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Szanowni Państwo,
przyjęte priorytety w nowej perspektywie programowania funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej na lata 2014-2020 otwierają wielką szansę wzrostu innowacyjności całej Unii
Europejskiej, Polski i województwa kujawsko-pomorskiego. Jako województwo chcemy
do roku 2020 dołączyć do najbardziej rozwiniętych pod względem innowacyjności
regionów w Polsce. Naszą ambitną wizją jest stać się piątym pod względem innowacyjności
regionem w kraju.
Już w roku 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął prace
nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji do roku 2020. 29 maja 2013 roku Zarząd
Województwa przyjął projekt RSI do roku 2020. W trakcie następnych miesięcy dostosowano
projekt do zmieniających się warunków związanych z diagnozą i uzupełniono o nowe
informacje wynikające z postępu prac nad dokumentami określającymi warunki dla okresu
programowania 2014-2020.
W ramach przeprowadzonej aktualizacji dokonano ewaluacji efektów wdrażania
dotychczasowej strategii. Zaktualizowano także diagnozę sytuacji województwa kujawskopomorskiego w obszarze innowacyjności. Powyższe prace pozwoliły na udzielenie
odpowiedzi na podstawowe pytania:

- Jaki jest stopień innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego?
- Jak kształtują się czynniki wpływające na innowacyjność regionu?
- Jakimi przewagami konkurencyjnymi, potencjałami rozwojowymi

dysponuje

województwo oraz jakie mechanizmy dla określenia inteligentnych specjalizacji mogą
być wyłonione w procesie zwiększenia innowacyjności gospodarczej regionu?
Uzyskane odpowiedzi wyznaczyły punkt wyjścia do opracowania zaktualizowanej
Regionalnej Strategii Innowacji do 2020 roku oraz Planu Działań w okresie przejściowym.
Nowe cele strategiczne, cele operacyjne oraz działania zostały wypracowane przy licznym
udziale kluczowych środowisk naszego województwa, reprezentujących m.in. szkoły wyższe,
instytucje naukowo-badawcze, przedstawicieli przedsiębiorców, organizacje otoczenia
biznesu, organizacje pracodawców, sektor pozarządowy, nie wyłączając z tego grona
również władz samorządowych wszystkich szczebli.
Nowa strategia szeroko uwzględnia problematykę społeczeństwa informacyjnego,
przewidując informatyzację wielu dziedzin życia codziennego, takich jak: administracja,
edukacja, zdrowie, kultura, transport. Strategia jest kompleksowa. Uwzględnia najważniejsze
potrzeby rozwojowe naszego regionu, jego specjalizacje i potencjały. Dotyczy wszystkich
najważniejszych
dziedzin
życia
społeczno-gospodarczego,
które
decydują
o innowacyjności. Są to edukacja, nauka i gospodarka.
Nad opracowaniem RSI pracowało wiele osób i instytucji. Pragnę gorąco podziękować
wszystkim, którzy poświęcając swój cenny czas, zaangażowali się społecznie w prace
zespołów eksperckich i przyczynili się do opracowania Strategii.
Jestem przekonany, że nowa wersja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku spełni nasze oczekiwania, a jej
realizacja zapewni znaczny innowacyjny awans oraz wzrost konkurencyjności regionu w skali
kraju i Europy. Wpłynie ona również na nowe postrzeganie województwa przez jego
obecnych i przyszłych mieszkańców, którzy będą kontynuować realizację swoich życiowych
i zawodowych aspiracji, wiążąc swoją przyszłość z województwem kujawsko-pomorskim,
bądź też przybywając i osiedlając się w naszym regionie.
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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1. Wprowadzenie – metodyka opracowania Regionalnej Strategii
Innowacji
Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Strategia,
Regionalna Strategia Innowacji, RSI WK-P, RSI, RIS) opracowana została przy wykorzystaniu
metody partycypacyjnej. Tworzyło ją szerokie grono przedstawicieli rozmaitych instytucji
i środowisk regionalnych z udziałem ekspertów zewnętrznych. Opracowując strategię
skorzystano z dorobku regionalnego w zakresie wspierania innowacyjności, a także
doświadczeń, wynikających zarówno z wdrażania strategii dotąd obowiązującej,
wypracowanych wcześniej koncepcji i dokumentów dotyczących proinnowacyjnego
rozwoju województwa, jak również doświadczeń płynących z realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Proces opracowywania Strategii realizowany był według
i metodologii - przebiegał w sposób przedstawiony na rys. 1.1.

ustalonej

koncepcji

Rys. 1.1 Proces opracowywania Regionalnej Strategii Innowacji.
Dokumenty i opracowania
Ewaluacja RSI WK-P do
roku 2015

Badania uzupełniające
Aktualizacja diagnozy
województwa

Wnioski i ich weryfikacja
Analiza SWOT

Zespoły Eksperckie – wypracowanie celów strategicznych,
operacyjnych i propozycji działań

Opracowanie wstępnej wersji RSI WK-P

Konsultacje projektu RSI WK-P oraz ewaluacja ex ante

Weryfikacja projektu RSI WK-P

RSI WK-P na lata 2014-2020

Aktualizacja RSI WK-P
Listopad 2014
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2. Wnioski z aktualizacji
innowacyjności

diagnozy

w

kontekście

rozwoju

W ramach procesu opracowania RSI WK-P dokonano aktualizacji diagnozy regionu.
Uwzględniono szereg problemów, skupionych w ramach trzech obszarów tematycznych,
kluczowych dla planowania strategicznego rozwoju województwa w sferze innowacji:
edukacja szkolna i kształcenie na poziomie wyższym;
nauka, w tym działalność badawczo-rozwojowa;
gospodarka, w tym instytucje otoczenia biznesu i administracja.
W oparciu o wyniki diagnozy określono cel główny Strategii, cele strategiczne oraz
propozycje działań. Zadaniem zaplanowanego układu interwencji jest, z jednej strony,
wykorzystanie zidentyfikowanego potencjału regionu, z drugiej zaś, eliminacja jego
słabych stron, tak aby możliwe było zajęcie przez region miejsca w pierwszej piątce
najlepszych województw w Polsce pod względem innowacyjności (w perspektywie
do roku 2020). Postulat ten przyświecał procesowi tworzenia RSI. Jednakże
w wyniku prac dostrzeżono metodologiczną trudność dotyczącą pozycjonowania regionu
wśród regionów polskich w zakresie poziomu innowacyjności. Przyjęto zatem metodologię
wynikającą z europejskiego benchmarkigu i raportów opracowywanych przez Komisję
Europejską (Innovation Union Scoreboard), która pozycjonuje region nie tylko w kontekście
polskim, ale także europejskim w ujęciu dynamicznym. Sens misji pozostał ten sam,
rozszerzony został model pomiaru spełniania tego postulaty strategicznego.
Diagnoza sytuacji województwa doprowadziła do szeregu ważnych konkluzji. W niniejszej
części Strategii zaprezentowano kluczowe z nich, pozostające w związku z trzema
ww. obszarami problemowymi, w odniesieniu do których niezbędne są działania
interwencyjne1 - edukacja, nauka, i gospodarka.
W trakcie opracowania RSI podjęto bardzo zaawansowane prace nad wyłonieniem
potencjałów rozwojowych, z których wyłonią się zgodnie z metodologią
„przedsiębiorczego odkrywania” inteligentne specjalizacje regionu (IS).
Dodatkowo, wzięto pod uwagę wnioski płynące z analizy stopnia informatyzacji, której
dokonano w kontekście wyzwań wynikających z Europejskiej Agendy Cyfrowej.
W kontekście rozwoju innowacyjności, oczekiwane efekty wynikające z cyfryzacji
województwa stanowią bardzo ważny komponent Strategii. Oddziałuje on horyzontalnie,
stwarzając warunki wspomagające kształtowanie i rozwój innowacyjności.

2.1. Najważniejsze aspekty zidentyfikowane w obszarze edukacji
System kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim jest
niedostosowany do potrzeb gospodarki opartej na innowacyjności. Sfera gospodarcza
odczuwa poważne trudności w pozyskiwaniu dobrze wykwalifikowanych kadr o profilu
technicznym i inżynierskim. Problem ten dotyczy przede wszystkim bardzo dobrze
rozwiniętego w regionie przemysłu przetwórczego. W rezultacie, niedobór pracowników
Pełną, zaktualizowaną diagnozę sytuacji województwa zawiera odrębny dokument pt. „Diagnoza sytuacji
w województwie kujawsko-pomorskim - dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do
roku 2020 wraz z opracowaniem krótkookresowego Planu Działań w okresie przejściowym”, październik 2012.
1
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o odpowiednich kwalifikacjach staje się czołową barierą rozwojową kujawsko-pomorskich
przedsiębiorstw.
Region charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem wykształcenia mieszkańców.
W większości jest to wykształcenie na poziomie gimnazjalnym, podstawowym oraz
zasadniczym zawodowym (w roku 2011 osoby o takim wykształceniu stanowiły: 50,4% w województwie, 43,5% - w Polsce).
Rys. 2.1. Struktura poziomu wykształcenia mieszkańców w 2011 r. (dane w %).

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (odsłona w dniu 8 maja 2012 r.).

W porównaniu z resztą kraju, region charakteryzuje mała liczba studentów kształcących
się w dziedzinach istotnych dla rozwoju innowacyjności: naukach inżynieryjnotechnicznych, informatyce, produkcji i przetwórstwie (studenci tych specjalności
w regionie stanowią odpowiednio: 3,8%, 3,0%, 1,7% łącznej liczby studentów tych
kierunków w całym kraju – w sytuacji, gdy liczba studiujących w województwie stanowi
4,7% studentów w całym kraju). Dominują kierunki kształcenia w obszarze nauk
społecznych, które tylko w niewielkim stopniu tworzą zaplecze kadrowe dla innowacyjnej
sfery gospodarczej (przykładowo, studenci pedagogiki, dziennikarstwa i informacji
w regionie stanowią 6,2% studentów tych specjalności w kraju). Ponadto, zdaniem
pracodawców, absolwenci wyższych uczelni są stosunkowo słabo przygotowani
praktycznie, choć ich wiedza teoretyczna jest zazwyczaj oceniana pozytywnie. Należy
zwrócić uwagę, że niezależnie od opisanych problemów, szkoły wyższe w regionie
charakteryzują się wysokim poziomem dydaktycznym i znacznym potencjałem
rozwojowym.
W zakresie szkolnictwa na poziomie średnim, inicjatywą, którą należy uznać za pozytywną,
jest wspieranie kształcenia w zakresie nauk ścisłych poprzez projekt Astrobaz.
Może on być łatwo uzupełniony o przedmioty inżynierskie tj. sterowanie, automatyka, czy
informatyka. Projekt ten niesie realną szansę zwiększenia zainteresowania młodzieży nie
tylko astronomią, ale także szerzej – ogółem nauk ścisłych. Również szeroka sieć szkół,
w tym szkół zawodowych, stanowi potencjał niezbędny do poprawy poziomu
wykształcenia, tworzenia wartościowych kadr dla rozwijających się dziedzin gospodarki
regionu. Postępująca aktualizacja i unowocześnianie programów nauczania w szkołach
będzie wspierać proces wzrostu poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców.
Zarówno przyczyną, jak i skutkiem negatywnych zjawisk zidentyfikowanych w obszarze
edukacji (istotnych w kontekście RSI WK-P) jest migracja zdolnej młodzieży poza region.
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Odwołując się do danych oficjalnych, w latach 2008-2009 ujemne saldo migracji
wewnętrznych i zewnętrznych wyniosło łącznie ponad 3 tys. osób. Biorąc pod uwagę, że
nieoficjalne szacunki są znacznie większe, stratę tę należy uznać za znaczną, gdyż region
opuszczają najczęściej osoby przedsiębiorcze i w wieku produkcyjnym. W 2010 r.
województwo odnotowało jeden z wyższych w kraju wskaźników migracji zewnętrznych 240 osób, co stanowiło 11,4% ujemnego salda migracji zewnętrznych w skali całego kraju.
W regionie odnotowuje się też brak systemowej współpracy sfery edukacji z gospodarką
oraz szkół średnich ze szkołami wyższymi. W rezultacie profil absolwenta pozostaje
rozbieżny z potrzebami sfery gospodarczej. Choć województwo dysponuje wysokiej
jakości szkolnictwem wyższym, to w niskim stopniu jego potencjał kadrowy, naukowy
i badawczy służy wspieraniu procesów innowacyjnych w zakresie rozwoju
technologicznego.

2.2. Najważniejsze aspekty zidentyfikowane w obszarze nauki
Region charakteryzuje bardzo niski poziom nakładów na działalność badawczorozwojową (ogółem w 2010 r. 2% nakładów na B+R poniesionych w Polsce). Problem
dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem nauk społecznych. Nieco lepiej prezentują
się nakłady na badania i rozwój ponoszone w sektorze przedsiębiorstw (w szczególności
zatrudniających powyżej 249 osób), jednak i tu (z pewnymi wyjątkami) nakłady
są generalnie niskie.
Tab. 2.1. Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R w województwie kujawskopomorskim wg kierunków działalności (PKD 2007) w 2010 r.
Sekcja PKD

mln zł

Odsetek
wydatków
w Polsce*

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

6,4

6,8%

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem
maszyn i urządzeń

3,0

5,3%

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając
działalność usługową

0,7

2,5%

Produkcja urządzeń elektrycznych

4,5

2,4%

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

4,8

2,1%

Pozostała produkcja wyrobów

0,9

1,3%

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (odsłona w dniu 8 maja 2012 r.).
* Nakłady w regionie jako odsetek nakładów poniesionych w Polsce (dla danej sekcji PKD).

Województwo odnotowuje jeden z najniższych w kraju wskaźników wysokości nakładów
na badania i rozwój w przeliczeniu na 1 mieszkańca (99 zł, w Polsce jest to średnio 273 zł)
oraz w przeliczeniu na jedną osobę zatrudnioną w działalności badawczo-rozwojowej
(49 tys. zł, średnio w Polsce 80 tys. zł).
Sfera nauki pozostaje słabo powiązana z gospodarką regionu. Choć w niektórych
dziedzinach potencjał innowacyjny sektora B+R można oceniać pozytywnie, to jednak
kształtujący się zasięg współpracy sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami
należy ocenić krytycznie. Przedsiębiorcy wskazują na szereg istotnych przeszkód
w nawiązywaniu współpracy z regionalną sferą nauki i badań, przede wszystkim
8
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podkreślając nadmierną biurokrację oraz brak odpowiadającej potrzebom rynku
elastyczności działania. Inne negatywne zjawiska, w szczególności utrudniające tworzenie
platform współpracy i wzajemnego zrozumienia potrzeb, to wyłącznie jednostkowe
przypadki odbywania staży przez pracowników ośrodków badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach oraz koncentracja działalności większości ośrodków na rynku
lokalnym. Bez wątpienia jednak zasoby ludzkie, naukowe i techniczne uczelni w regionie,
stwarzają możliwości poszerzania dostępu przedsiębiorstw do usług proinnowacyjnych
i zacieśniania związków nauki z gospodarką. Systematycznie poprawia się materialna
baza jednostek naukowych. Znaczący rozwój potencjału uczelni nastąpi także w wyniku
realizacji projektów (już zakończonych lub będących wciąż w fazie realizacji)
dofinansowanych ze środków RPO WK-P. Już obecnie specjalizacja naukowa Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w zakresie astronomii jest rozpoznawana w kraju i na świecie. Uczelnie
techniczne
podejmują
inicjatywy
budowy
infrastruktury
naukowo-badawczej
(m. in. laboratoryjnej), która będzie służyć pracom wdrożeniowym naukowców
i współpracy z działającymi w regionie przedsiębiorstwami. Potrzeby gospodarki w zakresie
prac B+R są uwzględniane przez uczelnie już na etapie przygotowywania inwestycji.
Pozytywnie ocenić należy także udział regionu w projekcie naukowym RAPIDE, dzięki
któremu w ramach Programu INTERREG IVC powstał regionalny plan działań –
„technologiczny voucher”, na podstawie którego są realizowane projekty finansowane
z RPO WK-P w ramach projektu „Voucher badawczy” – I i II edycja.
Stan zaplecza naukowego i usługowego, zajmującego się wspomaganiem
proinnowacyjnej działalności przedsiębiorstw wykazuje, że nie jest ono w pełni
dostosowane do potrzeb regionalnej sfery przemysłowo-usługowej. Zasoby zdecydowanej
większości jednostek otoczenia biznesu, istotne z punktu widzenia oferowania
przedsiębiorcom pożądanych przez nich, wysokiej jakości usług, wymagają nie tylko
zwiększenia, ale także lepszego ukierunkowania potencjału tych instytucji na dziedziny
zainteresowania sfery przedsiębiorstw. Zbyt mało nakładów na działalność badawczorozwojową ponoszonych jest w obszarach bezpośrednio związanych z czołowymi
branżami gospodarki regionalnej. Oferta usługowa otoczenia biznesu ma charakter
ogólny, niewystarczająco dostosowany do potrzeb wspierania działalności innowacyjnej
w przemyśle i usługach.
Istotnym z punktu widzenia innowacyjności skutkiem zidentyfikowanych problemów jest
niewielka liczba wdrożeń, patentów i licencji. Szczególnie niekorzystna sytuacja dotyczy
liczby zgłoszeń patentowych oraz liczby udzielonych praw ochrony patentowej (w 2010 r.
w regionie udzielono tylko 35 patentów, w Polsce łącznie 1385). Pod tym względem
województwo kujawsko-pomorskie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w kraju.

2.3. Najważniejsze aspekty zidentyfikowane w obszarze gospodarki
Podmioty gospodarcze regionu, przede wszystkim usługowe oraz należące do sektora
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), charakteryzują się niską innowacyjnością,
plasującą się poniżej średniej krajowej. Innowacyjne przedsiębiorstwa przemysłowe wśród
małych firm stanowią zaledwie 9%, wśród średnich firm – 33%, za to większość (65%) wśród
firm zatrudniających ponad 249 osób.
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Rys. 2.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa przemysłowe wg rodzaju wprowadzanych innowacji
i klas wielkości firmy w 2010 r.2

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (odsłona w dniu 8 maja 2012 r.).

Stopień innowacyjności znajduje odzwierciedlenie w wysokości przychodów ze sprzedaży
wyrobów nowych i istotnie ulepszonych. Choć największe przedsiębiorstwa osiągają
tu bardzo dobre wyniki (udział produkcji sprzedanej takich wyrobów w największych
przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem wyniósł
w 2010 r. 24%, a więc o 7 p.p. więcej niż średnio w Polsce), to znacznie gorzej wypadają
pod tym względem firmy mniejsze (małe przedsiębiorstwa: w regionie - 1,2%, w Polsce 2,8%). Biorąc pod uwagę, że firmy sektora MŚP to aż 99,9% wszystkich przedsiębiorstw
w regionie, ich niska innowacyjność stanowi poważny problem.
Nakłady na badania i rozwój w województwie należą do najniższych w kraju. W roku 2010
jedynie 19% podmiotów gospodarczych w województwie poniosło nakłady
na działalność B+R (dla kraju wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy i wynosi 23,4%). Relatywnie
wysokie nakłady ponoszone są tylko w dwóch wiodących branżach gospodarczych
regionu - chemicznej oraz w produkcji metalowych wyrobów gotowych - ale i tu ich
poziom nie jest wielce satysfakcjonujący.
Wyróżniające się, wysoko konkurencyjne sektory województwa kujawsko-pomorskiego to:
przemysł spożywczy, chemiczny, produkcji wyrobów mechanicznych, metalowych,
z tworzyw sztucznych i automatyki. Ich obecność w regionie (w większości przypadków wieloletnia) opiera się na nowoczesnych, dużych przedsiębiorstwach. Poziom
innowacyjności sektora MŚP jest znacznie niższy, nie zmienia to jednak faktu, że generalnie
wysoki poziom rozwoju przemysłu na terenie Kujaw i Pomorza stanowi ważny atut
gospodarki regionalnej.
Gospodarka regionu wciąż pozostaje słabo powiązana ze sferą nauki i z jednostkami
otoczenia biznesu. Nawet innowacyjne firmy na ogół (w 88% przypadków) nie korzystają
z oferty jednostek otoczenia biznesu, a wysoko cenią sobie współpracę ze szkołami
wyższymi. Najgorzej sytuacja wygląda w grupie mikroprzedsiębiorstw i tylko nieco lepiej
w firmach małych i średnich. Przeszkody w rozwijaniu współpracy wynikają z mentalności
2

