Sprawozdanie
z II wizyty studyjnej 2-4.03.2015 roku w ramach realizacji projektu „Green
highlands – Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie”
Celem wizyty było zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie transferu wiedzy
i technologii, które są stosowane w Szwecji.
Na wizytę studyjną oprócz zespołu zarządczego projektu pojechało 4 uczestników,
reprezentujących jedną z branż: turystykę, usługi medyczne, zdrową żywność, i eko-technologię.
Uczestnicy ze strony partnera krajowego:
1.

Dominika Tokarz (INN Puls)

2.

Katarzyna Śliwa-Martinez (asystentka koordynatora, Klaster „Kraina Podkarpacie”)

3.

Marcin Świderski (PPUH Polox S.C.)

4.

Martyna Rudek-Idzik (NZOZ Rudek)

5.

Rafał Darecki (koordynator po stronie partnera polskiego, Klaster „Kraina
Podkarpacie”)

6.

Witold Muszyński (PHU Witold Muszyński)

Uczestnicy ze strony partnera zagranicznego:
1.

Karl-Erik Grevendahl (Krinova Incubator & Science Park)

2.

Sandra Lublinn (asystentka)

Przebieg wizyty odbywał się zgodnie z opracowana przez partnera zagranicznego agendą
uwzględniającą dobre praktyki w branży turystycznej, usług medycznych, zdrowej żywności, i ekotechnologii.
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Poniedziałek, 2.03.2015
18.00

Przybycie na lotnisko w Kopenhadze
Podróż pociągiem do Malmö Central Station
Nocleg w hotelu Comfort Hotel Malmö, Carlsgatan 10 C, Malmö

Wtorek, 3.03.2015
Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie
08.00
10.00
10.15

Wynajem samochodów i wyjazd o godzinie 8.30
Przyjazd do Krinova Incubator & Science Park, przerwa kawowa
Krinova Incubator & Science Park – miejsce spotkań ludzi, biznesu i pomysłów.
Spotkanie z Charlotte Lorentz Hjorth, CEO Krinova
Dyrektor Inkubatora Krinova przedstawiła
uczestnikom wizyty sposób funkcjonowania
inkubatora i parku naukowego, który
opiera się pełnieniu roli pośrednika w
szerokiej współpracy między sektorem
prywatnym i publicznym. Zwrócono uwagę
na
trzy
czynniki
w
inicjowaniu
przedsiębiorczości i zawiązywaniu relacji
współpracy: szybkie działanie (act quickly),
otwartość i przejrzystość (transparency)
oraz elastyczność w działaniu (flexibility).

Podkreślono rolę Inkubatra Krinova jako katalizatora zmian w regionie Kristianstad, 6 gmin
partnerskich i Skanii, a także jako miejsca spotkań i platformy wymiany informacji, zawsze we
współpracy z jednostką naukową, taką jak uniwersytet. W tej kooperacji ważny jest wybrany temat
przewodni (w przypadku Krinova – żywność, środowisko, zdrowie) oraz atrakcyjność spotkań
organizowanych przez inkubator (fun).
Ponadto wspomniano o zrzeszeniu klastrów w Szwecji na poziomie państwowym, które
odgrywa ważną rolę jako organizacja lobbingowa i wspierająca dla 30% ogółu przedsiębiorstw w
Szwecji.
Podczas spotkania omówiono również wstępne plany realizacji rewizyty Partnera
Zagranicznego zaplanowanej na 2-4 czerwca 2015 w Rzeszowie. Zauważono, że pożądane jest
uczestnictwo przedstawicieli lokalnych władz Miasta Kristianstad lub przedstawicieli dyrekcji
lotniska w Kristianstad w celu zawiązania współpracy pomiędzy regionami w obu krajach.
[www.krinova.se/en]
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11.00

Zmiana klimatu dla biznesu – adaptacja do zmian klimatu w łańcuchu wartości
przedsiębiorstw, Maria Larsson i Karl-Erik Grevendahl

Uczestnikom wizyty przedstawiono projekt
mający na celu pomoc przedsiębiorstwom w
identyfikacji
takich
efektów
zmian
klimatycznych, które oddziałują bezpośrednio
na obszar ich działalności, jako element
zarządzania ryzykiem. W ramach tej analizy
przedsiębiorstwa są w stanie określić także
szanse jakie dla nich powstają w związku np. z
nasilającymi się opadami, suszą, zmianami w
porach roku, zwłaszcza w sektorze żywności i
leśnictwa.

