuje wciąż rolnictwo, jednak większość z niech rozwija się w innych kierunkach (np. turystyka, 

przemysł) 

JAK rozwijać innowacje na małopolskiej wsi – jak rozwijać małopolską wieś? 

 

 

Warsztat realizowany jest w ramach realizowanego  w ramach międzynarodowego projektu pn. Działania 

regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych (RATIO) finansowanego z Programu 

UE INTERREG EUROPA. 

Efekty warsztatu przyczynią się do określania kierunków zmian w polityce lokalnej i regionalnej, co jest istotą 

działań projektowych na tym etapie. Zostaną one  zaprezentowane w Małopolskim Planie Działania na rzecz 

rozwoju innowacji na terenach wiejskich, tworzonym przy istotnym zaangażowaniu interesariuszy. Plan ten: 

 stanie się przyczynkiem do zmian w Regionalnej Strategii Innowacji (RSI), jako  narzędzia polityki 

Województwa Małopolskiego, mającego na celu stymulowanie rozwoju innowacji poprzez szereg 

kompleksowych działań. 

W konsekwencji przyczyni się też do zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2010. 

 stanowić będzie zestaw rekomendacji dla samorządów lokalnych zmierzających do stwarzana warunków 

dla uruchomienia potencjału innowacyjnego na swoim terenie. 

 

 

 
  



 
 

 

 

RATIO - Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji  

do programów operacyjnych  

Poszukując rozwiązań do  

Małopolskiego Planu Działania na rzecz rozwoju innowacji 
 

 

PROGRAM SPOTKANIA – WARSZTATU LOKALNEGO 

10.00 Powitanie – gospodarz miejsca realizacji warsztatów lokalnych. 
 

RATIO, dlaczego pytanie o innowacje na terenach wiejskich? 

Czyli po co to spotkanie? 

Lidia Klimas – Koordynator projektu po stronie FRDL MISTiA 

MODUŁ I – DYSKUSYJNY 

NT. INNOWACJE NA MAŁOPOLSKIEJ WSI – CO TO DZIŚ OZNACZA, JAKA JEST SPECYFIKA? 

Czas trwania: 

10.10 – 11.40 

(do 90 min.) 

 Jak rozumiemy dziś innowacje na obszarach wiejskich? 
 

 Czy małopolskie  wsie są innowacyjne (mieszkańcy, firmy/przedsiębiorcy, 

samorządy)? 

Kontekst i istotne aspekty innowacyjności na terenach wiejskich. 
 

 Co może wpłynąć na wzrost innowacyjności terenów wiejskich? 
 

 

Przerwa – ok. 20 min. 11.40-12.00 

MODUŁ II – WARSZTATOWY 

KIERUNKI ROZWOJU – bariery i droga do ich przełamania dla rozwoju  

Czas trwania: 

12.00-14.00 

Ok. 2 godzin 

 Cechy innowacyjnych terenów wiejskich, w tym w kontekście warunków dla 

rozwoju przedsiębiorczości? 
 

 Jakie mamy bariery w rozwoju innowacji na terenach wiejskich? 

Co nas różni od miasta / metropolii? 
 

 Innowacyjnie? Co może sprawić, że będzie lepiej?  

Czyli konkretne propozycje rozwiązań, aby żyło się lepiej! 
 

 

14.00 Posumowanie i zakończenie spotkania  

W wypadku powiatu myślenickiego, warsztat realizowany będzie w godzinach popłudniowych 

 

 

 

Moderacja spotkania: 

Eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji 

 Beata Bujak-Szwaczka 

 Małgorzata Rudnicka 