W wykresie zostały użyte 2 pojęcia innowacji produktowych: „nowe lub istotnie ulepszone produkty” (zasięg
innowacji: rynek na którym działa firma lub tylko firma wprowadzająca innowację) oraz „nowe lub istotnie
ulepszone dla rynku produkty” (zasięg innowacji: rynek na którym działa firma).
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przedsiębiorców, szczególnie małych, którzy są bardziej zainteresowani eksploatacją
zajętego już segmentu rynku, aniżeli rozwojem poprzez innowacyjność, realizowanym
w oparciu o efekty współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i nastawionym
na eksplorowanie nowych segmentów rynku.
Aktywność uczestników regionalnego systemu innowacji prowadzona jest w izolacji
od działalności innych podmiotów tej sfery. Nie kształtują się odpowiednio silne i trwałe
powiązania sieciowe. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe, badawczorozwojowe oraz wsparcia biznesu, w zakresie innowacyjności prowadzą działalność
w sposób nieskoordynowany i wyizolowany. Z punktu widzenia przedsiębiorców, szkoły
wyższe charakteryzują się nazbyt rozbudowaną i zazwyczaj skomplikowaną strukturą
organizacyjną. W ich strukturach brakuje jednego centrum decyzyjnego, co powoduje
opóźnienia w realizacji badań oraz ich biurokratyzację. Szkoły wyższe są zazwyczaj
zainteresowane dłuższymi programami badawczymi, podczas gdy przedsiębiorcy
oczekują konkretnych badań i ekspertyz, znajdujących natychmiastowe zastosowanie
w produkcji/działalności usługowej firmy. Przykłady konkretnych powiązań sieciowych, np.
inicjatyw klastrowych, takich jak Bydgoski Klaster Przemysłowy, są stosunkowo nieliczne,
a zasięg ich oddziaływania zbyt mały, aby mógł w sposób dynamiczny stymulować
rozwój tych powiązań w regionie.
Brak jest w regionie spójnego systemu proinnowacyjnego. Nie funkcjonuje realny i trwały
mechanizm wspierania procesów transferu technologii i rozwoju innowacji,
wspomagający zarówno powstawanie nowatorskich idei, ich wdrażanie oraz
wprowadzanie pełnego procesu komercjalizacji. Brak jest również dedykowanych
instrumentów finansowych, odpowiadających specyfice innowacyjnych projektów, choć
ogólna podaż kredytów i pożyczek na regionalne cele inwestycyjne jest wysoka. Należy
także zwrócić uwagę, że na terenie województwa funkcjonuje mniej ośrodków innowacji
i przedsiębiorczości, niż w większości regionów w Polsce. Ponadto, istniejące jednostki
otoczenia biznesu posiadają ograniczony potencjał do świadczenia pożądanych przez
otoczenie gospodarcze usług, szczególnie w zakresie komercjalizacji wyników badań,
wdrażania nowych produktów, ochrony własności intelektualnej, pozyskiwania nowych
technologii oraz rynkowego wykorzystania technologii i koncepcji biznesowych. Zasoby
aż 4/5 podmiotów wymagają większego lub mniejszego wzmocnienia finansowego. Mimo
wskazanych słabości, ośrodki te stanowią wciąż dość liczną grupę podmiotów
uczestniczących w procesie zwiększania innowacyjności regionu. W przypadku
odpowiedniego wzmocnienia potencjału, ich wpływ na gospodarkę może stać
się znacznie większy niż dotychczas.
Kolejną barierą innowacyjnego rozwoju regionu jest brak kadry znającej specyfikę
działalności badawczo-rozwojowej. Ten niedostatek wynika ze słabości innych niż szkoły
wyższe podmiotów świadczących usługi o charakterze innowacyjnym. Z kolei szkoły
wyższe tylko w niewielkim stopniu są przygotowane do sprawnego świadczenia usług
o charakterze badawczo-rozwojowym (przyczyną tego jest także omówiony wcześniej,
powolny rozwój nauk ścisłych i technicznych w województwie). Rozwojowi potencjału
odpowiednich kadr nie sprzyjają również niskie nakłady na działalność B+R oraz małe
zainteresowanie przedsiębiorców korzystaniem z tego typu usług.
Innym problemem jest niepełne wykorzystanie możliwości, które są związane
z administracją. Administracja państwowa i samorządowa skupia się głównie
na opracowywaniu programów służących kierowaniu środków UE na działania
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innowacyjne, nie wykorzystując w pełni innych możliwości wsparcia innowacyjności dla
rozwoju firm poprzez np. zastosowanie innowacyjnych zamówień publicznych, partnerstw
publiczno – prywatnych, itp.

2.4. Najważniejsze problemy zidentyfikowane w obszarze budowy gospodarki
cyfrowej
W chwili obecnej województwo nie spełnia założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej,
przewidującej m. in. zapewnienie wszystkim mieszkańcom do 2013 r. dostępu do
szerokopasmowego Internetu oraz – do 2020 r. – dostępu do Internetu o przepustowości
co najmniej 30 Mb/s.
Rys. 2.3. Procent gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w przekroju wojewódzkim
w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków.
Rada Monitoringu Społecznego 2011.

Aktualnie, znaczna część mieszkańców regionu nie posiada dostępu do Internetu.
W około 800 miejscowościach brak jest pełnego (tzn. dla wszystkich mieszkańców)
dostępu na poziomie 2 i więcej Mb/s. Z kolei przepustowość sieci na poziomie powyżej
10 Mb/s jest dostępna tylko w nielicznych lokalizacjach (w 6% gospodarstw domowych
regionu). Choć obserwuje się znaczne braki w obszarze upowszechniania cyfryzacji, ich
eliminację ułatwiać będzie rozwijająca się w regionie silna baza edukacyjna i naukowa
w zakresie kształcenia w obszarach informatyki i programowania (kształcenie w tym
zakresie prowadzą m.in. wszystkie 3 uniwersytety województwa). Ponadto, w subregionie
bydgosko-toruńskim obserwuje się znaczną koncentrację firm z branży IT.
Wykorzystywanie nowych technologii informatycznych, nieograniczony dostęp
do Internetu, także dla celów komercyjnych, ma szansę na znaczny wzrost w wyniku
realizacji projektów z grupy tzw. e-usług (np. projektu e-edukacja, polegającego m.in.
na zakupie zestawów do interaktywnego nauczania).

2.5. Konkluzje, w kontekście planowania strategicznego
Najważniejsze problemy, zidentyfikowane w diagnozie, wyznaczające kluczowe obszary
przyszłej interwencji, obejmują:
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W obszarze edukacji:
Brak systemowej współpracy instytucji sfery edukacji z przemysłem oraz szkół średnich ze
szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami.
Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, szczególnie w obszarze nauk ścisłych
i technicznych.
Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb innowacyjnej gospodarki.
Emigracja zdolnej młodzieży poza region.

W obszarze nauki:
Niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową.
Zbyt słabe powiązanie sfery nauki z gospodarką.
Niedostosowanie zaplecza naukowego i badawczego do potrzeb regionalnej sfery
przemysłowo-usługowej.
Bardzo mała liczba wdrożeń, patentów, licencji.
Niewystarczająca identyfikacja regionu z wysoko zaawansowaną nauką.

W obszarze gospodarki:
Niska innowacyjność, w szczególności sektora MŚP.
Niskie nakłady firm na działalność B+R.
Słabe powiązanie gospodarki ze sferą nauki.
Brak wystarczająco silnych powiązań sieciowych – izolowana działalność głównych aktorów
regionalnego systemu innowacji.
Brak trwałego systemu wspierania procesów transferu technologii i rozwoju innowacji
(w ramach pełnej ścieżki „od idei do wdrożenia i do pełnej komercjalizacji”).
Brak kadry znającej specyfikę działalności badawczo-rozwojowej.
Niewykorzystywanie możliwości wsparcia innowacji przez administrację.

W rozwoju gospodarki cyfrowej kluczowe są następujące potrzeby, podyktowane
założeniami Europejskiej Agendy Cyfrowej:
W obszarze wdrażania Agendy Cyfrowej:
Potrzeba radykalnego rozwoju sieci internetowej nowej generacji.
Potrzeba rozwoju nowych technologii informatycznych.
Potrzeba budowy cyfrowej gospodarki bazującej na superszybkim Internecie.

2.6. Wnioski z analizy benchmarkingowej
2.6.1. Benchmarking europejski
Analiza innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych europejskich
regionów została przeprowadzona w oparciu o Tablicę Wyników Innowacyjności
Regionów z 2014 roku, czyli Regional Innovation Scoreboard 2014 (dalej zamiennie będzie
używany skrót RIS2014 lub polska nazwa Tablica Wyników Regionów). Jest to badanie
Komisji Europejskiej mające za zadanie prześledzenie rozwoju innowacji w poszczególnych
państwach członkowskich Unii Europejskiej na poziomie regionalnym. Do tej pory
przeprowadzono 6 edycji badania – w latach 2002, 2003, 2006, 2009, 2012, a ostatnie
miało miejsce w 2014 roku. Każda kolejna edycja stanowi nie tylko aktualizację danych
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z poprzedniej, ale także pozwala na formułowanie coraz bardziej rzetelnej oceny
innowacyjności regionów poprzez wprowadzanie zmian w metodyce pomiarów.
Można stwierdzić, że RIS2014 stanowi szczegółowe rozwinięcie Rankingu Unii Innowacji
(Innovation Union Scoreboard, IUS2014) i ukazuje nie tylko innowacyjność danego kraju,
ale także jego regionalne zróżnicowanie pod względem wdrażania innowacji. Istotną
wadą badania RIS2014 jest mniejszy poziom szczegółowości danych w nim zawartych,
co wynika z braku danych dotyczących poszczególnych aspektów innowacji, biznesu
i gospodarki regionów europejskich. Do opracowania Tablicy Wyników Regionów
wykorzystano dane pochodzące z Eurostatu, czyli urzędu statystycznego Unii Europejskiej
oraz Community Innovation Survey (CIS), czyli międzynarodowego programu badań
statystycznych innowacji, który został zainicjowany przez Komisję Europejską w ramach
programu SPRINT w latach 90. XX wieku i opiera się na zaleceniach metodologicznych
zawartych w podręczniku Oslo Manual.
W związku z badaniem wyróżniono 190 regionów europejskich (w państwach
członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii), do których zaliczono wszystkie polskie
województwa. Regiony te podzielono na cztery grupy:
liderzy innowacyjności - w tej grupie znalazły się 34 regiony z zaledwie ośmiu
europejskich państw: Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Irlandii, Francji, Holandii
i Wielkiej Brytanii;
podążający za liderami innowacji – do tej grupy zakwalifikowano 57 regionów;
umiarkowani innowatorzy – jest to najliczniejsza grupa, licząca 68 regionów, w tym
5 regionów z Polski;
słabi innowatorzy – znalazło się w niej 31 regionów europejskich, w tym aż 11
z Polski.
Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w ostatniej z wyżej wymienionych grup
i wpisuje się w duży blok mało innowacyjnych regionów Europy Wschodniej i PołudniowoWschodniej.
Rys. 2.4. Porównanie innowacyjności regionów w latach 2004 i 2014. Kolorem czerwonym
zaznaczono regiony zaliczane do grupy słabych innowatorów, żółtym – umiarkowanych,
jasnozielonym – podążającymi za liderami innowacji, ciemnozielonym – liderów innowacji.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard, 2014.
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Analiza benchmarkingowa pozwoliła na określenie poziomu innowacyjności
województwa kujawsko-pomorskiego na tle Europy i Polski. W związku z tym można
podkreślić następujące wnioski dotyczące regionu Kujaw i Pomorza:
region Kujaw i Pomorza charakteryzuje się mało efektywnym wykorzystaniem
funduszy unijnych przeznaczonych na wdrażanie innowacji, badań i rozwoju;
województwo kujawsko-pomorskie wyróżnia się dużym potencjałem kapitału
ludzkiego, który porównywalny jest do tego, którym dysponują europejscy liderzy
innowacyjności. Z kolei dominująca ścieżka kształcenia obejmuje kierunki
humanistyczne, co może w przyszłości zaprocentować rozwojem sektora usług;
udział wydatków na badania i rozwój jest niewielki zarówno w sektorze prywatnym,
jak i publicznym i na takim poziomie, który nie pozwala na wzrost innowacyjności
regionu na tle Unii Europejskiej;
innowacje poza sektorem B+R to mocny punkt regionu Kujaw i Pomorza. Oznacza
to, że podmioty gospodarcze chętnie zakupują innowacje, zamiast samodzielnie
je tworzyć;
małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią przeważającą większość
podmiotów gospodarczych na regionalnym rynku niechętnie wdrażają innowacje
i nie współpracują ze sobą w tym zakresie;
liczba zgłoszeń patentowych z regionu Kujaw i Pomorza jest niezadowalająca,
jednak wykazuje tendencję wzrostową, co pozwala patrzeć z optymizmem
na przyszłość tego aspektu innowacyjności;
na terenie województwa jest niewiele firm o profilu przemysłowym, które wdrażają
innowacje technologiczne w zakresie produkcji i przetwórstwa;
przedsiębiorstwa regionu Kujaw i Pomorza słabo radzą sobie z wdrażaniem
innowacji organizacyjnych i marketingowych;
niezadowalający odsetek zatrudnionych w przemyśle średniowysokiej i wysokiej
technologii oraz usługach opartych na wiedzy świadczy o przestarzałym profilu
gospodarczym regionu i wskazuje na niedobór miejsc pracy w tych branżach,
co rozpatrywać należy w kategoriach niewykorzystywanego potencjału
województwa kujawsko-pomorskiego;
niskie wpływy ze sprzedaży innowacji świadczą o słabym potencjale innowacyjnym
regionu.
2.6.2. Benchmarking województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski
Poziom innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego został przeanalizowany
w oparciu o dwa źródła danych:
dane krajowe, pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 roku,
szczególnie z systemu STRATEG;
dane zbierane i opracowane na potrzeby Unii Europejskiej – chodzi tu o wcześniej
już analizowane dane z Regional Innovation Scoreboard 2014 oraz Innovation
Union Scoreboard 2014 (IUS 2014), czyli Unijną Tablicę Innowacyjności, stanowiącą
instrument służący do oceny innowacyjności gospodarek państw członkowskich UE,
który opracowywany jest w Centrum ds. Badań i szkoleń ekonomiczno-społecznych
w zakresie innowacyjności i technologii w Maastricht (UNU-MERIT) na zlecenie
Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Unijna
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Tablica Innowacyjności po przyjęciu komunikatu Unia Innowacji w październiku
2010 roku, zastąpiła Europejską Tablicę Wyników Innowacyjności (European
Innovation Scoreboard – EIS). Wdrożenie Europejskiej Tablicy Wyników
Innowacyjności zostało natomiast dokonane przez Komisję Europejską w ramach
projektu TrendChart on Innovation Policy in Europe, który został zastąpiony przez
projekt PRO INNO Europe.
Taki, a nie inny wybór źródeł wynika z faktu braku kompletności i spójności danych
na poziomie krajowym i europejskim. Rozbieżności między danymi opracowywanymi
na potrzeby GUS oraz IUS/RIS stanowią odzwierciedlenie zróżnicowanych metod
opracowywania wskaźników innowacyjności regionów i państw europejskich. Definicja
działalności innowacyjnej przyjęta przez GUS na potrzeby statystyki państwowej określa
ją jako całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych
i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić
do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same z siebie mają charakter
innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji.
Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która
nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji. Takie określenie
działalności innowacyjnej jest ściśle tożsame z definicją tego pojęcia opracowaną
na potrzeby podręcznika Oslo Manual.
Istota działalności innowacyjnej rozumiana niemalże identycznie na poziomie krajowym
i europejskim nie świadczy jednak o zgodności polskich i unijnych wskaźników
ją mierzących. Statystyki GUS stanowią pierwotne źródło danych, które zbierane
są na potrzeby analizy działalności innowacyjnej w jednostkach podziału terytorialnego
Polski. Do opracowania Innovation Union Scoreboard oraz Regional Innovation
Scoreboard wykorzystuje się dane pierwotne pochodzące z różnorodnych źródeł.
Zarówno więc Unijna Tablica Innowacyjności, jak i Tablica Wyników Innowacyjności
Regionów stanowią zbiory wskaźników, których zasadniczą rolą jest nie tyle funkcja
statystyczna, co monitoring poziomu realizacji poszczególnych założeń polityki naukowej,
technicznej i gospodarczej Unii Europejskiej.
Pierwszoplanowy charakter tej roli uwidacznia się jeszcze bardziej, gdy weźmie się pod
uwagę fakt nieosiągnięcia jednego z głównych celów Strategii Lizbońskiej z 2000 roku,
a mianowicie zwiększenia wydatków na rozwój innowacyjnej gospodarki w państwach
członkowskich Unii Europejskiej do poziomu 3% PKB w 2010 roku oraz jego aktualizacja
w strategii Europa 2020, zakładającej osiągnięcie inteligentnego, zrównoważonego
i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.
Dobór danych na poziomie krajowym i europejskim pozwoli również na bardziej wnikliwe
przedstawienie innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego na tle polskich
regionów. Pierwsze z nich posłużą do określenia miejsca regionu Kujaw i Pomorza na tle
pozostałych polskich województw, drugie natomiast umożliwią przedstawienie poziomu
jego innowacyjności na tle średnich wyników dla Polski, co w konsekwencji pomoże ustalić
czy region jest silnym ogniwem innowacji na mapie Europy.
Przeważającym źródłem danych będą statystyki Głównego Urzędu Statystycznego,
ponieważ jako źródło krajowe lepiej zobrazuje sytuacje regionu Kujaw i Pomorza na tle
Polski. Niestety, wiąże się to z faktem niemożności utrzymania kontynuacji analizy
poszczególnych wskaźników użytych w Regional Innovation Scoreboard 2014 na poziomie
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i zniwelowaniem błędów statystycznych. W najnowszej edycji Unijnej Tablicy
Innowacyjności (2014) Polska znalazła się wśród krajów określanych mianem
umiarkowanych innowatorów, co w porównaniu z wynikami odnotowanymi
w poprzednich latach stanowi awans z pozycji słabego innowatora.
Niestety, sukces ten nie opiera się na silnych fundamentach – Polska znajduje się
na ostatnim miejscu wśród umiarkowanych innowatorów, wyprzedzając zaledwie trzy
europejskie kraje – Bułgarię, Łotwę i Rumunię.
Województwo kujawsko-pomorskie zostało sklasyfikowane jako słaby innowator wśród
europejskich regionów, a więc osiągnęło wynik poniżej krajowej średniej. Co więcej, aż 11
polskich województw należy do grupy słabych innowatorów, a zaledwie pięć polskich
regionów to umiarkowani innowatorzy. Są to województwa: mazowieckie, małopolskie,
śląskie, podkarpackie i dolnośląskie.
Niekwestionowanym liderem jest tu województwo mazowieckie, które wyróżniało się na tle
Polski przede wszystkim pod względem udziału mieszkańców regionów w przedziale
wiekowym 25-64 lat z wyższym wykształceniem, udziału wydatków na badania i rozwój
w sektorze publicznym w PKB oraz procentowego udziału małych i średnich
przedsiębiorstw wdrażających innowacje w procesach marketingowych lub
organizacyjnych w ogólnej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.
Dla porównania mocne strony drugiego w zestawieniu województwa podkarpackiego
tkwią w: procentowym udziale wydatków na badania i rozwój w PKB w sektorze
prywatnym, udziale małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających innowacje
we współpracy z innymi podmiotami w ogólnej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw
oraz procentowym udziale małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne
produkty lub procesy w ogólnej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.
Natomiast największym atutem województwa śląskiego jest procentowy udział małych
i średnich przedsiębiorstw wdrażających innowacje w procesach marketingowych lub
organizacyjnych w ogólnej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.
Takie wyniki pokazują, że nie ma jednego wzorca innowacyjności, a działalność
innowacyjna jest pojęciem szerokim, pozwalającym na dowolną interpretację. Polska
innowacyjność powinna być rozumiana na szesnaście sposobów, ponieważ gospodarka
każdego polskiego regionu cechuje się swoimi indywidualnymi silnymi cechami. Najmniej
innowacyjny polski region, czyli województwo podlaskie posiada dobrze wykształcony
kapitał ludzki, jednak sklasyfikowanie go na ostatnim miejscu w aż pięciu z jedenastu
wskaźników innowacyjności użytych do opracowania Regional Innovation Scoreboard
2014 ukazuje, że wykształceni mieszkańcy regionu potrzebują innowacyjnego zaplecza
gospodarczego i organizacyjnego, którym to województwo na chwilę obecną nie
dysponuje. Taka sytuacja stanowi zagrożenie chociażby w postaci migracji dobrze
wykształconej potencjalnej kadry innowacyjnych dziedzin gospodarki do innych regionów
Polski, Europy, a nawet świata (zjawisko tzw. drenażu mózgów).
Województwo kujawsko-pomorskie osiągnęło czternasty wynik wśród szesnastu polskich
województw. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że jest to pozycja
uniemożliwiająca dogonienie czołowych innowacyjnych województw. Po głębszej
analizie należy jednak zauważyć, że województwo kujawsko-pomorskie w żadnej kategorii
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nie zostało sklasyfikowane jako najsłabszy polski region, ani nie wykazuje zagrożenia,
że w przeciągu kilku lat mogłoby taki rezultat osiągnąć.
Region Kujaw i Pomorza osiągnął lepsze wyniki niż chociażby najbardziej innowacyjne
w skali Polski Mazowsze pod względem udziału w obrocie wydatków na innowacje poza
B+R i udziale zysków ze zgłoszeń patentowych do Europejskiego Biura Patentowego w PKB
regionu wg parytetu siły nabywczej €.
Należy to odczytać jako pozytywną prognozę dla wzrostu innowacyjności województwa
kujawsko-pomorskiego w najbliższych latach, ponieważ jest to innowacyjność nie tylko
o charakterze odtwórczym (zakup licencji, patentów czy oprogramowania, ale również
inwestycje w kapitał rzeczowy - wyposażenie, sprzęt i maszyny), ale także i przede
wszystkim twórczym (kreatywność i pomysłowość mieszkańców województwa kujawskopomorskiego przejawiająca się zgłoszeniami patentowymi do EPO).
Oznacza to, że województwo kujawsko-pomorskie ma potencjał do wielokierunkowego
i wieloaspektowego rozwoju innowacyjnej gospodarki, a to w jakim tempie ten rozwój
nastąpi zależy od stworzenia silnego zaplecza organizacyjnego i finansowego.
Najsłabszym ogniwem innowacyjności Kujaw i Pomorza jest brak powiązań
kooperacyjnych, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw.
Brak współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacji należy traktować jako
główny powód słabych na tle Polski wydatków na badania i rozwój przez MSP, które
stanowią znaczącą większość podmiotów gospodarczych nie tylko w województwie, ale
i w Polsce. O sile potencjału innowacji regionu Kujaw i Pomorza świadczy polityka jego
władz. Województwo kujawsko-pomorskie jako pierwsze polskie województwo w dniu 11
czerwca 2001 roku uchwaliło Regionalną Strategię Innowacji – pierwszy w Polsce, a przez
kolejne dwa lata jedyny tego typu dokument w Polsce.
Co więcej polityka innowacyjności regionu Kujaw i Pomorza została uznana za jeden
z przykładów najlepszych praktyk na tle Polski w analizie benchmarkingowej
innowacyjności polskich regionów „W czym tkwi sekret liderów innowacji?”
przeprowadzonej przez Deloitte i objętej patronatem Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Na taką ocenę wpłynął fakt kompleksowego podejścia władz województwa do działań
promocyjnych w zakresie innowacyjności. Świadczy to o wysokim poziomie świadomości
regionu Kujaw i Pomorza na temat istoty innowacyjności dla rozwoju gospodarczego oraz
ukazuje, że efektywny regionalny system innowacji stanowi klucz do sukcesu.
Mocne i słabe strony województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski przedstawiają
się następująco:
Tab. 2.2. Mocne i słabe strony województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski

MOCNE STRONY
liczba zgłaszanych patentów do Europejskiego
Biura Patentowego

SŁABE STRONY
niskie nakłady na B+R zarówno w sektorze
prywatnym jak i publicznym
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wydatki na innowacje poza B+R

nauki humanistyczne jako dominująca ścieżka
kształcenia przyszłych kadr stanowi zagrożenie
dla powolnego rozwoju sektora przemysłu
high-tech oraz usług opartych na wiedzy

silne zaplecze naukowe, z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika, największą uczelnią
wyższą Polski Północnej na czele

mała liczba powiązań
szczególnie w sektorze B+R

wysoka świadomość potrzeby
i promowania innowacji

względnie słaba konkurencyjność innowacji
opracowywanych na terenie województwa
i wprowadzanych do sprzedaży

wdrażania

kooperacyjnych,

polityka proinnowacyjna władz województwa
Źródło: opracowanie własne.