13.00

Spotkania robocze w Krinova Incubator & Science Park:
„A Slice of Swedish Hospitality” i informacja o szwedzkim rynku żywności
organicznej, Maria Klitte

Projekt pod tytułem „Odrobina szwedzkiej gościnności” przedstawiono jako dobrą praktykę
w sektorze żywności organicznej i turystyki. Gospodarstwa agroturystyczne oferujące posiłki
(głównie obiady) spożywane wraz z rodziną szwedzką połączono w sieć. W ramach pobytu w
regionie Skanii (oferującym 150 miejsc tego typu) turysta (obecnie głównie z Kanady, Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii) może kupić taką usługę przez przyjazny portal
zakupowy i rezerwacyjny.
Turysta może dojechać na miejsce publicznymi środkami komunikacji, które są w Szwecji
dobrze rozwinięte. Możliwość podróżowania do regionu zwiększyła się także dzięki tanim liniom
lotniczym WIZZAir. W ramach promocji i zakupów autorzy projektu współpracują z lokalnymi
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biurami turystycznymi oraz Centrum Turystycznym Malmo (zwłaszcza turystycznymi portalami
lokalnymi i regionalnymi).
Przyjęci do sieci gospodarze podporządkowują się regulaminowi dotyczącemu m.in.
znajomości języka angielskiego, jakości i miejsca pochodzenia żywności, jej sezonowej produkcji,
udzielania informacji turystycznej, tradycyjnej kuchni szwedzkiej, dostosowania się do potrzeb
klientów (w tym np. odbioru turystów ze stacji).
Wyzwanie dla przedsiębiorcy realizującego projekt stanowią niskie marże oraz wysoki
podatek VAT.
[http://visitskane.com; www.asliceofswedishhospitality.com; www.mication.se]
15.00

SuperVisions – „zielona technologia” dla klimatu i wystawa dotycząca biogazu
biogazu, Karl-Erik Grevendahl

Karl-Erik Grevendahl przedstawił projekt Miasta i Inkubatora, który doprowadził do
zwiększenia konsumpcji biogazu jako źródła energii dla transportu publicznego i prywatnego w
Kristianstad.
16.00

Wyjazd

16.30

Zakwaterowanie w Backaskog Castle
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17.00

Spotkanie z właścicielami zamku. Informacja o współpracy zamku z lokalnymi
partnerami, Par Lundin

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się ze sposobem zarządzania obiektem
dziedzictwa kultury (zamkiem), wynajmowanym przez prywatnych przedsiębiorców, którego
właścicielem jest jednostka publiczna.
Obiekt jest zlokalizowany nad brzegiem jeziora, otoczony parkiem rekreacyjnym,
posiadający ponad 50 pokoi hotelowych, restaurację, obiekty odnowy biologicznej (takie jak
jacuzzi i sauna). Zamek i hotel pełni funkcję recepcyjną głównie dla grup wycieczkowych w sezonie
letnim. Organizuje również imprezy ślubne.
Zamek jest bardzo dobrym przykładem połączenia funkcji zachowania dziedzictwa
kulturowego z funkcją turystyczną, zwłaszcza organizacją konferencji i szkoleń. Działalność
przedsiębiorcza dla właścicieli jest rentowna i pozwala się rozwijać, w tym w kierunku
przewodzenia we współpracy z ponad 50 lokalnymi usługodawcami (np. wynajmującymi sprzęt
sportowy, dostawcami żywności, rolnikami, organizatorami turystyki aktywnej). Zamek stał się
inicjatorem comiesięcznych spotkań dla lokalnych interesariuszy rozwoju turystyki i liderem
rozwoju turystyki w swojej okolicy.
[www.backaskogslott.se]
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Środa, 4.03.2015
Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie
08.30
Przyjazd do Radhus Skane – Urzędu Miasta Kristianstad

