
 

Krótki opis działań projektu ADELANTE 

 

Projekt ADELANTE to unikatowe i interdyscyplinarne przedsięwzięcie 

realizowane przez międzynarodowe konsorcjum składające się z: 

o Stowarzyszenia Podkarpacka Energetyka- koordynatora 

Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnych PKEO (lider projektu) 

� Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (partner krajowy) 

� Klastra  AEI Aprean Energinnovación z Hiszpanii (partner 

ponadnarodowy) 

 

Projekt jest skierowany do przedstawicieli mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MMSP) branży ekoenergetycznej (OZE, budowlana, 

architektoniczna i powiązane), które: 

o planują aplikowanie o fundusze unijne w latach 2014-2020, zarówno 

krajowe jak i międzynarodowe (np. Horyzont 2020)  

o chciałyby zapoznać się z przykładami rozwoju branży ekoenergetycznej z 

Hiszpanii – światowego lidera rynku OZE oraz nawiązać nowe kontakty 

pod kątem wspólnej realizacji projektów;  

o są zainteresowane otrzymaniem wsparcia szkoleniowo-doradczego z 

zakresu zarządzania strategicznego OZE,  internacjonalizacji i konsorcjów 

eksportowych, finansowania międzynarodowego i brandingu, packagingu i 

marketingu, 

o pragną bezpłatnie promować swoją działalność poprzez udział  w 

projekcie międzynarodowym. 

 

W ramach projektu przewidzieliśmy szereg kompleksowych działań:  

 

1. WARSZTATY PARTYCYPACYJNE (październik 2014 / listopad 2014) 
 

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane założenia projektu ADELANTE oraz 

Opracowania nr 1 „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Hiszpanii” i 

Opracowanie nr 2 – transfer hiszpańskich case studies dopasowanych do realiów 

woj. podkarpackiego przygotowanych przez partnera ponadnarodowego. 



 

Dodatkowo, na warsztatach zostanie przeprowadzone badanie potrzeb 

podkarpackich MSP oraz zaprezentowane ogólne wnioski z przeprowadzonych 

audytów. Po każdym z warsztatów zostaną przygotowane opracowania z 

wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi następnego etapu projektu.  

 

2. AUDYTY/DIAGNOZY MMSP (październik 2014 / listopad 2014) 
 

Opracowanie i wdrożenie dla 20 przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie 

Planów Działania/Rozwoju MMSP na podstawie diagnozy i audytu 

przeprowadzonej przez partnera ponadnarodowego oraz według hiszpańskiej 

metodyki. 

 

3. DORADZTWO (styczeń – maj 2015) 
 

Planowane jest przeprowadzenie doradztwa dla podkarpackich MSP mające na 

celu pilotażowe wdrożenie nowych rozwiązań w ramach poniższych obszarów: 

- zarządzania strategicznego OZE  

- internacjonalizacji i konsorcjów eksportowych  

- finansowania międzynarodowego  

- branding, packaging i marketing  

 

Doradztwo jest przewidziane dla minimum 20 MMSP (śr.15h/z każdego zakresu) 

branży OZE/EE w tym os. fiz. prowadzących działalność gospodarczą. Doradztwo 

będzie wspomagane e-mentoringiem partnera hiszpańskiego (10h/firma). Termin 

doradztwa będzie ustalany indywidualnie, spotkania średnio raz w tygodniu przez 

2-3 m-ce według indywidualnych możliwości firmy.  

 

4. SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE (styczeń – maj 2015) 
 

Na podstawie programu przygotowanego przez partnera ponadnarodowego 

odbędzie się cykl czterech szkoleń o tematyce: 

- zarządzania strategicznego OZE  

- internacjonalizacji i konsorcjów eksportowych 

- finansowania międzynarodowego  



 

- branding, packaging i marketing   

Udział w szkoleniach planowany jest dla 80 pracowników MMSP. 

 

5. KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA (czerwiec 2015) 

 

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja, której celem będzie 

upowszechnienie rezultatów projektu i dotarcie do szerszego grona odbiorców. Na 

konferencji zostanie zaprezentowany Manual/Casebook, zawierający 

podsumowanie procesu adaptacji i doświadczeń z ich wdrażania, wraz z case 

studies polskich i hiszpańskich.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! 

 