Analiza innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski pokazała, że cel
dogonienia najbardziej innowacyjnych polskich regionów i znalezienie się w pierwszej
piątce takich województw jest jeszcze odległy, a jego szybka realizacja może napotkać
spore trudności. Kategorycznie wykluczyć należy wzrost innowacyjności Kujaw i Pomorza
poprzez wolniejszy rozwój innych regionów – w niemalże wszystkich województwach
widoczna jest coroczna poprawa wyników. Województwo kujawsko-pomorskie
charakteryzuje się stabilnym, przeciętnym poziomem innowacyjności na tle Polski.
Co warte zauważenia, region Kujaw i Pomorza wypada lepiej w zestawieniu poziomu
innowacyjności polskich województw opartym o statystykę państwową. Należy w tym
upatrywać dwóch zasadniczych przyczyn. Po pierwsze, dane na poziomie unijnym
obarczone są większym błędem statystycznym niż dane krajowe. Po drugie, wskaźniki
innowacyjności opracowane na podstawie danych dostępnych na poziomie europejskim
obrazują założenia polityki unijnej, często pełnej postulatów jeszcze trudnych
do spełnienia w polskich realiach.
2.6.3. Benchmarking województwa kujawsko-pomorskiego i sąsiednich województw.
Województwo kujawsko-pomorskie graniczy z pięcioma województwami: mazowieckim,
warmińsko-mazurskim, pomorskim, wielkopolskim i łódzkim.
Wśród regionów sąsiadujących najbardziej wyróżnia się województwo mazowieckie, które
zgodnie z RIS2014 zostało sklasyfikowane jako umiarkowany innowator.
Jeśli chodzi o statystykę międzynarodową województwo kujawsko-pomorskie zostało
sklasyfikowane na ostatnim, szóstym miejscu wśród regionów sąsiadujących.
Wynik wskaźnika syntetycznego uzyskanego w oparciu o benchmarking sąsiedzki
bazujący na statystyce krajowej jest o wiele lepszy – województwo kujawsko-pomorskie
wykazuje porównywalną sytuację gospodarczą sprzyjającą innowacjom do województwa
wielkopolskiego i zajmuje drugie miejsce wśród regionów sąsiadujących.
Należy zauważyć, że pozycja województwa kujawsko-pomorskiego na tle regionów
polskich jest bardziej optymistyczna, gdy poszczególne aspekty innowacyjności badane
są w oparciu o statystykę krajową. Wynika to z większej dokładności pomiarów oraz
równomiernej dostępności danych dla poszczególnych regionów. Cech tych nie można
przypisać statystyce międzynarodowej, a co za tym idzie Regional Innovation Scoreboard
2014. Dlatego też wnioskiem płynącym z przeprowadzonego benchmarkingu na poziomie
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międzynarodowym, krajowym i sąsiedzkim powinien być postulat, aby RIS2014 i innych
statystyk unijnych używać jako narzędzia oglądowego, służącego do lepszego
dopasowania działań regionalnych w zakresie wzrostu innowacyjności do europejskiej
polityki spójności. Natomiast jeśli chodzi o statystykę krajową – warto podjąć działania,
które przyczynią się do jeszcze dokładniejszych i częściej zbieranych danych dotyczących
innowacyjności polskich województw. Dodatkowo benchmarking krajowy i sąsiedzki
mógłby stanowić cenny aspekt współpracy międzyregionalnej w zakresie monitoringu
rozwoju innowacji i inteligentnych specjalizacji.

2.7. Potencjały rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście
procesu wyłaniania inteligentnych specjalizacji
Podstawą do wyboru potencjałów rozwojowych była diagnoza sytuacji oraz analiza
strategiczna regionu, przeprowadzona w oparciu o pozyskane dane. W wyniku analizy
strategicznej potencjałów wybrano obszary, które mają szczególnie istotny wpływ
na rozwój gospodarczy regionu oraz posiadają silne zaplecze naukowe prowadzące
wysoko zaawansowane badania i mogą stanowić podstawę radykalnego rozwoju
innowacyjności przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki zostały następnie poddane dyskusji na
spotkaniach zespołów eksperckich pracujących nad opracowaniem Strategii. W oparciu
o opinie eksperckie zdefiniowano najkorzystniejsze obszary, na których powinna skupić się
interwencja w latach 2014-2020. Wskazano następujące potencjały rozwojowe:
Tab. 2.3. Potencjały rozwojowe:

Najlepsza
bezpieczna
żywność –
przetwórstwo,
nawozy
i opakowania

Obszar najlepszej bezpiecznej żywności obejmuje cały system
od wytworzenia produktów rolnych, poprzez przetwórstwo po
dystrybucję i dostawę do klientów wraz ze wszystkimi
powiązanymi
aspektami
produkcyjnymi
i
usługowymi.
Specjalizacja bazuje na wysoko zaawansowanym rolnictwie,
silnie rozwiniętym sektorze przedsiębiorstw z branży spożywczej,
produkcji nawozów, opakowań oraz silnym zapleczu naukowym
obejmującym: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział
Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Technologii Chemicznej
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział
Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Oddział
w Bydgoszczy Państwowego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin,
Ośrodek
Badawczy
w
Bydgoszczy
Instytutu
Technologiczno-Przyrodniczego, Wyższą Szkołę Gospodarki
w
Bydgoszczy,
a
także
Interdyscyplinarne
Centrum
Nowoczesnych Technologii i Centrum Badawcze Mikrotoksyn.
Obszar oddziaływania:
Cały proces wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności,
począwszy od rolnictwa, poprzez przetwórstwo, aż do etapu
sprzedaży. Specjalizacja obejmuje również branże powiązane,
takie jak: produkcja nawozów i opakowań oraz procesy
logistyczne (np. dystrybucja, magazynowanie).

Medycyna,
usługi
medyczne
i turystyka
zdrowotna

Potencjał rozwojowy bazuje na silnym potencjale naukowym
w obszarze nauk medycznych oraz zasobach, doświadczeniu
i infrastrukturze, w zakresie lecznictwa sanatoryjnego,
szpitalnego, usług medycznych i rehabilitacyjnych, które mogą
być wspierane przez psychologię. Potencjał naukowy jest
reprezentowany przede wszystkim przez: Collegium Medicum
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w Bydgoszczy, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzki
Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Wydział Matematyki, Fizyki
i Techniki, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższą Szkołę
Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Wyższą Szkołę
Gospodarki w Bydgoszczy.
Powyższym zasobom towarzyszy infrastruktura oraz walory
środowiska naturalnego, a także wysoki potencjał turystycznorekreacyjny regionu, których wykorzystanie i rozwój stanowić
będą podstawę komponentu specjalizacji, dotyczącego
turystyki zdrowotnej.
Obszar oddziaływania:
Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich
komercyjne zastosowanie, w szczególności w połączeniu
z rozwojem wysoko zaawansowanych usług sanatoryjnych
i leczniczych, obejmujących turystykę zdrowotną oraz
towarzyszące jej inne aktywności (np. sport, rekreacja,
wypoczynek,
rehabilitacja).
Rozwój
funkcji
turystycznej
województwa, a w tym zakresie sektora przedsiębiorstw,
w odpowiednim powiązaniu ze specjalizacją w sferze
dziedzictwa kulturowego, sztuki i przemysłów kreatywnych.

Motoryzacja,
urządzenia
transportowe
i automatyka
przemysłowa

Dziedzina urządzeń transportowych i automatyki przemysłowej
bazuje na długoletniej tradycji regionu w dziedzinie wytwarzania
części samochodowych, naprawy urządzeń transportowych
kolejowych i drogowych, wytwarzania układów pomiarowych
i łącznikowych, a także istniejącemu zapleczu naukowemu
w zakresie mechaniki i budowy maszyn i pojazdów oraz
automatyki przemysłowej. Zaplecze naukowe specjalizacji
stanowią: Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego
w
Bydgoszczy,
Wydział
Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Sterowania Napędów w Toruniu Przemysłowego Instytutu
Automatyki i Pomiarów.
Obszar oddziaływania:
Produkcja urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz
z produkcją części i podzespołów oraz produkcją automatyki
przemysłowej.

Narzędzia,
formy
wtryskowe,
wyroby
z tworzyw
sztucznych

Potencjał rozwojowy bazuje na znacznej liczbie firm, w tym firm
MŚP, specjalizujących się w produkcji narzędzi do produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych i metali, produkcji komponentów
chemicznych, oraz produkcji wyrobów finalnych z tworzyw
sztucznych, a także zapleczu naukowemu w tym obszarze.
Zaplecze naukowe specjalizacji stanowią: Wydział Inżynierii
Mechanicznej, Wydział Technologii Chemicznej Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego
w
Bydgoszczy,
Wydział
Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników w Toruniu wraz z Oddziałem Przetwórstwa Tworzyw
Polimerowych.
Obszar oddziaływania:
Produkcja narzędzi do obróbki i formowania metali i tworzyw
sztucznych, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz
produkcja komponentów chemicznych.
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Przetwarzanie
informacji,
multimedia,
programowanie,
usługi ICT

Potencjał rozwojowy bazuje na wiedzy i rezultatach badań
w
obszarze
informatyki,
multimediów,
programowania
i przetwarzania informacji, wymaganiach sformułowanych
w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, a także stale rozwijającym się
potencjale gospodarczym w tym obszarze. Zaplecze naukowe
specjalizacji stanowią między innymi: Wydział Matematyki
i Informatyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki, Fizyki
i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Instytut
Matematyki
i
Fizyki,
Wydział
Telekomunikacji
i
Elektrotechniki,
Wydział
Zarządzania
Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa we Włocławku, Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy.
Obszar oddziaływania:
Budowa aplikacji, systemów IT i wysoko zaawansowanego
oprogramowania, dostarczanie produktów multimedialnych,
przetwarzanie informacji oraz świadczenie usług ICT w oparciu
o Internet nowej generacji.

Biointeligentna
specjalizacja –
potencjał
naturalny,
środowisko,
energetyka

Bazuje na potencjale regionu w obszarze zasobów naturalnych,
w tym dotyczących alternatywnych (gaz łupkowy, wody
geotermalne) oraz odnawialnych źródeł energii (biomasa,
energetyka wodna i wiatrowa). Celem tego potencjału
rozwojowego jest rozwój technik badań zasobów środowiska
naturalnego,
opracowywanie
i
wdrażanie
technologii
eksploatacji gazu łupkowego i wód geotermalnych oraz
technologii produkcji energii odnawialnej z biomasy, wody
i wiatru z uwzględnieniem oceny degradacji gleby, wpływu
na zdrowie, szacowania skutków ekonomicznych, a także
wpływu na turystykę, jakość życia mieszkańców i produkcję
żywności. Specjalizacja obejmuje również doskonalenie i rozwój
technologii produkcji papieru, wyrobów drzewnych i mebli,
w tym powiązanie ich z energetycznym wykorzystaniem
biomasy.
Biointeligentna
specjalizacja
obejmuje
także
zastosowanie osiągnięć nauki i prac badawczo-rozwojowych
(szczególnie w dziedzinie chemii, biologii) w szeregu obszarach
szczegółowych (np. zdrowie i uroda - kosmetyki, materiały
opatrunkowe), wzmacniających rozwój konkurencyjnych
i innowacyjnych produktów i usług w regionalnym sektorze
przedsiębiorstw.
Zaplecze naukowe obszaru stanowią zespoły naukowe z zakresu
chemii, fizyki, biologii, geologii, medycyny oraz rolnictwa
i biotechnologii, działające między innymi na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika, Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym,
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Wyższej Szkole Zarządzania
Środowiskiem
w
Tucholi,
Wyższej
Szkole
Gospodarki
w Bydgoszczy, a także w firmie Geofizyka Toruń.
Zakres oddziaływania:
Doskonalenie na bazie wyników projektów badawczych
i nowych technologii. Rozwijanie na ich bazie sieciowo
współpracujących firm, w tym firm spin-off, które utworzą
wysokospecjalistyczne
klastry.
Eksploatacja
zasobów
naturalnych i produkcja energii w oparciu o wypracowane
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innowacyjne technologie. Specjalizacja oddziaływać będzie
również w ramach przekrojowego kompleksu „środowiskozdrowie-turystyka-gospodarka-żywność”.

Transport,
logistyka,
handel – szlaki
wodne i lądowe

Bazuje na szczególnym potencjale regionu, wynikającym
z waloru położenia oraz posiadanych zasobów naturalnych
o przeznaczeniu logistyczno-transportowym (szlaki wodne),
a także wynikającym z ukształtowanego i rozwijanego układu
i infrastruktury na potrzeby transportu lądowego (szlaki lądowe).
Rozwój tej specjalizacji w sferze nauki i działalności badawczorozwojowej zapewni współpraca szkół wyższych w regionie
(Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
oraz inne szkoły wyższe). Efektywna eksploatacja potencjału
w tym zakresie da możliwość radykalnego rozwoju dziedzin
gospodarowania, dotyczących nowoczesnego transportu
i logistyki oraz powiązanego z tymi dziedzinami handlu, przy
zastosowaniu rozwiązań w oparciu o efekty, planowanej,
powszechnej cyfryzacji regionu.
Obszar oddziaływania:
Radykalny
rozwój
funkcji
gospodarczych,
związanych
z wykorzystywaniem szlaków transportu lądowego i wodnego
(żeglugi śródlądowej), logistyki, działalności gospodarczej
w dziedzinie transportu i handlu. Rozwój sektora przedsiębiorstw
transportowych, logistycznych i handlowych.

Dziedzictwo
kulturowe,
sztuka,
przemysły
kreatywne

Potencjał rozwojowy bazuje na walorach regionu w obszarze
kultury i sztuki. Obejmuje również szczegółową dziedzinę
w zakresie konserwacji zabytków, w tym dotyczące tej dziedziny
badania, służące wypracowaniu i zastosowaniu rozmaitych
techniki i technologii konserwacji zabytków, opartych
o najnowsze osiągnięcia fizyki i chemii (odpowiednio także
innych nauk). Celem potencjału rozwojowego jest efektywne
wykorzystanie zasobów kulturowych, jako kluczowego czynnika
kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich oraz
proinnowacyjnych społeczeństwa województwa. W systemie
gospodarczym regionu specjalizacja stanowić będzie podstawę
rozwoju tzw. przemysłów kreatywnych i kulturowych. Wdrażana
będzie w powiązaniu ze specjalizacją w dziedzinie
przetwarzania informacji, multimediów, programowania i ICT.
Dziedziny oddziaływania:
Aktywizacja sfery gospodarczej regionu w dziedzinie kultury
i kreatywności oraz wykorzystania kapitału intelektualnego
realizowana poprzez rozwój innowacyjnych mikro i małych
przedsiębiorstw oraz ich współpracę sieciową z instytucjami
kultury i sztuki, podejmujących nowatorskie, niekonwencjonalne
przedsięwzięcia bazujące lub odwołujące się do dziedzictwa
kulturowego, sztuki i historii regionu.

Wybór obszarów rozwojowych bazuje na potencjale gospodarczym i naukowym,
określonej wizji rozwojowej, planowanych efektach gospodarczych oraz rezultatach
istotnych z punktu widzenia celów RSI WK-P.
Rekomendacja: powyższe wyróżnienie powinno być poddane weryfikacji podczas
procesu wyłaniania inteligentnych specjalizacji regionu. Procesowi temu może
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towarzyszyć scalenie, zgrupowanie potencjałów, jeśli będzie to korzystne dla przejrzystości
procesu wyłaniania IS. Metodologia i mechanizm wyłaniania IS zastosowany w tym
procesie będzie miał jednakże decydującą rolę określania wiarygodności i skuteczności
strategicznej (monitorowanej i ewaluowanej) dla poszczególnych IS.

3. Analiza SWOT
Analiza identyfikuje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które mogą
oddziaływać na rozwój regionu w przyszłości, szczególnie w kontekście jego
innowacyjności. Słabe i mocne strony zostały określone w odniesieniu do czynników
wewnętrznych regionu, natomiast szanse i zagrożenia wiążą się z czynnikami
zewnętrznymi.
Materiałem bazowym w procesie analizy SWOT były wnioski płynące z analiz źródeł
zastanych, ewaluacji ex-post RSI WK-P do roku 2015, badań pogłębionych oraz konkluzji
zawartych w zaktualizowanej diagnozie sytuacji regionu. Informacje uzupełniające oraz
dodatkowe opinie w sprawie poszczególnych czynników SWOT pozyskano również dzięki
zrealizowanemu badaniu internetowemu, w ramach którego regionalni interesariusze
przekazali opinie na temat mocnych i słabych stron województwa oraz zidentyfikowanych
przez nich szans i zagrożeń.
Wyniki diagnozy zostały przedstawione i omówione podczas prac Zespołów Eksperckich,
powołanych do wypracowania celów strategicznych i operacyjnych Strategii,
dotyczących kierunków działań proinnowacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.
Z zestawień zawartych w Diagnozie (załącznik nr 1 do RSI) wynika, że województwo
dysponuje określonymi potencjałami (mocne strony), aczkolwiek istotna jest również
liczebność i waga słabych stron regionu. Analiza otoczenia, w tym makro-otoczenia
wykazała pewną równowagę szans i zagrożeń. Z tego też względu działania strategiczne
powinny koncentrować się na wykorzystaniu i wzmacnianiu mocnych stron i niwelowaniu
słabych, przy maksymalnej eksploatacji szans tkwiących w otoczeniu zewnętrznym
województwa. Istotnym elementem strategii powinno być także unikanie, bądź eliminacja
skutków potencjalnych zagrożeń zewnętrznych.
Wyniki Diagnozy pokazują, że działania jakie należy podjąć w celu rozwoju innowacyjnej
gospodarki województwa wymagają interwencji w czterech podstawowych sektorach,
które wzajemnie na siebie wpływają i których rozwój warunkuje każdy inny sektor. Są to:
działania związane z edukacją;
działania związane z rozwojem nauki;
działania związane z rozwojem gospodarki (w tym instytucje otoczenia biznesu oraz
administracja).
Czwartym sektorem jest informatyzacja – traktowana horyzontalnie, jako element rozwoju
wszystkich pozostałych sektorów.
Procesy zastosowane w opracowaniu Diagnozy pozwoliły na wyłonienie potencjałów
gospodarczych województwa, które mogą stanowić o jego silnej pozycji konkurencyjnej,
i z których powinny się wyłonić – przy zastosowaniu mechanizmów opisanych w dalszej
części RSI – inteligentne specjalizacje.
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Na tej podstawie w ramach aktualizacji RIS WK-P dokonano pogłębionej analizy SWOT.
Tab. 3.1. Pogłębiona analiza SWOT

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

jednostki edukacyjne osiągające
wysokie wyniki w ogólnopolskich
rankingach (krajowi liderzy, np. GILA –
Gimnazjum i Liceum Akademickie);
istniejąca, dobrze rozwinięta sieć szkół
(zawodowych);
inicjatywa rozwoju innowacyjnej
edukacji na bazie projektu Astrobaz;
nacisk na innowacyjne kształcenie;
proedukacyjne nastawienie władz
regionalnych;
działania mające na celu cyfryzację
edukacji.

słabe wyniki egzaminów
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
brak ustalonych standardów
współpracy sfery edukacji
z przemysłem oraz szkół średnich
ze szkołami wyższymi
i przedsiębiorstwami, szczególnie
przemysłowymi i wpisującymi się
w inteligentne specjalizacje;
niski odsetek osób z wyższym
wykształceniem, szczególnie
w obszarze nauk ścisłych
i technicznych;
niedostosowanie kształcenia
zawodowego do potrzeb
innowacyjnej gospodarki;
emigracja młodzieży poza region.

