
Trzy kluczowe cele, które leżą u podstaw funkcjonowania BERRY+:

     dążenie do wspierania międzyregionalnych inwestycji,
     zintegrowanie występujących u partnerów innowacji w istniejące lub nowe łańcuchy wartości,
     ustanowienie międzyregionalnej sieci współpracy zorientowanej na przetwarzanie odnawialnych
     zasobów naturalnych.

Cele BERRY+, przekładają się na inicjatywy rozwojowe i edukacyjne, zapewniając wartość dodaną 
dla współpracy:

     wzmacnianie zakorzenienia łańcuchów wartości w regionach, 
     poprawa zarządzania klastrami i powiązaną infrastrukturą innowacyjną, 
     wzrost poprzez komplementarność i inicjatywy oparte na innowacjach,
     udział w badaniach w celu identyfikacji narzędzi do analizy łańcuchów wartości.

Z uwagi na udział Małopolski w BERRY+ oferta i projekty realizowane w ramach inicjatywy są dostępne dla 
podmiotów naukowych, biznesowych i innowacyjnych z Regionu. Zaangażowanie Małoplski w BERRY+ przełoży się 
na rozwój inicjatyw naukowo-badawczych, projekty inwestycyjne, wymianę wiedzy i doświadczeń, zacieśnienie 
współpracy pomiędzy podmiotami z różnych części Europy oraz wzmocnienie strategicznych dla Regionu sektorów 
innowacyjnych.

Projekt realizowany przy wsparciu �nansowym Województwa Małopolskiego.

Wszystkie podmioty z Małopolski zainteresowane inicjatywą BERRY+ zapraszamy do kontaktu.

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
Cegielniana 4a, 30-404 Kraków 
tel.:+48 601 189 795, e-mail: biuro@�i.org.pl
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WSPÓŁPRACA

Międzyregionalna inicjatywa partnerska       
w dziedzinie inteligentnych specjalizacji 
skierowana do europejskich regionów 
zaangażowanych  w rozwój innowacyjności. 
Poprzez szereg działań angażujących 
podmioty ze sfery biznesu, nauki i wsparcia 
przedsiębiorczości, pomoże w dynamicznym 
rozwoju konkurencyjności Małopolski.

  



Inicjatywa BERRY+ ma charakter 
transnarodowy / międzyregionalny. Łączy 
w partnerstwie regiony ze wszystkich stron 
Europy. Do tej pory swoich przedstawicieli 
w partnerstwie ma 6 państw.

    Finlandia

    Polska

    Portugalia

    Hiszpania 

    Włochy

    Grecja

     

Uczestnictwo w partnerstwie umożliwi podmiotom z Małopolski (takim jak przedsiębiorcy, jednostki naukowe, 
klastry, instytucje otoczenia biznesu) nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, realizację wspólnych inicjatyw 
B+R, współpracę projektową, międzyregionalne inwestycje w innowacje, a także wspólny rozwój i wymianę 
doświadczeń w realizacji założeń strategicznych związanych ze wzrostem innowacyjności. 

Aktualnie obszary tematyczne orbitują wokół sektorów związanych z żywnością, środowiskiem i kosmetykami.
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Wszystkie podmioty z Małopolski zainteresowane inicjatywą BERRY+ zapraszamy do kontaktu. 

ODBIORCY 

ZASIĘG

Międzyregionalna inicjatywa partnerska       
w dziedzinie inteligentnych specjalizacji 
skierowana do europejskich regionów 
zaangażowanych  w rozwój innowacyjności. 
Poprzez szereg działań angażujących 
podmioty ze sfery biznesu, nauki i wsparcia 
przedsiębiorczości, pomoże w dynamicznym 
rozwoju konkurencyjności Małopolski.

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
Cegielniana 4a, 30-404 Kraków 
tel.:+48 601 189 795, e-mail: biuro@�i.org.pl



Podejmowane w ramach inicjatywy działania wiążą się przede wszystkim z przetwarzaniem odnawialnych zasobów 
naturalnych i ich produktów pochodnych. Ze względu na nadanie priorytetowego znaczenia aktywności, która nie 
wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego, inicjatywa BERRY+ ukierunkowana jest na rozwój gospodarki 
o obiegu zamkniętym oraz wspieranie technologii czystych produkcji.

BERRY+ określiło 6 priorytetowych łańcuchów wartości i związane z nimi technologie, obejmujące wybrane obszary 
gospodarki. Zakres merytoryczny inicjatywy pozostaje w fazie ciągłego rozwoju, a więc należy spodziewać się 
rozszerzania o kolejne obszary tematyczne.

ZRÓWNOWAŻONE 
TEKSTYLIA

Lider: Finlandia 
Region: Helsinki-Uusimaa

PRZEMYSŁ MLECZARSKI 
– BRANŻE POBOCZNE

Lider: Grecja
Region: Macedonia Zachodnia

PRZEMYSŁ LEŚNY 
– BRANŻE POBOCZNE

Lider: Finlandia 
Region: Kainuu 

ŻYWNOŚĆ
FUNKCJONALNA

Lider: Finlandia
Region: Laponia

BIAŁKA
ROŚLINNE

Lider: Włochy
Region: Friuli-Wenecja Julijska

KOSMETYKI 
ANTI  - AGEING

Liderzy: Polska - Włochy 
Regiony: Małopolska - Lombardia
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Inicjatywę BERRY+ tworzy obecnie 10 europejskich regionów aktywnie 
zaangażowanych w rozwój regionalny i wspierania międzyregionalnych inwestycji.

Partnerstwo BERRY+ jest inicjatywą otwartą i rozwojową. Do współpracy 
zapraszane są wszystkie europejskie regiony, utożsamiające się z ambitnymi 
celami i założeniami inicjatywy.
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FINLANDIA

Region: Helsinki-Uusimaa
Przedstawiciel:
Regional Council of Helsinki-Uusimaa

Region: Kainuu
Przedstawiciel:
Regional Council of Kainuu

Region: Laponia
Przedstawiciel:
Regional Council of Lapland

GRECJA

Region: Grecja Zachodnia
Przedstawiciel:
Regional Authority of Western Greece

Region: Macedonia Zachodnia
Przedstawiciel:
Regional Development Agency
of Western Macedonia

HISZPANIA

Region: Katalonia
Przedstawiciel:
Agència per la Competitivitat 
de l'Empresa

POLSKA

Region: Małopolska
Przedstawiciel:
Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego

WŁOCHY

Region: Lombardia
Przedstawiciel:
Reindustria Innovazione

Region: Friuli-Wenecja Julijska
Przedstawiciel:
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

PORTUGALIA

Region: Portugalia Centralna
Przedstawiciel:
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro

Międzyregionalna inicjatywa partnerska       
w dziedzinie inteligentnych specjalizacji 
skierowana do europejskich regionów 
zaangażowanych  w rozwój innowacyjności. 
Poprzez szereg działań angażujących 
podmioty ze sfery biznesu, nauki i wsparcia 
przedsiębiorczości, pomoże w dynamicznym 
rozwoju konkurencyjności Małopolski.

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
Cegielniana 4a, 30-404 Kraków 
tel.:+48 601 189 795, e-mail: biuro@�i.org.pl


