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INTERREG III C ADEP
„Rozwój i promocja klastra przemysłowego województwa
podkarpackiego Dolina Lotnicza”

Czas realizacji: 01.07.2005- 31.06.2006
Wartość: 66 tys. EUR
Dofinansowanie:   80%
Partnerzy: Regiony Oulu z Finlandii
i Cavan z Irlandii

Cel projektu:  rozwój i promocja
klastra Dolina Lotnicza z wykorzystaniem
dobrych praktyk regionów partnerskich.

Projekt został uznany za modelowy przez KE:
- był prezentowany w Komitecie Regionów w Brukseli
- studium projektu umieszczone jest na stronie internetowej UE



INTERREG IIIA
„Rozwój i promocja transgranicznego polsko – ukraińskiego
klastra lotniczego”

Wartość: 132 tys. PLN
Dofinansowanie:   75%
Partner: Politechnika Lwowska

Cel projektu: nawiązanie i rozwój współpracy z firmami i instytucjami lotniczymi
z Ukrainy.

Konferencja Współpraca polskiego i ukraińskiego
przemysłu lotniczego – szanse, bariery,
zagrożenia - 22.03.2007



Projekt foresight
„Kierunki rozwoju technologii materia łowych
na potrzeby klastra lotniczego DOLINA LOTNICZA”

Wartość: 298 tys. PLN
Dofinansowanie:   75%

Cel projektu:
określenie prognozy w zakresie przewidywanych kierunk ów rozwoju

technologii na potrzeby polskiego
przemysłu lotniczego do 2015 roku.



Wartość: 160 tys. PLN
Dofinansowanie:   100%

ZPORR
„Wspólne Niebo – rozwój i integracja innowacyjnego
klastra lotniczego”

Główne cele projektu:
-polepszenie systemu komunikacji, gromadzenia i wymiany informacj i
oraz transferu innowacji pomiędzy firmami sektora lotniczego i
naukowego.
-identyfikacja ofert i zapotrzebowań firm klastra, utworzenie bazy
danych wg słów kluczowych na stronie www.dolinalotnicza.pl



Branżowy Punkt Kontaktowy

Czas realizacji: 2007 – 2013
Planowany budżet   400 tys. PLN
Budżet na rok 2008  50 tys. PLN
Dofinansowanie:      80 %

Działania w ramach pełnienia funkcji Branżowego Punktu
przy Biurze SGPPL „Dolina Lotnicza”

- Współpraca z ACARE i ASD
- szkolenia w zakresie przygotowania

wniosków projektowych i zasad rozliczania
- rozbudowa i administrowanie strony

internetowej PP Technologicznej Lotnictwa
- Monitorowanie aktywności firm

w przygotowaniu i realizacji projektów
w ramach 7 PR

- dopracowanie i uzupełnianie Strategii PPTT



Projekt
‘Enterprise Europe Network’

- Organizacja  spotkań B2B w ramach ‘Technology Days’
( np. podczas Paris Air Show, ILA Berlin Air Show, itd.)

- Organizacja wizyt studialnych i misji handlowych
( w 2008  wizyty lotniczych firm z Francji  Holandii

w 2009 z Francji)
- Kojarzenie potencjalnych partnerów biznesowych na

podstawie danych z międzynarodowej bazy ofert
i zainteresowań.

- Działania promujące DOLINĘ LOTNICZĄ i zachęcające
inwestorów

Członkowie konsorcjum:
8 instytucji regionalnych z p łd. - wsch. Polski
oraz 1 instytucja branżowa (DOLINA LOTNICZA)

Cel:                         transfer wiedzy i nowoczesnych tech nologii
Czas realizacji: 2008 – 2011
Planowany budżet   167 tys. Euro
Dofinansowanie:      100 %



Cel: Rozwój współpracy pomiędzy wiodącymi klastrami lotniczymi
Nowi członkowie konsorcjum: Aero Montreal,

Hungarian Aerospace Cluster
Czas realizacji: 2009-2011
Planowany budżet DOLINY: 150 tys. EUR
Dofinansowanie: 100%

Przygotowanie zmodyfikowanego projektu Wings for Regions
w ramach Competitiveness & Innovation Framework Programme

State of the art
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Communication
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II. Wings for Regions – członkowie konsorcjum
Aero

Montreal



Działanie – kadry dla lotnictwa

1. Rozwój „CEKSO”:
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzani a
-- 90 mln PLN
- modernizacja infrastruktury oraz zakup nowoczesnych maszyn, nar zędzi i
pomocy  dydaktycznych
- Projekt zaakceptowany, znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym
RPO WP  ( obecnie faza podpisywania pre-umów)

2. „Czas Inżynierów”:
- dni otwarte DOLINY LOTNICZEJ w uczelniach technicznych ( vide: AGH)
- programy stażowe dla studentów finansowane ze środków UE
- studia zamawiane na kierunkach technicznych
- dni otwarte z firmach DOLINY LOTNICZEJ dla uczni ów szkół średnich
- praktyki zagraniczne dla uczniów i studentów w ramach programu
High Tech Alliance International

3. Podkarpackie Centrum Nauki i Techniki ( Exploratorium):
- nowa inicjatywa Doliny Lotniczej ….

- zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i techniką
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