EDUKACJA
SZANSE
przygotowywane programy
doposażające szkolnictwo zawodowe
pod warunkiem dostosowania do
potrzeb rynku pracy w kontekście
inteligentnych specjalizacji;
realizacja celów programu edukacji
z RSI w kontekście celów krajowych
programów operacyjnych;
przygotowane programy edukacji
doświadczalnej;
rozwój e-edukacji.

ZAGROŻENIA
brak finansowania aspektów
związanych z innowacyjną edukacją
na poziomie europejskim;
niska jakość kształcenia wynikająca
z założeń programowych;
brak sprawnego i efektywnego
krajowego systemu edukacji;
brak spójności pomiędzy założeniami
systemu edukacji w regionie
z założeniami krajowymi;
brak systemowego sposobu
finansowania edukacji.
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

wysoki potencjał badawczoedukacyjny szkół wyższych;
wysoka pozycja UMK w rankingach
krajowych;
istnienie uczelni technicznej,
zaspokajającej potrzeby regionalnej
gospodarki, nastawionej na
współpracę z przemysłem (UTP);
rozpoznawalne w skali kraju i Europy
nauki astronomiczne;
rozpoznawalne specjalizacje na
uczelniach – mykotoksykologia, optyka,
chemia, medycyna, farmacja,
astronomia.

brak standardów organizacji nauki
w uczelniach regionu;
słabe umiędzynarodowienie nauki;
brak systemowej współpracy szkół
wyższych regionu;
brak laboratoriów na poziomie
światowym;
niedostosowanie oferty laboratoriów
do potrzeb przedsiębiorców;
niska komercjalizacja wyników badań
w jednostkach badawczych;
wykorzystanie środków z RPO zamiast
korzystania ze środków krajowych;
niska aplikowalność o środki
zewnętrzne, pozaregionalne;
niskie nakłady na działalność
badawczo-rozwojową;
zbyt słabe powiązanie sfery nauki
z gospodarką;
mała liczba wdrożeń i licencji;
słaba identyfikacja regionu z wysoko
zaawansowaną nauką.

NAUKA
SZANSE
finansowanie ponadregionalnych
jednostek badawczych, np. centrum
radioastronomii i badań kosmicznych,
radioteleskop, ponadregionalne
konsorcja medyczno-środowiskoworolnicze;
udział w międzynarodowych
projektach badawczych;
realizacja Polskiej Mapy Drogowej
Infrastruktury Badawczej
wymiana know how i współpraca
w ramach utworzonych konsorcjów
badawczo-naukowych w KujawskoPomorskim Obszarze Badawczym,
Horyzont 2020;
polityka pozyskiwania partnerów
prywatnych do projektów B+R
w unii i kraju;
urynkowienie prac B+R wynikające
z programów operacyjnych.

ZAGROŻENIA
trudne warunki finansowania
projektów naukowych (typu
konsorcja), tworzonych przez wielu
partnerów naukowych;
ograniczone środki państwowe
i unijne na infrastrukturę B+R;
brak zainteresowania partnerów
prywatnych finansowaniem projektów
naukowo-badawczych;
niedostosowanie organizacyjne
jednostek naukowych do nowych
obszarów wsparcia w ramach
programów operacyjnych;
problem wkładu własnego uczelni
w projekty naukowo-badawcze.
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

istnienie liderów regionalnej sceny
gospodarczej (przemysł,
produkcja w skali globalnej);
duży odsetek MŚP w ogólnej
liczbie przedsiębiorstw;
duża dostępność terenów
inwestycyjnych, stref
ekonomicznych, parków
technologicznych;
położenie korzystne pod
względem komunikacyjnym;
dobrze rozwinięty przemysł;
wysoko konkurencyjne duże firmy;
silne branże: spożywcza,
chemiczna, producentów
wyrobów mechanicznych,
metalowych, z tworzyw sztucznych
i automatyki, ICT,
uzdrowiskowa,
energetyka i OZE.

niska innowacyjność, w szczególności
sektora MŚP;
brak silnych powiązań sieciowych
między przedsiębiorstwami;
mała liczba instytucji otoczenia biznesu
w skali kraju (brak współpracy
i powielanie zadań);
niekorzystna struktura wielkościowa firm;
dominacja rynku przez mikro
przedsiębiorstwa, mała liczba małych
i średnich przedsiębiorstw;
niskie nakłady firm na działalność B+R;
słabe powiązanie gospodarki ze sferą
nauki.
brak silnych powiązań sieciowych

GOSPODARKA
SZANSE
progospodarcze i proinnowacyjne
systemy i źródła finansowania;
powstanie proinnowacyjnych IOB;
rozwój regionu oparty na dobrze
zdiagnozowanych inteligentnych
specjalizacjach;
powstanie powiązań sieciowych
wytworzonych w ramach
projektów pilotażowych;
regulacje prawne bardziej
wzmacniające wsparcie
procesów innowacyjnych przez
administrację (np. innowacyjne
zamówienia publiczne).

ZAGROŻENIA
nieufność gospodarcza wśród
partnerów gospodarczych (niski poziom
zaufania);
wzrost konkurencji poza regionem;
nadmierna biurokracja;
niepodejmowanie działań na rozwój
innowacji produktowych, systemowych
i organizacyjnych;
niewykorzystywanie
możliwości wsparcia
innowacyjności przez
administrację.
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

realizacja projektów e-;
silna baza edukacyjna i naukowa
w zakresie kształcenia
w specjalności informatyka i
programowanie;
spora grupa firm IT skupionych
w jednym subregionie;
e-usługi i e-administracja.

potrzeba radykalnego rozwoju sieci
internetowej nowej generacji;
potrzeba rozwoju nowych
technologii informatycznych;
potrzeba budowy cyfrowej
gospodarki bazującej na super
szybkim Internecie.

KOPERTA CYFROWA
SZANSE
unijne źródła finansowania cyfryzacji;
rozwój technologii szansą;
na wzmocnienie konkurencyjności
regionu;
rosnąca świadomość korzystania
z narzędzi cyfrowych.

ZAGROŻENIA
niewydajny system infrastruktury sieci
internetowej;
brak spójności sieci internetowej;
istnienie problemu ostatniej mili;
brak dostępności usług 4-go
poziomu;
zbyt skomplikowane procedury
informatyczne dla aplikacji
użytecznych społecznie;
brak rozwiązań systemowych dla
budowy infrastruktury ICT;
niewystarczające narzędzia prawne
służące powszechności dostępu
do Internetu i e-usług.

3.1. Aktualizacja analizy SWOT a warunkowość ex ante
Aktualizacja analizy SWOT służy ustrukturyzowaniu czynników wyłonionych w ogólnej
analizie potencjałów rozwojowych regionu oraz interpretacji czynników rozwojowych
w kontekście ich znaczenia dla wyłaniających się obszarów IS województwa.
Proponowane podejście stanowi uzupełnienie oraz rozwiniecie analizy SWOT w RSI
na potrzeby procesu diagnozy i wyboru obszarów IS.
Ogólna aktualizacja oparta jest na trzech krokach:
Analiza STEEP czynników rozwoju regionu (Krok 1);
Ustrukturowana analiza SWOT (Krok 2);
Analiza krzyżowa SWOT (Krok 3).
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Analiza STEEP (Krok 1) pozwala usystematyzować analizę potencjału regionalnego
poprzez pogrupowanie czynników rozwoju uwzględniając czynniki społeczne,
technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz polityczne.3 Na etapie analizy STEEP
zidentyfikować można czynniki istotne dla obecnych lub potencjalnych inteligentnych
specjalizacji regionu.
Analiza STEEP pozwala sklasyfikować czynniki w tabeli SWOT (Krok 2), co ułatwia dalsza
analizę potencjału regionu. Kolejnym krokiem jest analiza krzyżowa (Krok 3) czynników
SWOT, która opiera się na systematycznym zestawieniu mocnych i słabych czynników
rozwojowych z wyłaniającymi się możliwościami i zagrożeniami.
Co istotne, powyższe kroki analizy mogą być przeprowadzona na poziomie ogólnym
strategii jak też w odniesieniu do konkretnych obszarów specjalizacji.
Rekomendacja: Przyszła analiza poszczególnych obszarów IS powinna pogłębić analizę
czynników STEEP i SWOT skupiając się na specyficznych potencjałach rozwoju istotnych
dla tych obszarów, uwzględniając również inne kryteria specyficzne dla procesu
wyłaniania IS (wynikające z opisanych dalej etapów i mechanizmów IS) lub wypracowane
w jego trakcie.
3.1.1. Analiza STEEP
Poniższa tabela klasyfikuje czynniki wymienione w analizie SWOT w RSI zgodnie z metoda
STEEP z zaznaczeniem potencjału czynników dla głównych priorytetów Strategii
(edukacja, nauka i gospodarka) oraz obecnych lub potencjalnych obszarów specjalizacji.
Tabela wskazuje główne potencjały rozwojowe dla następujących obszarów IS:
Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy, opakowania (BZ);
Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna (MED);
Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa (MOT);
Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych (TOOL);
Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT (ICT);
Bio-inteligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka (BIO);
Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe (LOG);
Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne (ART);
SYS odnosi się do czynników ważnych dla wszystkich obszarów IS.

KROK 1. Analiza STEEP czynników rozwojowych regionu4
Tab. 3.2. Analiza STEEP czynników rozwojowych regionu

TYPOLOGIA
CZYNNIKÓW
SPOŁECZNE,
KAPITAŁ
SPOŁECZNY
I LUDZKI

3
4

OPIS CZYNNIKÓW

EDUKACJA
NAUKA
GOSPODARKA

WPLYW
NA IS

ŹRÓDŁO

Emigracja młodzieży poza region

Gospodarka

SYS

GUS

Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem,
szczególnie w obszarze nauk ścisłych
i technicznych

Gospodarka,
Nauka

SYS

GUS

STEEP jest angielskim skrótem opartym na słowach Social, Technological, Economic, Ecological oraz Policy.
Analiza oparta jest na czynnikach SWOT zidentyfikowanych w RSI oraz materiałach KPAI.
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TECHNOLOGICZNE,
POTENCJAŁ
BADAWCZY
I
BADAWCZOROZWOJOWY

EKONOMICZNE,
POTENCJAŁ
GOSPODARKI
REGIONALNEJ
I
INNOWACYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTW

Niedostosowanie kształcenia wyższego i
zawodowego do potrzeb innowacyjnej
gospodarki

Edukacja

SYS

Konsultacje
społeczne

Brak kadry znającej specyfikę działalności
badawczo-rozwojowej.

Gospodarka,
Nauka

SYS

Konsultacje
społeczne

Słaba identyfikacja regionu z wysoko
zaawansowaną nauką

Gospodarka,
Nauka

SYS

Konsultacje
społeczne

Brak systemowej współpracy sfery edukacji z
przemysłem oraz szkół średnich ze szkołami
wyższymi i przedsiębiorstwami

Gospodarka,
Nauka

SYS

Konsultacje
społeczne

Rozwinięta sieć szkół, w tym szkół
zawodowych.

Edukacja,
Gospodarka

SYS

GUS

Duży potencjał w zakresie szkolnictwa
wyższego.

Edukacja,
Gospodarka

SYS

GUS, dane
uczelni

Wysoka kultura techno-przemysłowa

Gospodarka

TOOL, LOG,
MOT, ICT

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Wykwalifikowana, tania i dostępna kadra
inżynierska, techniczna

Gospodarka

TOOL, LOG,
MOT, ICT

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Koncentracja populacji: aglomeracja
bydgosko- toruńska

Nauka,
Gospodarka,
Edukacja

SYS

GUS, Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Niskie nakłady na działalność badawczorozwojową.

Gospodarka,
Nauka

SYS

GUS

Brak dostosowania zaplecza naukowego do
potrzeb regionalnego przemysłu.

Nauka,
Gospodarka

SYS

Konsultacje
społeczne

Brak realnego i trwałego systemu wspierania
procesów transferu technologii i rozwoju
innowacji.

Gospodarka,
Nauka

SYS

Konsultacje
społeczne

Bardzo mało wdrożeń, patentów, licencji.

Gospodarka,
Nauka

TOOL, ICT,
BIO

GUS, PATSTAT

Zbyt słabe powiązanie sfery nauki z
gospodarką.

Gospodarka,
Nauka

Mocne zaplecze naukowo-badawcze

Nauka

BZ, MED,
TOOL

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Specjalizacja naukowa w zakresie astronomii
rozpoznawana w kraju i na świecie.

Nauka

ICT, MED

SCOPUS, Web
of Science

Zasoby i rozbudowa nowoczesnej
infrastruktury informatycznej

Nauka,
Gospodarka,
Edukacja

ICT, SYS

GUS, Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Duża aktywność w organizowaniu konferencji
naukowych (międzynarodowych)

Nauka,
Edukacja

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Dobrze rozwinięty przemysł i tradycja
przemysłowa

Gospodarka

SYS

GUS

Niskie nakłady firm na działalność B+R

Gospodarka

SYS

GUS

Niska innowacyjność, w szczególności sektora
MŚP

Gospodarka

SYS

GUS

Słabe powiązanie gospodarki ze sferą nauki.

Gospodarka,
Nauka

SYS

Konsultacje
społeczne

Brak silnych powiązań sieciowych pomiędzy
firmami.

Gospodarka

SYS

Konsultacje
społeczne

Stosunkowo wysoki udział wyrobów
innowacyjnych i nowych w ofercie dużych
firm.

Gospodarka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Konsultacje
społeczne
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EKOLOGICZNE

POLITYCZNE,
POLITYKA
PUBLICZNA

Wysoko konkurencyjne duże firmy.

Gospodarka

SYS

GUS

Wysokotowarowa gospodarka rolnicza oraz
rozwinięte przetwórstwo żywności

Gospodarka,
Nauka

FOOD

GUS, Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Rozwinięte sektory przemysłu: chemicznego,
elektromaszynowego, elektro-technicznego,
spożywczego, papierniczego i meblarskiego

Gospodarka,
Nauka

SYS

GUS

Silny sektor uzdrowiskowy.

Gospodarka,
Nauka,
Edukacja

MED

GUS, Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Brak w regionie dostępu do kapitału
wspierającego rozwój nowych technologii

Gospodarka,
Nauka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Rozwinięte jednostki otoczenia biznesu
i instytucje finansowe.

Gospodarka,
Nauka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Brak instytucji okołobiznesowych
wspierających rozwój nowych technologii

Gospodarka,
Nauka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
techniczna województwa

Gospodarka,
Nauka,
Edukacja

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Nierozpoznawalne markowe produkty
z zakresu know-how

Gospodarka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Czyste środowisko

Gospodarka,
Nauka, Edukacja

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Unikalne chronione zasoby naturalne

Gospodarka,
Nauka, Edukacja

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Duży nacisk na kształcenie młodzieży.

Edukacja

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Inicjatywa rozwoju innowacyjnej edukacji
na bazie projektu Astrobaz.

Edukacja,
Gospodarka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Działania mające na celu cyfryzację edukacji.

Edukacja,
Gospodarka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Znaczny rozwój potencjału uczelni w ramach
projektów RPO.

Edukacja,
Nauka,
Gospodarka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Inicjatywy mające na celu budowę
laboratoriów dla przemysłu.

Gospodarka,
Nauka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Projekty w ramach programu: voucher
technologiczny, fundusz powiązań
kooperacyjnych, fundusz badań i wdrożeń

Gospodarka,
Nauka

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Zaawansowane projekty z zakresu ochrony
środowiska

Gospodarka,
Nauka

BZ, BIO,

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Niedostateczna świadomość władz lokalnych
znaczenia gospodarki dla rozwoju

Gospodarka,
Nauka,
Edukacja

SYS

Raporty,
opracowania
diagnostyczne

Diagnoza poszczególnych obszarów potencjałów rozwojowych i IS powinna być oparta
na pogłębionej analizie STEEP, w której ogólne czynniki rozwoju (zidentyfikowane
w ogólnym SWOT) będą poddane analizie w kontekście ich roli dla poszczególnych
obszarów specjalizacji. Przykładowo, potencjał i rola jednostek otoczenia biznesu
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i instytucji finansów będzie inny w obszarze zdrowej żywności niż w przypadku
biointeligentej specjalizacji.
Pogłębiona analiza niektórych czynników może być dokonana przy pomocy danych
zastanych (np. analiza potencjału B+R w oparciu o dane o publikacjach czy patentach).
W niektórych przypadkach, w celu pełniejszej interpretacji czynników konieczne będzie
zebranie dodatkowych danych i konsultacje w regionie (przykład jednostek otoczenia
biznesu i instytucje finansów wymaga danych o roli i efektywności jednostek
we wspieraniu konkretnych obszarów specjalizacji). Proponowany system mechanizmu
wyłaniania IS oraz monitoringu bierze pod uwagę te wymogi.
3.1.2. Analiza SWOT w oparciu o STEEP
Klasyfikacja STEEP pozwala na przedstawienie ogólnej analizy SWOT w sposób
ustrukturyzowany (patrz poniższa tabela). Pogłębiona analiza czynników STEEP, biorąca
pod uwagę specyfikę obszarów specjalizacji, pozwoli w przyszłości na przedstawianie
SWOT dla poszczególnych obszarów IS.

KROK 2. Tabela SWOT oparta na STEEP
Tab. 3.3. Tabela SWOT oparta na STEEP

MOCNE STRONY

SLABE STRONY
Emigracja młodzieży poza region.

TECHNOLOGICZNE

SPOŁECZNE

Rozwinięta sieć szkół, w tym szkół zawodowych.
Duży potencjał w zakresie szkolnictwa wyższego.
Wysoka kultura techno-przemysłowa
Wykwalifikowana, tania i dostępna kadra inżynierska,
techniczna.

Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem,
szczególnie w obszarze nauk ścisłych i technicznych.
Niedostosowanie kształcenia wyższego i zawodowego
do potrzeb innowacyjnej gospodarki.
Brak kadry znającej specyfikę działalności badawczorozwojowej.

Słaba identyfikacja regionu z wysoko zaawansowaną
Koncentracja populacji: aglomeracja bydgosko- toruńska. nauką.
Brak systemowej współpracy sfery edukacji
z przemysłem oraz szkół średnich ze szkołami wyższymi
i przedsiębiorstwami.

Mocne zaplecze naukowo-badawcze.

Niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową.

Specjalizacja naukowa w zakresie astronomii
rozpoznawana w kraju i na świecie.

Brak dostosowania zaplecza naukowego do potrzeb
regionalnego przemysłu.

Zasoby i rozbudowa nowoczesnej infrastruktury
informatycznej.

Brak realnego i trwałego systemu wspierania
procesów transferu technologii i rozwoju innowacji.

Duża aktywność w organizowaniu konferencji naukowych
(międzynarodowych).

Bardzo mało wdrożeń, patentów, licencji.
Zbyt słabe powiązanie sfery nauki z gospodarką.
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Dobrze rozwinięty przemysł i tradycja przemysłowa.

Niskie nakłady firm na działalność B+R.

Stosunkowo wysoki udział wyrobów innowacyjnych
i nowych w ofercie dużych firm.

Niska innowacyjność, w szczególności sektora MŚP.

Wysoko konkurencyjne duże firmy.

Brak w regionie dostępu do kapitału wspierającego
rozwój nowych technologii.

Wysokotowarowa gospodarka rolnicza oraz rozwinięte
przetwórstwo żywności

Słabe powiązanie gospodarki ze sferą nauki.
Brak silnych powiązań sieciowych pomiędzy firmami.

Rozwinięte sektory przemysłu: chemicznego,
elektromaszynowego, elektronicznego, elektrotechnicznego, spożywczego, papierniczego i
meblarskiego.

Brak instytucji okołobiznesowych wspierających rozwój
nowych technologii.

Silny sektor uzdrowiskowy.

Brak profesjonalnie przygotowanych miejsc do
inwestowania.

EKOLOGICZNE

Rozwinięte jednostki otoczenia biznesu i instytucje
finansowe.
Czyste środowisko.
Unikalne chronione zasoby naturalne.

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna
województwa.

Brak markowego produktu z zakresu know-how.
Słaba świadomość ekologiczna dotycząca różnych
elementów środowiskowych.

Duży nacisk na kształcenie młodzieży.

POLITYCZNE

Inicjatywa rozwoju innowacyjnej edukacji na bazie
projektu Astrobaz.
Działania mające na celu cyfryzację edukacji.
Znaczny rozwój potencjału uczelni w ramach projektów
RPO.

Niedostateczna świadomość władz lokalnych
znaczenia gospodarki dla rozwoju.

Inicjatywy mające na celu budowę laboratoriów dla
przemysłu.
Projekty w ramach programu: voucher technologiczny.
Zaawansowane projekty z zakresu ochrony środowiska.