Vilan Strandang – zrównoważony rozwój miasta na przykładzie Kristianstad,
Charlotte Svensson, Urząd Miasta Kristianstad
Innowacyjny sposób wykonania studium wykonywalności (ang. feasibility study) w ramach
zrównoważonego rozwoju dla jednej z dzielnic Kristianstad (Vilans Strandäng) przedstawiła
Charlotte Svensson, kierownik projektu z Urzędu Miasta Kristianstad. Dla oceny i analizy
potencjału projektu zorganizowano spotkania konsultacyjne, w czasie których mieszkańcy określili
jakie wskaźniki ekonomiczne, społeczne i ekologiczne są dla nich ważne. Dla włączenia w proces
decyzyjny młodych ludzi zastosowano program komputerowy (grę symulacyjną), w którym można
samodzielnie zaprojektować, rewitalizować i zagospodarować dzielnicę.
Strategia klimatyczna i cele rozwojowe Miasta Kristianstad. Współpraca z
przedsiębiorstwami, Lennart Erfors, Urząd Miasta Kristianstad
Lennart Erfors, biorący udział w projekcie wdrażania odnawialnych źródeł energii w
Kristianstad, przedstawił proces rozwoju miasta w tym kierunku.

Przyszłe źródła energii w Kristianstad

Obecne źródła energii w Kristianstad
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11.00

Kristianstad Vattenrike Biosphere Reserve z centrum obsługi ruchu turystycznego,
Sussie Soderlundh, Kristianstad Vattenrike

Kristianstad Vattenrike jest wyjątkowym rezerwatem Biosfery UNESCO, który leży w
bezpośrednim sąsiedztwie miasta, stanowiąc atrakcję, ośrodek edukacyjny i centrum obsługi ruchu
turystycznego dla Kristianstad. W budynku edukacyjnym umieszczona jest innowacyjna kapsuła
zabierająca zwiedzających w wirtualną podróż po rezerwacie.
Zarówno turyści jak i mieszkańcy miasta korzystają z małej infrastruktury w rezerwacie
(drewniane ścieżki wiszące nad terenami podmokłymi, mostki, punkty obserwacyjne, głównie
ptaków itp.).
Na obszarze chronionym we współpracy z mieszkańcami realizowane były projekty
związane z ochroną ptaków i zachowaniem zbirów na polach uprawnych. Współpraca rezerwatu z
miastem owocuje dostosowaniem infrastruktury i otwarciem się życia mieszkańców na
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zrównoważone użytkowanie cennych terenów podmokłych jako ważnego zasobu dla rekreacji,
edukacji i zdrowia mieszkańców.
[www.vattenriket.kristianstad.se/eng]
14.00

Victoria Park Spa Limhamn/Malmo. Nowoczesne Szwedzkie SPA. Wizyta studyjna,
Malin Norlander, Victoria Park SPA

Na zakończenie dnia uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili SPA i luksusowy ośrodek
rezydencjalny dla osób starszych. Usługi odnowy biologicznej są integralną częścią infrastruktury z
apartamentami mieszkalnymi.
16.00
18.30

Odjazd pociągiem z Kristianstad na lotnisko w Kopenhadze
Wylot z lotniska w Kopenhadze

Załączniki:
1. Lista obecności z dnia 03.03.2015
2. Lista obecności z dnia 04.03.2015
Opracowanie raportu: Katarzyna Śliwa-Martinez
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