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Podstawowe informacje 

• REMIX - Inteligentne i zielone regiony górnicze UE 

• Program Interreg Europa 2014-2020 

 

• Cel: rozwój i aktualizacja regionalnych strategii RIS3 w dziedzinie sektora wydobywczego 

 

• Łączna wartość projektu: ok. 2 mln EUR 

• Budżet Województwa Dolnośląskiego: 0,16 mln EUR 

 

• Okres realizacji projektu: 2017 – 2021: 

I faza: 01.01.2017 – 30.06.2019 

II faza: 01.07.2019 – 30.06.2021 



Partnerzy projektu REMIX 

• Finlandia: Regionalna Rada Laponii (PW) 

• Austria : Uniwersytet Górniczy w Leoben 

• Czechy: Ministerstwo Przemysłu i Handlu 

• Finlandia: Business Joensuu w Północnej Karelii 

• Grecja: Państwowy Uniwersytet Techniczny NTUA w Atenach 

• Hiszpania: Instytut Konkurencyjności Biznesu Kastylii i Leon, ICE 

• Polska : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

• Portugalia : Wydział Nauk Ścisłych i Technologii, Uniwersytet 

NOVA w Lizbonie 

• Wielka Brytania: Uniwersytet Exeter 

• Niemcy: Centrum Geokompetencji we Freibergu (PD) 



Założenia projektu REMIX 

Wizja KE: zwiększenie samowystarczalności Europy w produkcji surowców 
krytycznych do 2050 

 

1. Potrzeba innowacji w dziedzinie wydobycia surowców naturalnych i przetwórstwa 

2. Wprowadzenie planu wydajnej eksploatacji, który odpowiada podstawowym 
wyzwaniom społecznym 

3. Przełożenie założeń polityki na język praktyki  

 wypracowania porozumienia pomiędzy różnymi interesami stron 
uczestniczących w eksploatacji i przetwarzaniu surowców 

 znalezienie balansu w rozwoju przemysłu górniczego 

 zebranie i wypracowanie przykładów mających pozytywny wpływ na rozwój 
MŚP, wzrost zatrudnienia i rozwój regionów górniczych 



Cele projektu REMIX 

 Poprawa wdrażania regionalnych strategii i programów, które  wspierają rozwój 

innowacyjności i inteligentnych specjalizacji w dziedzinie górnictwa oraz branż 

pokrewnych 

 Stworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju branży, w celu efektywnego wykorzystania 

unikalnych zasobów naturalnych regionów. 

Umożliwienie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami, polityką regionalną i branżową w kontekście 

europejskim. 

 Szukanie sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i poprawy relacji z lokalnymi 

społecznościami. 

Wzrost zaangażowania sektora badawczego. 

 Zwiększanie innowacyjności MŚP związanych z branżą górniczą. 



Cel projektu REMIX na Dolnym Śląsku 

Wprowadzenie zmian w Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji 

surowce naturalne i wtórne, które przyczynią się do jej lepszego 

oddziaływania na rozwój Województwa Dolnośląskiego 



Dolnośląska Grupa Interesariuszy Projektu REMIX 



Działania projektowe w 2017 roku 

1. Sporządzenie raportu o sytuacji górnictwa 

na Dolnym Śląsku oraz stanie realizacji 

RIS3 w zakresie inteligentnej specjalizacji 

surowce naturalne i wtórne 

2. Powołanie i spotkania dolnośląskiej grupy 

interesariuszy projektu we Wrocławiu 

3. Promocja projektu w czasie spotkań 

i konferencji branżowych 

4. Spotkania i wizyty w ramach wzajemnej 

oceny partnerów i interesariuszy projektu: 

• kwiecień: Laponia (Finlandia)  

• czerwiec: Leoben (Austria)  

• wrzesień: Praga (Czechy) 

• grudzień: Dolny Śląsk (Polska) 



Działania projektowe w 2018 roku 
 

 

1. Zebranie dobrych praktyk funkcjonujących 

w górnictwie na Dolnym Śląsku 

2. Mapowanie regionalnego systemu 

innowacji oraz powiązań pomiędzy 

aktorami działającymi w dziedzinie 

gospodarki surowcowej i przetwórstwa 

górniczego w regionie 

3. Spotkania dolnośląskiej grupy 

interesariuszy projektu we Wrocławiu 

4. Spotkania i wizyty w ramach wzajemnej 

oceny partnerów i interesariuszy projektu: 

• marzec: Kastylia i Leon (Hiszpania)  

• maj: Kornwalia (Wielka Brytania)  

• październik: Grecja Środkowa (Grecja) 

• grudzień: Region Centrum (Portugalia) 

 

 



Działania projektowe w 2019 roku 

 

1. Opracowanie rekomendacji dla Regionalnej 

Strategii Innowacji oraz  przygotowanie Planu 

Wdrożeniowego (Action Plan) do RIS3 

2. Opracowanie przewodnika funduszy  

dostępnych dla górnictwa 

3. Spotkanie dolnośląskiej grupy interesariuszy 

projektu we Wrocławiu 

4. Spotkania i wizyty w ramach wzajemnej 

oceny partnerów i interesariuszy projektu: 

• marzec: Północna Karelia (Finlandia) 

5. Spotkanie informacyjne  na temat możliwości 

realizacji projektów w zakresie branży 

surowcowej oraz rewitalizacji 

6. Międzynarodowa Konferencja Górnicza – 

Wrocław, 15.05.2019 

 



1. Międzynarodowa Konferencja Górnicza – Wrocław 

Nawiązanie i umacnianie kontaktów w ramach 

powstałej dzięki udziałowi w projekcie grupy 

regionów UE zaangażowanych w politykę 

surowcową umożliwi w przyszłości podejmowanie 

wspólnych działań, np. na rzecz realizacji 

zrównoważonego i efektywnego wydobycia 

zasobów w Europie, lepszego przełożenia 

potrzeb przemysłu na planowanie regionalne, 

strategie oraz podejmowanie decyzji, co wpłynie 

na poprawę otoczenia dla małych i średnich 

przedsiębiorstw w obszarze innowacji. 

Wicemarszałek Marcin Gwóźdź. 
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