SPOŁECZNE

SZANSE

ZAGROŻENIA

Integracja środowiska naukowego, badawczego i
Niespójność działań rożnych środowisk społecznoprzemysłowego, administracyjnego społecznego (dążenia gospodarczych w regionie.
do modelu poczwórnej helisy).
Emigracja wykształconej kadry i absolwentów
z regionu.
Integracja środowiska naukowego, badawczego i
przemysłowego.

TECHNOLOGICZNE

Stworzenie specjalistycznych centrów: nauk
medycznych/technologii, biotechnologii;
nauk/technologii IT, inkubatorów nowych technologii.
Parki technologiczne i przemysłowe w regionie i
przygotowanie terenu dla inwestorów: Centrum Transferu
Technologii w Toruniu, Bydgoski Park Przemysłowy, Park
Przemysłowy w Solcu Kujawskim, Vistula Park w Świeciu.
Rozpoczęta budowa Kujawsko-Pomorskiej Sieci
Informacyjnej oraz sieci instytucji wspierających nowe
technologie.

Niedostateczny poziom infrastruktury.
Niska skuteczność zarządzania infrastrukturą.

Tworzenie wspólnych tematów pomiędzy sektorem
naukowym a gospodarczym: granty, większa otwartość
uczelni na taką współpracę.
Stworzenie systemu produkcji zdrowej, markowej żywności,
identyfikowanej z regionem.
Rozbudowa infrastruktury technicznej.
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Integracja środowiska naukowego, badawczego
i przemysłowego.
Racjonalne i pełne wykorzystanie środków pomocowych
Unii Europejskiej.

EKONOMICZNE

Przyciągnięcie silnego inwestora z obszaru
zaawansowanych technologii.
Stworzenie sytemu preferencji i klimatu dla lokowania
inwestycji innowacyjnych.
Parki technologiczne i przemysłowe w regionie i
przygotowanie terenu dla inwestorów: Centrum Transferu
Technologii w Toruniu, Bydgoski Park Przemysłowy, Park
Przemysłowy w Solcu Kujawskim, Vistula Park w Świeciu.
Tworzenie wspólnych tematów pomiędzy sektorem
naukowym a gospodarczym: granty, większa otwartość
uczelni na taką współpracę.

Niedostosowanie wielu przedsiębiorstw do konkurencji
na rynkach Unii Europejskiej.
Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych.
Niewykorzystanie programów wspierających
innowacje, przedsiębiorczość i rozwój regionalny
ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
Brak wystarczających środków finansowych (region
i kraj).
Upolitycznienie gospodarki (region i kraj).

Racjonalne i skuteczne wskazania dotyczące kierunków
rozwoju potencjałów ekonomicznych i inteligentnych
specjalizacji.

POLITYCZNE

EKOLOGICZNE

Rozbudowa infrastruktury technicznej służącej realizacjom
gospodarczym.
Wymogi tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu
środowiska i ochrony klimatu.
Polityka wyboru prostych rozwiązań przez sektory
biznesu i nauki.
Stosunkowo wysokie środki wsparcia dla działań
związanych ze środowiskiem i ochroną klimatu.
Brak proinnowacyjnego nastawienia władz lokalnych
niewystarczające działania administracji i samorządu
lokalnego na rzecz przyciągnięcia inwestorów.
Racjonalne i pełne wykorzystanie środków pomocowych
Unii Europejskiej.

Niewystarczające wsparcie dla eksporterów (region
i kraj).
Zły system fiskalny państwa, ograniczający rozwój
przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy (kraj).
Zdecydowanie złe stosunki prawne dotyczące
zatrudnienia (kraj).

3.1.3. Analiza krzyżowa SWOT
Analiza krzyżowa (Krok 3) czynników SWOT opiera się na systematycznym zestawieniu
mocnych i słabych czynników rozwojowych z wyłaniającymi się możliwościami
i zagrożeniami. Wyniki analizy krzyżowej można użyć dla wzmocnienia logiki interwencji
w RSI, jak też zastosować do wyboru obszarów IS. Analiza krzyżowa pozwala w sposób
przejrzysty podejść do wskazania obszarów priorytetowych dla regionu. Obszary
priorytetowe leżą w obszarze, na którym zbiegają się mocne strony oraz szansy rozwojowe
regionu. Analiza odpowiada na logikę IS, która wymaga by IS opierały się na istniejącym
potencjale oraz na wyłaniających się przyszłych szansach rozwoju. Ustrukturyzowanie
SWOT biorące pod uwagę kategorie STEEP pozwala na porównanie profilu wyłaniających
się specjalizacji. Poniższa tabela 3.4 jest przykładem wstępnej analizy krzyżowej. Tabela
wskazuje przykładowe punkty zbieżne w obecnym SWOT dla jednego z potencjalnych
obszarów IS: „Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy, opakowania (BZ)”.
„Stworzenie systemu produkcji zdrowej, markowej żywności, identyfikowanej z regionem”
można oprzeć na szeregu mocnych stron i szans rozwojowych województwa takich jak
„wysokotowarowa gospodarka rolnicza oraz rozwinięte przetwórstwo żywności”, „mocne
zaplecze naukowo-badawcze” czy też „czyste środowisko”. Z drugiej strony, niektóre
słabe strony i zagrożenia mogą stać się barierą rozwojową obszaru (np. „brak
zainteresowania inwestorów zewnętrznych”).
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W procesie wyłaniania IS przykład ten można rozwinąć o kryteria procesu (etapy
i mechanizmy) wyłaniania IS, kryteria szczegółowe wypracowane zgodnie
z wcześniejszymi rekomendacjami.
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MOCNE STRONY

Wysoka kultura technoprzemysłowa

Mocne zaplecze naukowobadawcze

BZ
BZ
BZ
BZ

Duży potencjał w zakresie
szkolnictwa wyższego.

BZ

BZ
BZ

BZ

Rozwinięta sieć szkół, w tym szkół
zawodowych.

BZ

BZ

Wykwalifikowana, tania i dostępna
kadra inżynierska, techniczna

Koncentracja populacji:
aglomeracja bydgosko- toruńska

BZ

Specjalizacja naukowa w zakresie
astronomii rozpoznawana w kraju i
na świecie.

Zasoby i rozbudowa nowoczesnej
infrastruktury informatycznej
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Brak proinnowacyjnego nastawienia
władz lokalnych niewystarczające
działania rzecz przyciągnięcia
inwestorów

Niewykorzystanie programów
wspierających innowacje,
przedsiębiorczość i rozwój regionalny
ze środków pomocowych Unii
Europejskiej

Brak zainteresowania inwestorów
zewnętrznych

SZANSE

Niedostosowanie wielu
przedsiębiorstw do konkurencji na
rynkach Unii Europejskiej

Niedostateczny poziom infrastruktury

Emigracja wykształconej kadry i
absolwentów z regionu

Niespójność działań rożnych
środowisk społeczno-gospodarczych
w regionie

Stworzenie sytemu preferencji i
klimatu dla lokowania inwestycji
innowacyjnych

Przyciągnięcie silnego inwestora z
obszaru zaawansowanych
technologii

Stworzenie systemu produkcji
zdrowej, markowej żywności,
identyfikowanej z regionem

Rozbudowa infrastruktury technicznej

środków pomocowych Unii
Europejskiej

Tworzenie wspólnych tematów
pomiędzy sektorem naukowym a
gospodarczym: granty, otwartość
uczelni na współpracę
i pełne wykorzystanie
Racjonalne

Rozpoczęta budowa K-P Sieci
Informacyjnej oraz sieci instytucji
wspierających nowe technologie

w regionie i przygotowanie terenu
pod inwestycje

Stworzenie centrów: nauk
medycznych /technologii,
biotechnologii; nauk /technologii IT,
inkubatorów
Parki technologiczne i przemysłowe

Integracja środowiska naukowego,
badawczego i przemysłowego

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

Potencjalne pola działania na rzecz potencjałów rozwojowych w regionie w procesie wyłaniania IS (przykład „Zdrowej żywności”)

Tab. 3.4. Potencjalne pola działania na rzecz potencjałów rozwojowych w regionie w procesie wyłaniania IS (przykład „Zdrowej żywności”)
ZAGROZENIA

MOCNE STRONY

Wysokotowarowa gospodarka
rolnicza oraz rozwinięte
przetwórstwo żywności

Rozwinięte sektory przemysłu:
chemicznego,
elektromaszynowego, elektrotechnicznego, spożywczego

BZ
BZ
BZ

BZ
BZ
BZ
BZ
BZ

Dobrze rozwinięty przemysł i
tradycja przemysłowa

BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ

BZ

Stosunkowo wysoki udział
wyrobów innowacyjnych w ofercie
dużych firm.

Wysoko konkurencyjne duże firmy.

BZ

Silny sektor uzdrowiskowy.

BZ
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BZ
BZ

BZ

BZ

Brak proinnowacyjnego nastawienia
władz lokalnych niewystarczające
działania rzecz przyciągnięcia
inwestorów

Niewykorzystanie programów
wspierających innowacje,
przedsiębiorczość i rozwój regionalny
ze środków pomocowych Unii
Europejskiej

Brak zainteresowania inwestorów
zewnętrznych

SZANSE

Niedostosowanie wielu
przedsiębiorstw do konkurencji na
rynkach Unii Europejskiej

Niedostateczny poziom infrastruktury

Emigracja wykształconej kadry i
absolwentów z regionu

Niespójność działań rożnych
środowisk społeczno-gospodarczych
w regionie

Stworzenie sytemu preferencji i
klimatu dla lokowania inwestycji
innowacyjnych

Przyciągnięcie silnego inwestora z
obszaru zaawansowanych
technologii

Stworzenie systemu produkcji
zdrowej, markowej żywności,
identyfikowanej z regionem

Rozbudowa infrastruktury technicznej

środków pomocowych Unii
Europejskiej

Tworzenie wspólnych tematów
pomiędzy sektorem naukowym a
gospodarczym: granty, otwartość
uczelni na współpracę
i pełne wykorzystanie
Racjonalne

Rozpoczęta budowa K-P Sieci
Informacyjnej oraz sieci instytucji
wspierających nowe technologie

w regionie i przygotowanie terenu
pod inwestycje

Stworzenie centrów: nauk
medycznych /technologii,
biotechnologii; nauk /technologii IT,
inkubatorów
Parki technologiczne i przemysłowe

Integracja środowiska naukowego,
badawczego i przemysłowego
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ZAGROZENIA

Organizacja konferencji
naukowych (międzynarodowych)

BZ

BZ

BZ

BZ

BZ

MOCNE STRONY

Inicjatywy mające na celu
budowę laboratoriów dla
przemysłu.

Znaczny rozwój potencjału uczelni
w ramach projektów RPO.

Czyste środowisko

BZ

Unikalne chronione zasoby
naturalne

BZ

Rozwinięte jednostki otoczenia
biznesu i instytucje finansowe.

Duży nacisk na kształcenie
młodzieży.

Inicjatywa rozwoju innowacyjnej
edukacji na bazie projektu
Astrobaz.

Działania mające na celu
cyfryzację edukacji.

BZ

BZ
BZ
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Brak proinnowacyjnego nastawienia
władz lokalnych niewystarczające
działania rzecz przyciągnięcia
inwestorów

Niewykorzystanie programów
wspierających innowacje,
przedsiębiorczość i rozwój regionalny
ze środków pomocowych Unii
Europejskiej

Brak zainteresowania inwestorów
zewnętrznych

SZANSE

Niedostosowanie wielu
przedsiębiorstw do konkurencji na
rynkach Unii Europejskiej

Niedostateczny poziom infrastruktury

Emigracja wykształconej kadry i
absolwentów z regionu

Niespójność działań rożnych
środowisk społeczno-gospodarczych
w regionie

Stworzenie sytemu preferencji i
klimatu dla lokowania inwestycji
innowacyjnych

Przyciągnięcie silnego inwestora z
obszaru zaawansowanych
technologii

Stworzenie systemu produkcji
zdrowej, markowej żywności,
identyfikowanej z regionem

Rozbudowa infrastruktury technicznej

środków pomocowych Unii
Europejskiej

Tworzenie wspólnych tematów
pomiędzy sektorem naukowym a
gospodarczym: granty, otwartość
uczelni na współpracę
i pełne wykorzystanie
Racjonalne

Rozpoczęta budowa K-P Sieci
Informacyjnej oraz sieci instytucji
wspierających nowe technologie

w regionie i przygotowanie terenu
pod inwestycje

Stworzenie centrów: nauk
medycznych /technologii,
biotechnologii; nauk /technologii IT,
inkubatorów
Parki technologiczne i przemysłowe

Integracja środowiska naukowego,
badawczego i przemysłowego
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ZAGROZENIA

SŁABE STRONY

SŁABE STRONY

Emigracja młodzieży poza
region

Niedostosowanie kształcenia
wyzszego i zawodowego do
potrzeb innowacyjnej
gospodarki

BZ

Brak kadry znającej specyfikę
działalności badawczorozwojowej.
BZ

BZ

Niski odsetek osób z wyższym
wykształceniem, szczególnie w
obszarze nauk ścisłych i
technicznych

Słaba identyfikacja regionu z
wysoko zaawansowaną nauką
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Brak proinnowacyjnego nastawienia
władz lokalnych niewystarczające
działania rzecz przyciągnięcia
inwestorów

Niewykorzystanie programów
wspierających innowacje,
przedsiębiorczość i rozwój regionalny
ze środków pomocowych Unii
Europejskiej

Brak zainteresowania inwestorów
zewnętrznych

SZANSE

Niedostosowanie wielu
przedsiębiorstw do konkurencji na
rynkach Unii Europejskiej

Niedostateczny poziom infrastruktury

Emigracja wykształconej kadry i
absolwentów z regionu

Niespójność działań rożnych
środowisk społeczno-gospodarczych
w regionie

Stworzenie sytemu preferencji i
klimatu dla lokowania inwestycji
innowacyjnych

Zaawansowane projekty z zakresu
ochrony środowiska

Przyciągnięcie silnego inwestora z
obszaru zaawansowanych
technologii

Stworzenie systemu produkcji
zdrowej, markowej żywności,
identyfikowanej z regionem

Rozbudowa infrastruktury technicznej

środków pomocowych Unii
Europejskiej

Tworzenie wspólnych tematów
pomiędzy sektorem naukowym a
gospodarczym: granty, otwartość
uczelni na współpracę
i pełne wykorzystanie
Racjonalne

Rozpoczęta budowa K-P Sieci
Informacyjnej oraz sieci instytucji
wspierających nowe technologie

w regionie i przygotowanie terenu
pod inwestycje

Stworzenie centrów: nauk
medycznych /technologii,
biotechnologii; nauk /technologii IT,
inkubatorów
Parki technologiczne i przemysłowe

Integracja środowiska naukowego,
badawczego i przemysłowego
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Projekty w ramach programu:
voucher technologiczny.

BZ

ZAGROZENIA

SLABE STRONY

Niska innowacyjność, w
szczególności sektora MŚP

Zbyt słabe powiązanie sfery
nauki z gospodarką.
BZ

Niskie nakłady firm na
działalność B+R
BZ

Niskie nakłady na działalność
badawczo-rozwojową.

Brak dostosowania zaplecza
naukowego do potrzeb
regionalnego przemysłu.

Brak realnego i trwałego
systemu wspierania procesów TT
i innowacji.

Bardzo mało wdrożeń,
patentów, licencji.

BZ
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Brak proinnowacyjnego nastawienia
władz lokalnych niewystarczające
działania rzecz przyciągnięcia
inwestorów

Niewykorzystanie programów
wspierających innowacje,
przedsiębiorczość i rozwój regionalny
ze środków pomocowych Unii
Europejskiej

Brak zainteresowania inwestorów
zewnętrznych

SZANSE

Niedostosowanie wielu
przedsiębiorstw do konkurencji na
rynkach Unii Europejskiej

Niedostateczny poziom infrastruktury

Emigracja wykształconej kadry i
absolwentów z regionu

Niespójność działań rożnych
środowisk społeczno-gospodarczych
w regionie

Stworzenie sytemu preferencji i
klimatu dla lokowania inwestycji
innowacyjnych

Przyciągnięcie silnego inwestora z
obszaru zaawansowanych
technologii

Brak systemowej współpracy
sfery edukacji z przemysłem oraz
szkół średnich ze szkołami
wyższymi i firmami

Stworzenie systemu produkcji
zdrowej, markowej żywności,
identyfikowanej z regionem

Rozbudowa infrastruktury technicznej

środków pomocowych Unii
Europejskiej

Tworzenie wspólnych tematów
pomiędzy sektorem naukowym a
gospodarczym: granty, otwartość
uczelni na współpracę
Racjonalne
i pełne wykorzystanie

Rozpoczęta budowa K-P Sieci
Informacyjnej oraz sieci instytucji
wspierających nowe technologie

w regionie i przygotowanie terenu
pod inwestycje

Stworzenie centrów: nauk
medycznych /technologii,
biotechnologii; nauk /technologii IT,
inkubatorów
Parki technologiczne i przemysłowe

Integracja środowiska naukowego,
badawczego i przemysłowego
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BZ

ZAGROZENIA

SLABE STRONY

Brak markowego produktu z
zakresu know-how

Słabe powiązanie gospodarki ze
sferą nauki.

Brak silnych powiązań
sieciowych między firmami.

Brak instytucji okołobiznesowych
wspierających rozwój nowych
technologii

Niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura techniczna
województwa

Brak profesjonalnie
przygotowanych miejsc do
inwestowania

BZ

Niedostateczna świadomość
władz lokalnych znaczenia
gospodarki dla rozwoju
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Brak proinnowacyjnego nastawienia
władz lokalnych niewystarczające
działania rzecz przyciągnięcia
inwestorów

Niewykorzystanie programów
wspierających innowacje,
przedsiębiorczość i rozwój regionalny
ze środków pomocowych Unii
Europejskiej

Brak zainteresowania inwestorów
zewnętrznych

SZANSE

Niedostosowanie wielu
przedsiębiorstw do konkurencji na
rynkach Unii Europejskiej

Niedostateczny poziom infrastruktury

Emigracja wykształconej kadry i
absolwentów z regionu

Niespójność działań rożnych
środowisk społeczno-gospodarczych
w regionie

Stworzenie sytemu preferencji i
klimatu dla lokowania inwestycji
innowacyjnych

Przyciągnięcie silnego inwestora z
obszaru zaawansowanych
technologii

Stworzenie systemu produkcji
zdrowej, markowej żywności,
identyfikowanej z regionem

Rozbudowa infrastruktury technicznej

środków pomocowych Unii
Europejskiej

Tworzenie wspólnych tematów
pomiędzy sektorem naukowym a
gospodarczym: granty, otwartość
uczelni na współpracę
i pełne wykorzystanie
Racjonalne

Rozpoczęta budowa K-P Sieci
Informacyjnej oraz sieci instytucji
wspierających nowe technologie

w regionie i przygotowanie terenu
pod inwestycje

Stworzenie centrów: nauk
medycznych /technologii,
biotechnologii; nauk /technologii IT,
inkubatorów
Parki technologiczne i przemysłowe

Integracja środowiska naukowego,
badawczego i przemysłowego
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Brak w regionie dostępu do
kapitału wspierającego rozwój
nowych technologii
ZAGROZENIA
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4. Struktura Regionalnej Strategii Innowacji
Przedstawiony na kolejnej stronie schemat obrazuje ogólnopoglądowy układ logiczny RSI
WK-P. Schemat uwypukla zawartość merytoryczną całej Strategii z jej punktem wyjścia,
który stanowią kluczowe problemy, wymagające reakcji systemowej, koniecznej
do osiągnięcia przyjętej wizji rozwojowej regionu (wzmocnienie konkurencyjności
województwa kujawsko-pomorskiego w kraju poprzez zbliżenie się do wyników
osiąganych przez najbardziej innowacyjne polskie regiony, czyli województwa:
mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie, co pozwoli
na dołączenie do grona regionów europejskich określanych mianem umiarkowanych
innowatorów.) oraz mocne strony regionu, które powinny być wykorzystywane w toku
wdrażania Strategii.
Rys. 4.1. Układ logiczny RSI WK-P

Cel główny i wizja

Ukształtowanie innowacyjnych
i kreatywnych postaw
społeczności regionu
Ukształtowanie sektora
nauki jako zaplecza
innowacyjnej gospodarki
społeczności regionu
Ukształtowanie regionalnej
gospodarki opartej
na wiedzy i innowacyjności
społeczności regionu
Koperta cyfrowa
społeczności regionu

REZULTATY

Cele strategiczne

Wzmocnienie
konkurencyjności
województwa kujawskopomorskiego w kraju poprzez
zbliżenie się do wyników
osiąganych przez najbardziej
innowacyjne polskie regiony,
czyli województwa:
mazowieckie, dolnośląskie,
śląskie, małopolskie
i podkarpackie, co pozwoli
na dołączenie do grona
regionów europejskich
określanych mianem
umiarkowanych innowatorów.

Reakcję na zidentyfikowane problemy wraz z odpowiednim wykorzystaniem do ich
ograniczania lub eliminacji mocnych stron regionu stanowią zaplanowane cele
operacyjne i wypełniające je działania. Prowadzić one będą do realizacji celów
strategicznych, co ostatecznie zapewni osiągnięcie celu głównego Strategii.
Przedstawiony powyżej układ celów nie ma charakteru hierarchicznego. Wszystkie cele
traktowane są jako równorzędne. Odzwierciedlają one procesowy układ Strategii, która
przewiduje oddziaływanie w powiązanych ze sobą i wzajemnie warunkujących się
sferach: edukacji
nauki
gospodarki, w warunkach dążenia do zapewnienia
powszechnej cyfryzacji. Co do zasady, w układzie procesowym zaprojektowano także
cele operacyjne.
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Struktura Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Rys 4.2. Struktura RSI WK-P na lata 2014-2020

Regionalna Strategia Innowacji

Diagnoza sytuacji
Główne problemy




















Mocne strony

Brak systemowej współpracy sfery
edukacji z przemysłem oraz szkół
średnich ze szkołami wyższymi i
przedsiębiorstwami.
Niski odsetek osób z wyższym
wykształceniem, szczególnie w
obszarze nauk ścisłych i technicznych.
Niedostosowanie kształcenia
zawodowego do potrzeb gospodarki
innowacyjnej.
Emigracja młodzieży poza region.



Niskie nakłady na działalność
badawczo-rozwojową.
Zbyt słabe powiązanie sfery nauki z
gospodarką.
Brak dostosowania zaplecza
naukowego do potrzeb regionalnego
przemysłu.
Bardzo mało wdrożeń, patentów,
licencji.
Słaba identyfikacja regionu z wysoko
zaawansowaną nauką.



Niska innowacyjność, w szczególności
sektora MŚP.
Niskie nakłady firm na działalność B+R.
Słabe powiązanie gospodarki ze sferą
nauki.
Brak silnych powiązań sieciowych.
Brak realnego i trwałego systemu
wspierania procesów transferu
technologii i rozwoju innowacji.
Brak kadry znającej specyfikę
działalności badawczo-rozwojowej.




















Rozwinięta sieć szkół, w tym szkół
zawodowych.
Duży potencjał w zakresie
szkolnictwa wyższego.
Duży nacisk na kształcenie
młodzieży.
Inicjatywa rozwoju innowacyjnej
edukacji na bazie projektu
Astrobaz.
Działania mające na celu
cyfryzację edukacji.





Potrzeba radykalnego rozwoju sieci
internetowej nowej generacji.
Potrzeba rozwoju nowych technologii
informatycznych.
Potrzeba budowy cyfrowej gospodarki
bazującej na super szybkim Internecie.




CO I.1.
Rozwój
innowacyjnej
edukacji

Dobrze rozwinięty przemysł.
Silny sektor uzdrowiskowy.
Wysoko konkurencyjne duże
firmy.
Stosunkowo wysoki udział
wyrobów innowacyjnych i nowych
w ofercie dużych firm.
Silne branże: spożywcza,
chemiczna, producentów
wyrobów mechanicznych,
metalowych, z tworzyw sztucznych
i automatyki.
Rozwinięte jednostki otoczenia
biznesu i instytucje finansowe.

Silna baza edukacyjna i naukowa
w zakresie kształcenia w
specjalności informatyka i
programowanie.
Spora grupa firm IT skupionych w
jednym subregionie.
Realizacja projektów e-edukacji.

Cele
strategiczne

CO I.2.

Znaczny potencjał szkół
wyższych.
Specjalizacja naukowa w zakresie
astronomii rozpoznawana w kraju i
na świecie.
Znaczny rozwój potencjału uczelni
w ramach projektów RPO.
Inicjatywy mające na celu
budowę laboratoriów dla
przemysłu.
Projekty w ramach programu:
voucher technologiczny.

Potrzeby związane z wdrażaniem
założeń Agendy Cyfrowej


Działania proinnowacyjne – cele operacyjne
Rozwój kształcenia kadr dla
innowacyjnej gospodarki

Edukacja

CO I.3
Kształtowanie postaw
proinnowacyjnych,
kreatywności i promocja RSI

CO II.1.

CO II.2.

Rozwój potencjału
naukowo-badawczego
na rzecz innowacyjnej
gospodarki

Rozwój wysoko
zaawansowanych badań
naukowych

CO III.1.

CO III.2.

Rozwój innowacyjności
i powiązań sieciowych
przedsiębiorstw

Wzmocnienie
oddziaływania sieci
instytucji otoczenia biznesu

Ukształtowanie
innowacyjnych i
kreatywnych postaw
społeczności regionu

Potencjały
rozwojowe IS
Najlepsza bezpieczna żywność –
przetwórstwo, nawozy i opakowania

Medycyna, usługi medyczne i turystyka
zdrowotna

Motoryzacja, urządzenia transportowe i
automatyka przemysłowa

Nauka

Gospodarka

Ukształtowanie
sektora nauki jako
zaplecza
innowacyjnej
gospodarki

Ukształtowanie
regionalnej
gospodarki opartej
na wiedzy i
innowacyjności

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z
tworzyw sztucznych

Przetwarzanie
informacji, multimedia,
programowanie, usługi ICT

CO 1.

CO 2.

Rozwój
infrastruktury
sieci Internet

Rozwój innowacyjnej
gospodarki cyfrowej

Gospodarka bazująca na
powszechnym dostępie do
super szybkiej sieci Internet:
100% gospodarstw
domowych z dostępem do
Internetu o prędkości 30
Mbps + 50% do 100 Mbps
Badania w obszarze ITC.

Cel główny:
Dynamiczny
wzrost
innowacyjności
regionu

 Rozwinięty, nowoczesny i

elastycznie dostosowujący się
do potrzeb otoczenia system
edukacji, obejmujący wszystkie
poziomy nauczania, skutecznie
kształtujący proinnowacyjne
postawy społeczne.
 Rozwinięty system

kształtowania postaw
proinnowacyjnych poprzez
wiedzę i umiejętności.

 Sektor nauki stanowiący

efektywne zaplecze
innowacyjnej gospodarki
regionalnej, szczególnie w
obszarach jej specjalizacji.
 Region wysoko
zaawansowanych badań
naukowych.

Biointeligentna specjalizacja – potencjał
naturalny, środowisko, energetyka
 Innowacyjna gospodarka
Transport, logistyka, handel – szlaki
wodne i lądowe

Dziedzictwo kulturowe, sztuka,
przemysły kreatywne

Koperta cyfrowa

Rezultaty

funkcjonująca w oparciu o
powiązania sieciowe, bazująca
na wiedzy i powszechnie
wykorzystująca efekty
cyfryzacji.

WIZJA:
Wzmocnienie konkurencyjności
województwa poprzez
dołączenie do grona
umiarkowanych innowatorów
wśród regionów europejskich

System wdrażania – Główna jednostka wdrażająca RSI WK-P
Monitoring i ewaluacja oraz ramy finansowe
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5. Cele Regionalnej Strategii Innowacji
Cele Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 zostały podzielone na trzy poziomy: celu głównego, celów strategicznych oraz celów
operacyjnych. Dodatkowo, określono cele dla tzw. Koperty Cyfrowej, definiującej
postępowanie prowadzące do zbudowania gospodarki bazującej na nowej generacji
sieci internetowej oraz nowych technologiach informatycznych.
Dla poszczególnych celów operacyjnych Strategii zdefiniowano działania, wyrażające
sposób operacjonalizacji Strategii. W każdym działaniu określono rodzaje projektów, które
mogą być realizowane w ramach danego działania oraz informacje dodatkowe
na temat uprawnionych beneficjentów i wymagań, które muszą oni spełnić ubiegając
się o wsparcie ze środków publicznych na realizację projektów.
Rys 5.1. Schemat celów Regionalnej Strategii Innowacji

Cel główny
Wzmocnienie
konkurencyjności
województwa

Cele strategiczne
Ukształtowanie
innowacyjnych
i kreatywnych postaw
społeczności regionu

Rozwój innowacyjnej
edukacji

nienie
konkurencyjności
województwa
kujawskopomorskiego
w
kraju
poprzez zbliżenie się do
wyników
osiąganych przez
Ukształtowanie
najbardziej
innowacyjne
sektora nauki
jako
polskie
regiony,
zaplecza innowacyjnejczyli
województwa: mazowieckie,
gospodarki
dolnośląskie,
śląskie,
małopolskie i podkarpackie,
co pozwoli na dołączenie do
grona regionów europejskich
określanych
mianem
Rozwój potencjału
umiarkowanych
naukowo-badawczego
innowatorów.

na rzecz innowacyjnej
gospodarki

Rozwój kształcenia
kadr dla innowacyjnej
gospodarki

Rozwój wysoko
zaawansowanych
badań naukowych

Koperta
cyfrowa

Ukształtowanie regionalnej
gospodarki opartej
na wiedzy i innowacyjności

Rozwój
innowacyjności
i powiązań
sieciowych
przedsiębiorstw
Wzmocnienie
oddziaływania sieci
instytucji otoczenia
biznesu

Ukształtowanie
gospodarki bazującej
na powszechnym
dostępie do super
szybkiej sieci Internet

Rozwój infrastruktury
sieci Internet

Rozwój
innowacyjnej
gospodarki
cyfrowej

Kształtowanie
postaw
proinnowacyjnych,
kreatywności
i promocja
RSI WK-P
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Matryca celów i działań RSI WK-P na lata 2014-2020
Tab. 5.1. Matryca celów i działań RSI WK-P na lata 2014-2020
Obszar
interwencji

Cele strategiczne

Cele operacyjne / działania
Cel operacyjny I.2.

Edukacja

Cel strategiczny I
Ukształtowanie
innowacyjnych
i kreatywnych postaw
społeczności regionu

Cel operacyjny I.1.
Rozwój innowacyjnej edukacji
Działania:
1. Wprowadzenie innowacyjnej edukacji od
szkoły podstawowej do matury
2. Wprowadzenie innowacyjnego szkolnictwa
zawodowego

Rozwój kształcenia kadr dla innowacyjnej gospodarki
Działania:
1. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych
2. Wdrożenie programów praktyk i staży
3. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr B+R+I dla
innowacyjnych przedsiębiorstw
Cel operacyjny I.3
Kształtowanie postaw proinnowacyjnych, kreatywności i promocja RSI
WK-P

Cel operacyjny II.1.

Nauka

Cel strategiczny II
Ukształtowanie sektora
nauki jako zaplecza
innowacyjnej gospodarki

Gospodarka

Cel strategiczny III
Ukształtowanie
regionalnej gospodarki
opartej na wiedzy
i innowacyjności

Koperta
cyfrowa

Ukształtowanie
gospodarki bazującej na
powszechnym dostępie
do superszybkiej sieci
Internet

Rozwój potencjału naukowo-badawczego na
rzecz innowacyjnej gospodarki
Działania:
1. Utworzenie infrastruktury naukowo-badawczej
świadczącej usługi dla gospodarki
2. Wdrożenie systemowej współpracy uczelni i
jednostek naukowych z przemysłem
Cel operacyjny III.1.

Cel operacyjny II.2.
Rozwój wysoko zaawansowanych badań naukowych
Działania:
1. Kształtowanie specjalizacji regionu w zakresie wysoko
zaawansowanych badań naukowych

Rozwój innowacyjności i powiązań sieciowych
przedsiębiorstw
Działania:
1. Budowa innowacyjności firm poprzez
działalność B+R
2. Budowa innowacyjności w sektorze mikro i
małych firm
3. Tworzenie powiązań sieciowych i
międzynarodowych

Cel operacyjny III.2.

Cel 1 „Koperty”.
Rozwój infrastruktury sieci Internet
Działania:
1. Wdrożenie sieci Internet następnej generacji

Wzmocnienie oddziaływania sieci instytucji otoczenia biznesu
Działania:
1. Kształtowanie proinnowacyjnych usług doradczych i integracja
instytucji otoczenia biznesu
2. Rozwój parków przemysłowych i technologicznych
3. Rozbudowa regionalnych instrumentów finansowych
4. Kształtowanie innowacyjnej administracji publicznej
Cel 2 „Koperty”.
Rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej
Działania:
1. Badania w zakresie IT i wysoko zaawansowanych aplikacji
informatycznych
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Cel główny:
Dynamiczny wzrost innowacyjności regionu
Celem głównym Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 jest wzmocnienie konkurencyjności województwa kujawskopomorskiego w kraju poprzez zbliżenie się do wyników osiąganych przez najbardziej
innowacyjne polskie regiony, czyli województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie,
małopolskie i podkarpackie, co pozwoli na dołączenie do grona regionów europejskich
określanych mianem umiarkowanych innowatorów. Realizacja celu głównego obejmuje
trzy cele strategiczne. Dodatkowo, określony jest komponent, wynikający z Europejskiej
Agendy Cyfrowej, wskazującej działania, których zadaniem jest ukształtowanie
gospodarki, bazującej na powszechnym dostępie do szerokopasmowej sieci Internet oraz
przetwarzaniu informacji. Działaniem pomocniczym, wspomagającym realizację celu
głównego jest promocja RSI oraz innowacyjności w regionie.

Cel strategiczny I:
Ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności regionu
W celu strategicznym: „ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności
regionu” priorytetem jest odpowiednie rozwinięcie obszaru kształcenia. Ma to na celu
budowę innowacyjnej edukacji, obejmującej wszystkie poziomy, począwszy
od podstawowego, poprzez edukację gimnazjalną, ponadgimnazjalną, zawodową
i ogólną, aż po kształcenie wyższe.

Cel operacyjny I.1.
Rozwój innowacyjnej edukacji
Niniejszy cel operacyjny jest ukierunkowany na rozwój innowacyjnej edukacji, którą można
określić hasłem: „od przedszkola do matury”. Ma on za zadanie wzmocnienie i rozwój
systemu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz
kształtowanie postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych wśród młodzieży. W zakresie
edukacji podstawowym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości systemu kształcenia
młodzieży, uwzględniającego wyzwania, wynikające z rozwoju innowacyjnej gospodarki
oraz cyfryzacji. W związku z tym, w obszarze szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego
należy wprowadzić i rozpowszechnić formy nauczania doświadczalnego, które wywołają
większe zainteresowanie naukami ścisłymi i w przyszłości przełożą się na wybór studiów
na kierunkach technicznych i ścisłych. W zakresie szkolnictwa zawodowego celem jest
dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnej gospodarki, w szczególności
w dziedzinach kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami. Bardzo istotne jest
uwzględnienie wysokiego tempa postępu technologicznego oraz wymagań związanych
z budową gospodarki cyfrowej. W zakresie szkolnictwa zawodowego musi zostać
utworzony sprawny system kształcenia ustawicznego, powiązany z potrzebami
gospodarki, przedsiębiorstw oraz z programami dydaktycznymi szkół wyższych. W zakresie
kształtowania
postaw
przedsiębiorczych
rezultatem
powinna
być
ewolucja
proinnowacyjnych postaw wśród młodzieży oraz pośrednio przedsiębiorców i społeczności
województwa, skutkująca wzrostem przedsiębiorczości, innowacyjności oraz kreatywności,
46

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

w różnych obszarach, począwszy od edukacji, poprzez naukę, sektor przedsiębiorstw,
administrację, opiekę zdrowotną i sanatoryjną, aż po kulturę i sztukę.
1. Wprowadzenie innowacyjnej edukacji od szkoły podstawowej do matury
Działanie ma za zadanie kompleksowy i systemowy rozwój edukacji na poziomie
szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego ogólnego oraz
zawodowego. Rozwój ma charakter modernizacyjny, mający na celu podniesienie jakości
kształcenia, dostosowanie do wykorzystania najnowszych technik cyfrowych,
wykształcenie w uczniach przywiązania do regionu. Zapewni to wysoki poziom nauczania,
plasujący absolwentów wszystkich szkół województwa kujawsko-pomorskiego w pierwszej
piątce województw w Polsce. Projekty realizowane w ramach działania powinny być
wspierane poprzez wypracowywanie przez jednostki zarządzające edukacją oraz
nadzorujące jakość kształcenia, standardów nauczania i systemowych rozwiązań
obejmujących wszystkie szkoły.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszary tematyczne):
Rozwijanie i wspieranie systemu kształcenia w oparciu o edukacyjno-kulturalne
centra nauki, w dziedzinie nauk przyrodniczych technicznych i ścisłych.
Prowadzenie zajęć dla młodzieży wszystkich stopni edukacji w wyżej
wymienionych jednostkach.
Wprowadzenie doświadczalnego (zaawansowanych zajęć praktycznotechniczno-laboratoryjnych) nauczania dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz
wszystkich klas gimnazjów, mające na celu wywołanie większego
zainteresowania naukami ścisłymi, a w przyszłości wybór studiów na kierunkach
ścisłych i technicznych.
Kształtowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych młodzieży poprzez
doskonalenie jakości nauczania przedsiębiorczości i innowacyjności w szkołach:
szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotu, przygotowanie wysokiej jakości
materiałów dydaktycznych, organizowanie dla nauczycieli i uczniów wizyt
studyjnych w podmiotach stosujących innowacyjne technologie (w tym:
w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowo-badawczych i urzędach
administracji publicznej).
Zmiana profilów nauczania w oparciu o narzędzia elektroniczne, wypracowanie
nowych profili kształcenia w odpowiedzi na wymagania gospodarki cyfrowej.
Kształcenie na odległość w oparciu o platformy cyfrowe – e-edukacja, budowa
systemu
zarządzania
innowacyjną
edukacją,
wdrażanie
platform
informatycznych oraz działających na nich programów kształcenia na
odległość – e-learning.
Podniesienie jakości nauczania, nawiązanie współpracy ze szkołami wyższymi
w zakresie kształcenia kadry nauczycielskiej oraz edukacji w dziedzinie nauk
ścisłych i przedmiotów technicznych. Wzajemna współpraca jednostek
oświatowych oraz ze szkołami wyższymi, w tym w oparciu o wykorzystywanie
szerokopasmowego Internetu.
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Unowocześnienie aparatury i wyposażenia szkół, „mała” infrastruktura
teleinformatyczna (np. wyposażenie w tablice interaktywne, oprogramowanie
edukacyjne, hardware), budowa nowoczesnych pracowni technicznych.
Warunki uzyskania wsparcia – jednostki, które będą ubiegały się o wsparcie muszą
posiadać opracowane i realizowane plany rozwoju, uwzględniające cele określone w RSI
WK-P oraz muszą być zdolne do pełnego wykorzystania potencjału projektu.
Warunkiem udzielenia wsparcia jest systemowy i modernizacyjny charakter propozycji,
polegający na kompleksowym rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów, zgodnych
z celami RSI WK-P oraz zaangażowaniu (współpracy) jak największej liczby szkół danego
typu w województwie lub innych uprawnionych podmiotów. Projekt musi być powiązany
ze standardem nauczania obowiązującym w województwie.
2. Wprowadzenie innowacyjnego szkolnictwa zawodowego
Działanie to jest ukierunkowane na szczególne potrzeby modernizacji i rozwoju szkolnictwa
zawodowego, które powinno zaspokajać wymogi nowoczesnej gospodarki regionalnej,
przygotowywać absolwentów do podjęcia pracy w firmach w regionie oraz utrzymywać
silne powiązania z regionalnymi sektorami gospodarki. Powiązania powinny skutkować
dostosowywaniem kształcenia do realnych potrzeb sfery gospodarczej oraz
zapewnieniem pracy dla absolwentów w gospodarce regionalnej.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów:
Wyposażenie
placówek
szkolnictwa
zawodowego
w
nowoczesny,
specjalistyczny sprzęt dydaktyczny przeznaczony do nauki zawodu,
odpowiadający potrzebom reformowanego systemu kształcenia.
Profilowanie szkół zawodowych, zorientowanie na potrzeby gospodarki
z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji, stworzenie systemu wymiany
informacji oraz aktywnego włączania przedsiębiorców w procesy kształcenia,
nawiązywanie współpracy ze szkołami wyższymi w obszarze profilu kształcenia.
Przeprowadzanie okresowych badań zapotrzebowania gospodarki na
wykwalifikowane kadry oraz dostosowywanie kierunków kształcenia pod kątem
poszukiwanych zawodów / kwalifikacji.
Warunki uzyskania wsparcia – jednostki, dla których ma być przeznaczone wsparcie
muszą spełniać następujące warunki – muszą posiadać: opracowane i realizowane
programy współpracy z przemysłem, potencjał do pełnego wykorzystania wyników
projektu, powiązania z gospodarką, gwarantujące odpowiednie wykorzystanie wyników
projektu (np. zatrudnienie absolwentów).
Warunkiem udzielenia wsparcia jest systemowy i modernizacyjny charakter projektu,
polegający na kompleksowym rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów, zgodnych
z celami RSI WK-P oraz zaangażowaniu i współpracy jak największej liczby szkół. Projekt
musi być powiązany ze standardem nauczania obowiązującym w województwie.
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Cel operacyjny I.2.
Rozwój kształcenia kadr dla innowacyjnej gospodarki
Cel operacyjny jest ukierunkowany na rozwój kształcenia na poziomie szkolnictwa
wyższego tak, aby mogło ono zapewnić odpowiednio wykształcone kadry dla
innowacyjnej gospodarki, w szczególności w obszarach związanych z inteligentnymi
specjalizacjami. Bardzo istotne jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych
i technicznych oraz powiązanie systemu kształcenia z gospodarką, zarówno poprzez
zapewnienie odpowiedniej wiedzy, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy
pracowników szkół wyższych z firmami regionalnymi, włączenie do programu studiów
praktyk i staży w przedsiębiorstwach oraz staży dla absolwentów. Bardzo ważnym
elementem kształcenia kadr dla innowacyjnej gospodarki jest radykalne zwiększenie liczby
doktoratów w obszarze nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych, realizowanych
w porozumieniu z przemysłem, ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych
problemów. Powinno to skutkować wykształceniem wysoko wykwalifikowanych
ekspertów, znających specyfikę prac B+R, którzy powinni być następnie zatrudniani przez
firmy na rzecz, których były realizowane badania prowadzone w ramach doktoratu.
W ramach celu operacyjnego realizowane będą następujące działania (które mogą być
finansowane przede wszystkim z krajowego, a nie regionalnego programu operacyjnego):
1. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych
Działanie ma na celu wzrost liczby studentów na kierunkach ścisłych i technicznych oraz
zwiększenie liczby doktorantów na kierunkach ścisłych, technicznych, przyrodniczych,
medycznych i rolniczych. Zwiększenie liczby studentów musi być połączone
z podniesieniem jakości kształcenia, zapewnieniem wiedzy i umiejętności oczekiwanych
przez przedsiębiorstwa regionalne i przygotowaniem absolwentów do opracowywania
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań u przyszłych pracodawców.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszary tematyczne):
Programy stypendiów dla studentów
przyrodniczych, medycznych i rolniczych.

kierunków

ścisłych,

technicznych,

Programy stypendiów dla doktorantów kierunków ścisłych, technicznych,
przyrodniczych, medycznych i rolniczych
Wsparcie
rozwoju
kierunków
medycznych i rolniczych.

ścisłych,

technicznych,

przyrodniczych,

Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie
i realizowanie programu, prowadzącego do istotnego zwiększenia liczby studentów
na wybranych kierunkach ścisłych, technicznych, przyrodniczych, medycznych
i rolniczych.
Preferowane będą projekty realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji.
Zwiększenie liczby studentów musi być połączone z podniesieniem jakości kształcenia,
zapewniającym wiedzę i umiejętności oczekiwane przez przedsiębiorstwa regionalne
i przygotowującym absolwentów do wypracowywania i wdrażania nowych,
innowacyjnych rozwiązań u przyszłych pracodawców. Realizowane programy kształcenia
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powinny być konsultowane z przedstawicielami regionalnych przedsiębiorstw, w tym
działających w obszarze inteligentnych specjalizacji.
Dodatkowo, rekomendowanym warunkiem uzyskania wsparcia jest powołanie
i zapewnienie działania „brokera innowacji” szczegółowo opisanego w celu operacyjnym
II.1 działanie 2. Broker innowacji musi koordynować projekty realizowane w ramach
działania. Projekty muszą mieć charakter systemowy i modernizacyjny, kompleksowo
rozwiązujący zidentyfikowane problemy.
2. Wdrożenie programów praktyk i staży
Działanie ma na celu wsparcie organizacji praktyk i staży, których celem jest
przygotowanie studentów, doktorantów oraz absolwentów do podjęcia pracy
zawodowej w regionie oraz umożliwienie praktycznego zastosowania wiedzy
i umiejętności nabytych w toku studiów. Celem jest również nawiązanie ścisłych kontaktów
uczestników praktyk z przedsiębiorstwami, ułatwiających wybór specjalizacji kształcenia
pod kątem oczekiwań przyszłych pracodawców. W przypadku staży dla absolwentów
celem jest zdobycie praktyki niezbędnej do efektywnego wykorzystania wiedzy
i umiejętności nabytych w trakcie studiów i ułatwienie podejmowania pracy
w przedsiębiorstwach w regionie. Rekomenduje się, aby do realizacji tego działania
zaangażować środki samorządowe i prywatne.
Organizacja praktyk dla studentów studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich
musi być powiązana z procesem dydaktycznym tak, aby umożliwiały one praktyczne
zastosowanie wiedzy i umiejętności nabywanych w toku studiów oraz ułatwiały wybór
specjalizacji kształcenia i tematyki prac dyplomowych pod kątem oczekiwań przyszłych
pracodawców.
Organizacja stażu ma na celu zdobycie praktyki niezbędnej do efektywnego
wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów i ułatwienie podjęcia
pracy w przedsiębiorstwach w regionie.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszary tematyczne):
Programy praktyk długotrwałych (np. 3-6 miesięcy) w przedsiębiorstwach,
jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych, przeznaczonych dla
studentów (praktyki w toku studiów).
Wspieranie staży dla studentów i absolwentów w regionalnych innowacyjnych
przedsiębiorstwach przemysłowych.
Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem udzielenia wsparcia jest systemowy
i modernizacyjny charakter projektu, polegający na kompleksowym rozwiązaniu słabego
powiązania programów i jakości kształcenia z realnym zapotrzebowaniem gospodarki na
wiedzę i umiejętności absolwentów.
Rekomendowanym warunkiem uzyskania wsparcia przez szkołę wyższą jest powołanie
i zapewnienie działania „brokera innowacji” szczegółowo opisanego w celu operacyjnym
II.1 działanie 2. W tym przypadku broker innowacji musi przygotować i koordynować
projekty realizowane w ramach niniejszego działania, a więc dotyczące organizacji staży
i praktyk w przedsiębiorstwach, dostosowując je do potrzeb i logiki interwencji.
Preferowane są projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji.
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Z kolei warunkiem uzyskania wsparcia w innych dziedzinach strategicznych przez
potencjalnych beneficjentów, czyli przede wszystkim przedsiębiorców powinno być
czynne zaangażowanie się w realizację tego działania poprzez wdrożenie programu
praktyk i staży w ich firmach.
3. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr B+R+I dla innowacyjnych przedsiębiorstw
Działanie ma na celu wsparcie rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla
przedsiębiorstw, znających specyfikę prowadzenia prac B+R+I (B – badawczych,
R – rozwojowych, I – innowacyjnych) poprzez wsparcie ścisłego, systemowego powiązania
prac doktorskich z regionalnym przemysłem oraz zapewnienie bazy wiedzy dla
pracowników działów badawczo-rozwojowych regionalnych przedsiębiorstw.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszary tematyczne):
Stypendia dla doktorantów realizujących prace doktorskie we współpracy
z przedsiębiorstwami, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu
zgłaszanego przez przedsiębiorstwo, finansowane przy udziale takiego
przedsiębiorstwa.
Wsparcie mające na celu budowę systemowej współpracy szkół wyższych
i jednostek naukowych z przemysłem w zakresie realizacji prac doktorskich, ściśle
powiązanych z zapotrzebowaniem regionalnego przemysłu oraz obejmującej
konkretne jednostki organizacyjne i ich kadrę, realizującą prace doktorskie dla
przemysłu.
Wsparcie wdrażania platform informatycznych oraz działających na nich
programów kształcenia na odległość – e-learningu oraz baz wiedzy,
przeznaczonych do przekazywania / udostępniania wysoko zaawansowanej
wiedzy w obszarze inteligentnych specjalizacji dla pracowników regionalnych
przedsiębiorstw.
Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia przez doktorantów jest
realizowanie ścieżki badawczej, mającej na celu rozwiązanie, w ramach prowadzonych
badań i przygotowywanej rozprawy doktorskiej, określonego problemu we współpracy
z firmą zainteresowaną daną kwestią oraz w przyszłości, utrzymanie współpracy z tą firmą
na zasadach komercyjnych lub podjęcie w niej pracy w dziedzinie działalności B+R+I.
Preferowane będą ścieżki, obejmujące złożenie wniosku o przyznanie finansowania
na prowadzenie prac B+R+I w obszarze badawczym (np. ze źródła regionalnego,
programów krajowych, europejskich, w ramach współpracy bilateralnej). Premiowane
będą prace doktorskie, w których realizację firmy angażują się finansowo oraz projekty
dotyczące rozwoju inteligentnych specjalizacji.
Rekomendowanym warunkiem uzyskania wsparcia dla szkół wyższych i jednostek
naukowych jest powołanie i zapewnienie działania „brokerów innowacji” szczegółowo
opisanego w celu operacyjnym II.1 działanie 2. Projekty muszą mieć charakter systemowy
i modernizacyjny, kompleksowo rozwiązujący zidentyfikowane problemy.
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Cel operacyjny I.3.
Kształtowanie postaw proinnowacyjnych, kreatywności i promocja RSI WK-P
Zadaniem
tego
komponentu
jest
kształtowanie
postaw
proinnowacyjnych
i przedsiębiorczych wśród przedsiębiorców i wybranych grup mieszkańców województwa
oraz promocja Strategii. W ramach komponentu mogą być realizowane niestandardowe
działania związane z kulturą, w tym kulturą fizyczną, sztuką, edukacją, jak i dotyczące
innych dziedzin życia, przyczyniające się do wzrostu zainteresowania województwem oraz
wzrostu znaczenia społeczno-gospodarczego regionu w skali kraju i Europy. Do realizacji
przewiduje się duże projekty przygotowywane przez konsorcja złożone z kilku podmiotów
(np. grupa przedsiębiorstw współpracujących w ramach klastra, konsorcjum jednostek
otoczenia biznesu, kilka grup producenckich, konsorcjum jednostek samorządowych),
związane z zadaniami określonymi w RSI WK-P. Projekty muszą obejmować dużą część
województwa i być ukierunkowane na realizację mierzalnych celów, istotnie
wpływających na rozwój innowacyjności regionu. Promocja musi być realizowana
z wykorzystaniem elementów kultury regionu.
Istotnym elementem promocji innowacyjności i potencjału regionu jest wymóg
wykorzystywania, zarówno w samych działaniach promocyjnych, jak również
w poszczególnych projektach realizowanych w ramach Strategii, elementów kreatywnych
i wzornictwa, charakterystycznego dla regionu. Projekty powinny wykorzystywać
i promować elementy kreatywne bazujące na kulturze, tradycji i historii regionu (np.
wzornictwo przemysłowe, regionalne wzory, ubiory, zdjęcia, itp. wykorzystywane
w promocji wyrobów, projektów i programów).
Rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów projektów
(obszary tematyczne):
Proinnowacyjne, niestandardowe działania związane z kulturą, sztuką, edukacją
(oraz z innymi dziedzinami), przyczyniające się do dynamicznego wzrostu
znaczenia województwa, jego rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku.
Projekty generujące nowości w oparciu o wyobraźnię, odwołujące się i twórczo
wykorzystujące ww. zasoby i walory regionalne.
Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia na działania promocyjne
jest zaprezentowanie kompleksowych projektów, rozwiązujących zidentyfikowany
problem, ukierunkowanych na realizację mierzalnych celów oraz istotnie wpływających
na rozwój innowacyjności regionu, poprawę rozpoznawalności regionu i kształtowanie
jego pozytywnego wizerunku.
W przypadku niestandardowych działań związanych z kulturą, sztuką, edukacją
(i w innych dziedzinach) muszą one przyczyniać się do wzrostu rozpoznawalności
i znaczenia województwa, a także kształtować pozytywny wizerunek regionu, w tym
z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji.
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Cel strategiczny II:
Ukształtowanie sektora nauki jako zaplecza innowacyjnej gospodarki
Cel strategiczny zakłada ukształtowanie sektora nauki, w taki sposób, aby stanowił
on efektywne zaplecze dla rozwijanej innowacyjnej gospodarki, w tym głównie
w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami. W ramach realizacji celu
rozwijane będą dwa kierunki działań: rozwój potencjału naukowo-badawczego,
stanowiącego bezpośrednie zaplecze naukowe dla przedsiębiorstw oraz wysoko
zaawansowane badania, prowadzone na poziomie krajowym, europejskim i światowym.

Cel operacyjny II.1.
Rozwój potencjału
gospodarki

naukowo-badawczego

na

rzecz

innowacyjnej

Cel operacyjny ma zapewnić rozbudowę potencjału naukowo-badawczego na rzecz
innowacyjnej gospodarki. Będzie on realizowany poprzez tworzenie, rozbudowę
i modernizację wyposażenia naukowo-badawczego dostosowanego do potrzeb
regionalnego przemysłu oraz poprawę współpracy uczelni i jednostek naukowych
z przemysłem.
W ramach celu operacyjnego realizowane będą następujące działania:
1. Utworzenie
gospodarki

infrastruktury

naukowo-badawczej

świadczącej

usługi

dla

Działanie ma za zadanie budowę / rozbudowę potencjału naukowo-badawczego w celu
umożliwienia świadczenia wysoko zaawansowanych usług B+R dla gospodarki. Jest ono
realizowane poprzez wspieranie rozwoju laboratoriów świadczących zaawansowane
usługi naukowo-badawcze dla przedsiębiorstw oraz wzmocnienie zasobu kadrowego,
poprzez zatrudnianie naukowców (spoza regionu), legitymujących się znaczącym
dorobkiem naukowym, zwłaszcza jeśli działania te dotyczą inteligentnych specjalizacji.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszar tematyczny):
Wsparcie zakupu sprzętu naukowo-badawczego wykorzystywanego w pracach
badawczo-rozwojowych realizowanych dla przedsiębiorstw.
Wsparcie uruchomienia i uzyskania akredytacji przez laboratoria badawcze.
Wsparcie zatrudnienia naukowców (spoza województwa) ze znaczącym,
rozpoznawalnym dorobkiem naukowym oraz dorobkiem w zakresie współpracy
z przedsiębiorstwami.
Warunki uzyskania wsparcia – rekomendowanym warunkiem ubiegania się o wsparcie
jest powołanie i zapewnienie działania „brokera innowacji” szczegółowo opisanego
w celu operacyjnym II.1 działanie 2. Zakup sprzętu naukowo-badawczego i wyposażenia
jest możliwy jedynie w przypadku jego przeznaczenia do świadczenia przez daną
jednostkę usług naukowo-badawczych dla przedsiębiorstw. Preferowane będą inicjatywy
mające na celu tworzenie sieci laboratoriów i zespołów badawczych na rzecz rozwoju
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technologii oraz tworzenie i rozwój laboratoriów badawczych (przede wszystkim na
uczelniach wyższych) dedykowanych dla określonych branż przemysłu, przedsiębiorstw
lub związków przedsiębiorstw.
Wsparcie zatrudnienia naukowców jest skierowane na rozwój kadry naukowej, która
będzie
uczestniczyć
w
projektach
badawczych
i
badawczo-rozwojowych
przeznaczonych dla gospodarki. Zadaniem takich osób powinno być zbudowanie
możliwości świadczenia usług B+R dla przedsiębiorstw w danej dziedzinie.
Projekty muszą w kompleksowy sposób rozwiązywać zidentyfikowany problem.
Realizowane projekty muszą reprezentować standard krajowy rozumiany jako
prowadzenie badań, prac rozwojowych i działań na poziomie porównywalnym
z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce w danej dziedzinie. Preferowane będą
projekty związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji oraz związane z prowadzeniem
prac B+R na poziomie europejskim.
Każde publiczne wsparcie infrastruktury B + R musi być uzależnione od oceny biznes planu
obejmującego przyszłe wykorzystanie infrastruktury i wykazującego, że będzie ona
używana przez i na rzecz przedsiębiorstw.
2. Wdrożenie systemowej współpracy uczelni i jednostek naukowych z przemysłem
Działanie ma na celu rozwój współpracy uczelni i jednostek naukowych z przemysłem,
poprzez
wspieranie
tworzenia
jednostek
organizacyjnych,
odpowiedzialnych
za całościowe przygotowanie i realizację strategii rozwoju współpracy szkoły wyższej lub
jednostki naukowej z regionalnym przemysłem, zwłaszcza w zakresie inteligentnych
specjalizacji. Działanie jest realizowane także poprzez budowę systemów i regulacji
prawnych, wspierających komercjalizację wyników badań naukowych, dotyczących
przedsiębiorczości akademickiej oraz oceny pracowników nauki opartej na ich
osiągnięciach w sferze proinnowacyjnego rozwoju regionu. Ważnym elementem jest
wsparcie tworzenia firm spin-off na etapie preinkubacji.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszary tematyczne):
Utworzenie jednostki pełniącej funkcję „brokera innowacji”.
Opracowanie regulacji prawnych i systemów transferu technologii,
umożliwiających tworzenie firm spin-off i spin-out przez naukowców na bazie
wyników prac badawczych oraz transfer i komercjalizację wyników prac
naukowych do przemysłu.
Warunki uzyskania wsparcia – wsparcie na utworzenie „brokera innowacji” jest
przeznaczone na stworzenie jednostki koordynującej prowadzenie badań oraz
identyfikującej możliwości komercjalizacji i transferu technologii.
„Broker innowacji” jest to jednostka organizacyjna szkoły wyższej, lub jednostki naukowej,
której zadaniem jest koordynacja badań, identyfikacja możliwości komercjalizacji
i transferu technologii, koordynacja procesów rozwoju kierunków naukowych i rozwoju
kadry, a także (w przypadku odpowiedniego działania) koordynacja i przygotowanie
praktyk i staży dla studentów i absolwentów oraz współpraca z samorządem
województwa w zakresie realizacji celów RSI WK-P. „Broker innowacji” musi działać
zgodnie z opracowaną i realizowaną strategią rozwoju badań i współpracy z gospodarką,
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pozytywnie oddziaływującą na proinnowacyjny rozwój regionu, którą muszą posiadać
jednostki naukowe i szkoły wyższe ubiegające się o wsparcie. Utworzenie „brokera
innowacji” musi obejmować opracowanie i wdrożenie formalnych i prawnych warunków
prowadzenia badań naukowych, zarządzania własnością intelektualną, w tym wynikami
badań oraz określających zasady podziału funduszy ze sprzedaży praw własności
intelektualnej i dotyczących tworzenia firm spin-off na bazie wyników badań. Za realizację
działań związanych z wymienionymi dokumentami powinien być odpowiedzialny broker
innowacji. Utworzenie „brokera innowacji” jest dla wyższych uczelni i jednostek
naukowych warunkiem wejścia do programów finansowanych przez samorząd
województwa.

Cel operacyjny II.2.
Rozwój wysoko zaawansowanych badań naukowych
Cel operacyjny „rozwój wysoko zaawansowanych badań naukowych” ma za zadanie
wsparcie tworzenia regionalnych specjalizacji naukowych, które będą stanowiły
bezpośrednie, lub pośrednie wsparcie dla rozwoju inteligentnych specjalizacji w obszarze
gospodarczym. Wspierane badania podstawowe i stosowane, realizowane na poziomie
europejskim lub światowym, muszą tworzyć istotną wartość dodaną dla województwa
w postaci kształtowania wizerunku dynamicznie rozwijającego się regionu, mającego kilka
wysoko zaawansowanych specjalizacji naukowych. Należy je tak ukierunkowywać, aby
stanowiły wsparcie rozwoju innowacyjności gospodarki regionalnej stanowiąc bazę dla
badań aplikacyjnych wdrażanych w przedsiębiorstwach.
W ramach celu operacyjnego realizowane będą następujące działania:
1. Kształtowanie specjalizacji regionu w zakresie wysoko zaawansowanych badań
naukowych
Działanie ma za zadanie podnoszenie poziomu prowadzonych badań, poprzez wsparcie
rozbudowy bazy laboratoryjnej i projektów badawczych, mających na celu rozwój
wysoko zaawansowanych badań naukowych, związanych z kształtowaniem regionalnych
specjalizacji naukowych, wspierających rozwój innowacyjności gospodarki regionalnej,
w tym tworzenie Centrów Doskonałości. Badania te muszą tworzyć wartość dodaną dla
województwa w postaci budowy wizerunku dynamicznie rozwijającego się regionu,
specjalizującego się w kilku obszarach nauki oraz stanowiącego podstawę
do prowadzenia badań aplikacyjnych.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów:
Budowa wysoko zaawansowanych, unikalnych w skali europejskiej centrów
badawczych.
Wsparcie rozbudowy potencjału naukowego laboratoriów, prowadzących
badania na poziomie europejskim lub światowym.
Wsparcie wysoko zaawansowanych badań realizowanych na poziomie
europejskim lub światowym obejmujące zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanej
kadry naukowej, o znaczącym dorobku rozpoznawalnym na poziomie
europejskim i światowym.
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Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie wysoko
zaawansowanych badań naukowych podstawowych lub stosowanych w obszarze
specjalizacji naukowych regionu, których zadaniem jest wspieranie rozwoju inteligentnych
specjalizacji w obszarze gospodarczym. Badania muszą być prowadzone na poziomie
europejskim lub światowym, jak również we współpracy z zagranicznymi jednostkami
naukowymi. Poziom badań jest określany na podstawie liczby publikacji o wysokim
znaczeniu (publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej, tzw. impact factor lub
równorzędnego sposobu oceny znaczenia publikacji), liczby pracowników naukowych
i liczby doktorantów pracujących w obszarze danego tematu naukowego (będących
autorami publikacji i uczestnikami projektów) oraz współpracy z innymi ośrodkami
naukowymi krajowymi i zagranicznymi, mierzonej liczbą, wartością i znaczeniem
naukowym zrealizowanych i/lub realizowanych projektów badawczych. Poziom europejski
jest rozumiany jako prowadzenie badań na poziomie porównywalnym z najlepszymi
ośrodkami naukowymi w Europie w danej dziedzinie, zaś poziom światowy jako
prowadzenie badań na poziomie porównywalnym z najlepszymi ośrodkami naukowymi na
świecie w danej dziedzinie. Do oceny zespołów naukowych należy podejść w sposób
elastyczny, dążąc do obiektywnej oceny dorobku w danej dziedzinie i zdolności zespołu
do zrealizowania danego zadania i wpływu uzyskanych wyników na gospodarkę regionu.
Dodatkowo rekomendowanym warunkiem ubiegania się o wsparcie jest powołanie
i zapewnienie działania „brokerów innowacji” szczegółowo opisanego w celu
operacyjnym II.1 działanie 2.
Wsparcie w ramach działania jest udzielane jako dofinansowanie uzupełniające, jedynie
dla projektów mających zapewnione finansowanie z innych źródeł.
Postawione cele projektu muszą uwzględniać rozwój współpracy z krajowymi
i zagranicznymi jednostkami naukowymi specjalizującymi się w danej tematyce badań.

Cel strategiczny III:
Ukształtowanie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności
Cel strategiczny skierowany jest na ukształtowanie regionalnej gospodarki, jako
gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, wykorzystującej możliwości wynikające
z rozwiniętej gospodarki cyfrowej, bazującej na superszybkiej sieci internetowej nowej
generacji. Szczególny nacisk położony jest na zwiększanie nakładów przedsiębiorstw
na prace badawczo-rozwojowe, nawiązywanie współpracy jednostek naukowych
z przemysłem, tworzenie powiązań sieciowych oraz rozwój efektywnej oferty jednostek
otoczenia biznesu, w tym sfery instrumentów inżynierii finansowej, wspierających procesy
rozwoju innowacji i transferu technologicznego, w skali całego województwa.

Cel operacyjny III.1.
Rozwój innowacyjności i powiązań sieciowych przedsiębiorstw
Cel operacyjny dotyczy rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zintensyfikowanie
działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez firmy, szczególnie we współpracy
ze szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi. Ważnym elementem jest również wsparcie
tworzenia i rozwoju działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, pozyskiwanie
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praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz wspieranie tworzenia powiązań
międzynarodowych. W ramach celu uwzględniono również specyfikę mikro i małych firm,
będące odpowiedzią na ich bardzo niską innowacyjność stwierdzoną w diagnozie oraz
duże znaczenie w tworzeniu miejsc pracy w regionie. Cel operacyjny jest realizowany
także poprzez wspieranie powiązań sieciowych pomiędzy przedsiębiorstwami i wsparcie
powiązań międzynarodowych (internacjonalizacja).
W ramach celu operacyjnego realizowane będą następujące działania:
1. Budowa innowacyjności firm poprzez działalność B+R
Działanie ma na celu budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw bazującej
na innowacyjności. Jest ono realizowane poprzez zintensyfikowanie działalności
badawczo-rozwojowej, prowadzonej we współpracy ze szkołami wyższymi i jednostkami
naukowymi oraz wsparcie procesów uzyskiwania praw ochronnych w zakresie własności
przemysłowej i intelektualnej.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszar tematyczny):
Małe projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez firmy we współpracy
z jednostkami badawczymi (mini-granty, voucher technologiczny, itp.).
Projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez firmy, konsorcja firm
i konsorcja naukowo-przemysłowe we współpracy z jednostkami sfery
badawczo-rozwojowej (projekty celowe).
Wsparcie tworzenia i rozwoju działów B+R w przedsiębiorstwach, obejmujące
staże pracowników firm w szkołach wyższych oraz zakup wyposażenia
laboratoriów.
Wsparcie uzyskiwania praw w zakresie ochrony własności przemysłowej
i intelektualnej (np. patenty, wzory użytkowe i przemysłowe).
Warunki uzyskania wsparcia – projekty muszą przyczyniać się do radykalnej poprawy
konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacji (produktowej, technologicznej,
organizacyjnej, finansowej, marketingowej) i/lub poprzez wprowadzenie nowych
produktów, udoskonalonych produktów czy wdrożeń na bazie opatentowanej wiedzy
i wyników B+R.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie biznesplanu przedsięwzięcia,
prezentującego planowane działania, gospodarcze wykorzystanie wypracowanych
rezultatów, ich pozytywny wpływ na wskaźniki biznesowe firmy oraz pogłębioną analizę
ryzyka biznesowego, finansowego i technologicznego wraz z planem działań
zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń.
Preferowane będą projekty realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest realizacja działań w oparciu o zasadę CSR (ang.
Corporate Social Responsibility), czyli zarządzanie zgodnie z zasadami społecznej
odpowiedzialności biznesu. Kolejnym warunkiem jest współpraca w prowadzeniu
i realizacji działań badawczo-rozwojowych z jednostkami naukowymi, lub szkolnictwem
wyższym (preferowane z regionu).
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W przypadku firm średnich i dużych warunkiem jest współpraca i realizacja projektów
w ujęciu systemowym w zakresie odbywanych praktyk i staży dla pracowników
naukowych w firmach oraz pracowników firm w jednostkach naukowych, lub szkołach
wyższych. Beneficjenci powinni być również angażowani we współpracę sieciową
w zakresie w realizacji praktyk i staży dla uczniów, studentów i absolwentów.
2. Budowa innowacyjności w sektorze mikro i małych firm
Działanie ma na celu budowę przewagi konkurencyjnej bazującej na innowacyjności
w sektorze firm mikro i małych poprzez oferowanie wsparcia zakupu usług doradczych
oraz wsparcia tworzenia nowych firm (typu spin-off, spin-out i start-up) bazujących
na innowacjach i/lub wiedzy wypracowanej w szkołach wyższych oraz w jednostkach
naukowych.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszar tematyczny):
Wsparcie zakupu usług doradczych w zakresie transferu technologii, ochrony
patentowej, prowadzenia badań, rozwoju innowacyjności.
Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej – tworzenie firm spin-off, spin-out i
start-up, bazujących na innowacjach i/lub wiedzy wypracowanej w szkołach
wyższych i w jednostkach naukowych.
Warunki uzyskania wsparcia – projekty muszą przyczyniać się do radykalnej poprawy
sytuacji firmy poprzez wprowadzenie innowacji (produktowej, technologicznej,
organizacyjnej, finansowej, marketingowej), utworzenie nowej innowacyjnej firmy, lub
wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów czy usług.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie biznesplanu przedsięwzięcia
prezentującego planowane działania, gospodarcze wykorzystanie wypracowanych
rezultatów, ich pozytywny wpływ na wskaźniki biznesowe firmy oraz pogłębioną analizę
ryzyka biznesowego, finansowego i dotyczącego technologii wraz z planem działań
zmniejszającym prawdopodobieństwo wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń.
W zakresie zakupu usług doradczych z obszaru transferu technologii, ochrony patentowej,
prowadzenia badań i rozwoju innowacyjności będą preferowane projekty realizowane
w obszarze inteligentnych specjalizacji.
Wsparcie na tworzenie firm spin-off, spin-out i start-up jest przeznaczone dla nowo
zarejestrowanych firm, powstałych w wyniku komercjalizacji wiedzy lub technologii.
Tworzone firmy nie muszą być związane z inteligentnymi specjalizacjami.
Rezultatem wsparcia przedsięwzięcia musi być uzyskanie efektów gospodarczych.
3. Tworzenie powiązań sieciowych i międzynarodowych
Działanie ma za zadanie tworzenie i rozwój powiązań sieciowych pomiędzy
przedsiębiorstwami w celu zacieśnienia współpracy, mającej prowadzić do zwiększenia
potencjału firm poprzez uzyskanie efektu synergii, pozwalającego przedsiębiorstwom
regionu konkurować w skali globalnej, rozwijać eksport nowych, innowacyjnych
produktów, podejmować inwestycje poza granicami kraju oraz doskonalić zasoby
kadrowe.
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Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszary tematyczne):
Wsparcie wspólnego rozwoju produktów innowacyjnych.
Wsparcie tworzenia wspólnej oferty.
Wspólne szkolenia pracowników.
Wsparcie tworzenia powiązań międzynarodowych (internacjonalizacja
działalności przedsiębiorstw), rozwoju eksportu, przygotowania inwestycji
zagranicznych, udziału przedsiębiorstw w wymianie międzynarodowej.
Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie
biznesplanu prezentującego planowane przedsięwzięcie oraz wykazanie wartości
dodanej, wynikającej ze współpracy sieciowej, jej wpływ na wskaźniki biznesowe
partnerów oraz opracowanie pogłębionej analizy ryzyka biznesowego wraz z planem
działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń.
Preferowane będą projekty, których rezultatem będzie nawiązanie współpracy sieciowej
przez większą liczbę firm, w których będą uczestniczyły jednostki B+R oraz takie, w których
planowana współpraca sieciowa będzie długookresowa. Preferowane będą także
projekty mające na celu przeprowadzenie inwestycji zagranicznych oraz projekty
związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji.

Cel operacyjny III.2.
Wzmocnienie oddziaływania sieci instytucji otoczenia biznesu
Cel operacyjny skierowany jest na wzmocnienie oddziaływania regionalnej sieci instytucji
otoczenia biznesu i rozwój innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie usług
doradczych, oferowanych w obszarze transferu technologii i innowacyjności,
internacjonalizacji przedsiębiorstw i cyfryzacji gospodarki. Cel jest realizowany również
poprzez
rozwój
parków
przemysłowych,
technologicznych
i
inkubatorów
przedsiębiorczości oraz rozwój regionalnej sfery instrumentów inżynierii finansowej
i innowacyjnej administracji publicznej.
W ramach celu operacyjnego realizowane będą następujące działania:
1. Kształtowanie proinnowacyjnych usług doradczych i integracja instytucji otoczenia
biznesu
Działanie ma za zadanie wsparcie rozwoju regionalnej gospodarki, w szczególności firm
mikro, małych i średnich, poprzez rozwój proinnowacyjnych usług doradczych
oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu. Istotnym aspektem działania jest także
tworzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi instytucjami wsparcia biznesu. Oferowane
usługi muszą odpowiadać popytowi ze strony sfery przedsiębiorstw.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszary tematyczne):
Wsparcie usług doradczych w zakresie transferu technologii i działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw.
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Wsparcie usług doradczych w dziedzinie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
eksportu, tworzenia międzynarodowych powiązań kooperacyjnych oraz
realizacji inwestycji zagranicznych przez firmy z regionu.
Wsparcie usług doradczych w dziedzinie cyfryzacji działalności gospodarczej/
gospodarki.
Utworzenie i wsparcie regionalnej sieci brokerskiej w sferze transferu technologii
i innowacyjności.
Wsparcie tworzenia powiązań pomiędzy poszczególnymi instytucjami otoczenia
biznesu funkcjonującymi w regionie.
Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia przez jednostki otoczenia
biznesu jest oferowanie usług przedsiębiorstwom z regionu, posiadanie odpowiednich
zdolności organizacyjnych, technicznych i kadrowych do rzetelnego wykonania usługi.
Warunkiem uzyskania wsparcia na realizację usług jest istnienie popytu na dany rodzaj
usługi.
Wsparcie oferowane w ramach działania jest ukierunkowane na firmy sektora MŚP, które
z różnych względów nie korzystają ze wsparcia komercyjnego.
Preferowani będą wnioskodawcy tworzący sieć instytucji otoczenia biznesu, pokrywającą
znaczną cześć regionu oraz świadczący kompleksowe usługi, w tym również usługi
komercyjne. Preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wsparcie dla dalszej profesjonalizacji usług
doradczych może być bezpośrednio przyznane IOB, które spełniają następujące kryteria:
IOB posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła
przychodów IOB, potwierdza zdolność do pracy w warunkach rynkowych
i prowadzenia samowystarczalnej finansowo działalności (lub możliwość
stopniowego
uzyskania
samowystarczalności
do
końca
okresu
kwalifikowalności).
IOB posiada roczny plan pracy zawierający orientacyjny wykaz projektów/usług
do zrealizowana/świadczenia, dostępne środki, niezbędne szkolenia,
wymagany budżet i źródła finansowania. Projekty, które będą się ubiegały
o wsparcie EFRR powinny być wyraźnie przedstawione w planach pracy.
IOB może wykazać, że będą stosowane dostępne normy w zakresie
świadczenia usług opracowane na poziomie krajowym/europejskim/
międzynarodowym.
Jeśli dotyczy, wyniki osiągane w przeszłości przez IOB w zakresie doradztwa/
pomocy przedsiębiorcom w rozwoju biznesu (tj. badania satysfakcji, liczba
świadczonych usług, monitorowanie po wykonaniu usługi itp.).
IOB monitoruje świadczenie różnych usług i wykonuje opinie satysfakcji w celu oceny
wydajność oraz dopuszcza lepsze prognozy oparte na wynikach statystycznych.
2. Rozwój parków przemysłowych i technologicznych
Działanie ma na celu wsparcie rozwoju infrastruktury, służącej rozwojowi przedsiębiorstw
w postaci parków przemysłowych oraz parków technologicznych. Ważnym celem
działania jest również wsparcie tworzenia i utrzymywania inkubatorów technologicznych,
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których celem będzie pomoc początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu
i prowadzeniu firmy. Beneficjentów, którymi będą klienci parków i inkubatorów musi
cechować otwartość na nowe rozwiązania oraz innowacyjność. Parki i inkubatory
powinny powstawać przy firmach lub jednostkach badawczych, cechować
się branżowością, być nastawione na współpracę z mikro i małymi firmami oraz
zaangażować się w system staży i praktyk dla uczniów, studentów i absolwentów.
Rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów projektów
(obszary tematyczne):
Tworzenie i/lub utrzymanie działalności inkubatorów technologicznych.
Rozwój parków technologicznych.
Rozwój parków przemysłowych.
Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia na utworzenie i/lub
utrzymanie inkubatora technologicznego jest utworzenie wyodrębnionego organizacyjnie
ośrodka, który będzie zapewniał początkującym przedsiębiorcom pomoc w uruchomieniu
i prowadzeniu firmy, oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej
technologii. W ramach swojego działania inkubator technologiczny musi oferować:
pomoc doradczą, udostępnienie powierzchni pod działalność gospodarczą, dostęp do
laboratoriów, ułatwianie kontaktów z jednostkami naukowymi. Preferowane będą
inicjatywy powiązane z instytucją naukowo-badawczą lub dużym przedsiębiorstwem.
Inkubatory technologiczne, aby uzyskać wsparcie, muszą oferować usługi inkubacji
przedsięwzięć innowacyjnych oraz wejścia kapitałowe, służące testowaniu wykonalności
proinnowacyjnych projektów gospodarczych.
Warunkiem otrzymania wsparcia na utworzenie lub rozwój parku technologicznego jest
utworzenie
zorganizowanego
kompleksu
gospodarczego,
składającego
się
z wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, którego działalność
wspiera przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi,
a przedsiębiorcami. Park technologiczny musi realizować swoją działalność poprzez
świadczenie usług w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu
technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w
innowacje technologiczne, a także udostępnianie na zasadach umownych
nieruchomości i infrastruktury technicznej do prowadzenia działalności gospodarczej.
Warunkiem uzyskania wsparcia na utworzenie lub rozwój parku przemysłowego, jest
utworzenie
zorganizowanego
kompleksu
gospodarczego,
składającego
się
z wyodrębnionych nieruchomości, stwarzającego możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności firmom sektora MŚP.
Preferowane będą podmioty wyspecjalizowane, posiadające doświadczenie i kadrę
w obszarze działalności, w której ma funkcjonować inkubator lub park. Preferowane będą
projekty realizujące strategię rozwoju inteligentnych specjalizacji. Wsparcie finansowe
może objąć wyposażenie i sprzęt. Wnioskodawca projektu parku technologicznego musi
zagwarantować, że współpracuje z firmami i sieciami firm, oraz że będzie wspomagał
procesy tworzenia firm typu spin-off, spin-out. Mogą to być firmy tworzone na uczelni lub w
jednostce naukowej, a następnie podejmujące działalność w określonym parku
technologicznym.

61

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

3. Rozbudowa regionalnych instrumentów finansowych
Działanie ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój
regionalnej sfery instrumentów inżynierii finansowej, jako dostarczycieli finansowania,
niezbędnego do realizacji proinnowacyjnych przedsięwzięć.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszary tematyczne):
Zapewnienie dostępu do nowych źródeł kapitału, służącego finansowaniu fazy
zalążkowej projektów innowacyjnych (profilowane produkty w zakresie
inwestycji udziałowych).
Rozwój oferty produktów finansowych, dostosowanych do potrzeb
proinnowacyjnego rozwoju (profilowane produkty poręczeniowe i pożyczkowe).
Podnoszenie zdolności kapitałowej instrumentów inżynierii finansowej
do oferowania nowych (profilowanych) produktów finansowych, służących
proinnowacyjnemu rozwojowi sfery przedsiębiorstw.
Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia jest oferowanie produktów
(pożyczkowych, poręczeniowych i inwestycji udziałowych), służących finansowaniu
przedsięwzięć innowacyjnych w sferze gospodarczej, w szczególności znajdujących się
w fazie zalążkowej lub wczesnej fazie wdrożeniowej. Oferowane produkty muszą być
sprofilowane pod potrzeby przedsięwzięć innowacyjnych, w tym uwzględniać
podwyższone ryzyko ich finansowania. Zakres terytorialny oferty finansowej może mieć
zasięg zarówno regionalny, jak i lokalny.
W przypadku udziałowych instrumentów inżynierii finansowej, preferowane będą modele
finansowania oparte na efektywnym montażu finansowym, aktywizującym inne źródła
finansowania.
4. Kształtowanie innowacyjnej administracji publicznej
Działanie ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej administracji publicznej poprzez
wprowadzenie i doskonalenie usług e-administracji oraz wprowadzanie nowoczesnego
systemu zamówień, zgodnego z nowym innowacyjnym podejściem do zamówień
publicznych, mającego na celu stymulowanie powstawania innowacji poprzez tworzenie
popytu na innowacyjne produkty, usługi i technologie.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (obszary tematyczne):
Rozwój i doskonalenie usług e-administracji.
Wsparcie realizacji zamówień publicznych, uwzględniających innowacyjny
charakter przedmiotu zamówienia. Chodzi tu w szczególności o zamówienia
w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz dotyczących
świadczenia usług B+R, podlegające wyłączeniu z regulacji ustawy Prawo
zamówień publicznych (np. zamówienia przedkomercyjne, zamówienia
w zakresie testowania produktów / usług), jak i możliwych do realizacji
na podstawie już istniejących, szczególnych trybów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia w zakresie rozwoju
i doskonalenia usług e-administracji jest zapewnienie kompleksowych, systemowych
rozwiązań w zakresie usług e-administracji, oferowanych przez dany podmiot lub jego
jednostkę organizacyjną. Wdrażane rozwiązania powinny umożliwić kompleksowy kontakt
interesanta z urzędem przy wykorzystaniu sieci Internet nowej generacji.
Wsparcie w zakresie nowego innowacyjnego podejścia do zamówień publicznych
obejmuje szkolenia i doradztwo przy przygotowywaniu procesu zamówienia, dokumentów
przetargowych, stosowanie nowych rozwiązań mających na celu stymulowanie
powstawania innowacji poprzez zastosowanie takich form jak: negocjacje z ogłoszeniem,
dialog konkurencyjny, zamówienia przedkonkurencyjne, elektroniczne zamówienia oraz
oferty wariantowe. Warunkiem przyznania wsparcia jest stosowanie rozwiązań
wymuszających rozwój innowacyjności firm. W zakresie wsparcia przedsięwzięć opartych
na partnerstwie publiczno-prywatnym, wsparcie może zostać udzielone na przygotowanie
prawne i organizacyjne przedsięwzięcia.

IV. Koperta cyfrowa
Zadaniem koperty cyfrowej, stanowiącej integralną część Strategii, jest określenie kierunku
rozwoju w obszarze rozbudowy sieci Internet nowej generacji oraz rozwoju nowych metod
przetwarzania danych, powszechnego wykorzystania aplikacji sieciowych w gospodarce
oraz kreowania popytu na nowe usługi cyfrowe. Obecnie, oprócz sieci komercyjnych,
w regionie działa Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (KPSI), utworzona
w październiku 2002 r., której wyłącznym udziałowcem jest Województwo KujawskoPomorskie. Celem KPSI jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez:
stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa;
wspieranie inicjatyw, które mogą czerpać korzyści z taniego dostępu
do kanałów informacyjnych;
udostępnianie
zainteresowanym
podmiotom
środków
technicznych
do realizowania usług informacyjnych;
zapewnienie powszechnego dostępu do usług teleinformatycznych;
budowę
lub
eksploatację
infrastruktury
telekomunikacyjnej
i
sieci
telekomunikacyjnych oraz nabywanie praw do infrastruktury telekomunikacyjnej
i sieci telekomunikacyjnych;
dostarczanie
sieci
telekomunikacyjnych
lub
zapewnienie
dostępu
do infrastruktury telekomunikacyjnej;
świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sieci, usług na rzecz
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, użytkowników końcowych oraz innych
podmiotów.
W pierwszym etapie budowy uruchomiono sieć szkieletową składającą się z rdzenia
opartego o włókna światłowodowe – jest to wydajna, skalowalna sieć MPLS z warstwą
transportową opartą o technologię DWDM. Kolejnym etapem była rozbudowa sieci
dostępowej w oparciu o rozwiązania radiowe pracujące w paśmie nielicencjonowanym.
Sieć, uruchomiona w 2009 roku, obejmuje zasięgiem 19 powiatów i 144 gminy
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województwa – w każdej gminie jest węzeł sieci. Prędkość transmisji w rdzeniu sieci N x 10
Gbps, N x 1 Gbps, N x 2.5 Gbps, natomiast do sieci dostępowej: N x 1 Gbps dla interfejsu
elektrycznego lub optycznego, na węzłach gminnych przepustowość zależna jest
od zestawionej radiolinii, obecnie do 20 Mbps. Urządzenia posiadają interfejsy 100/1000
Mbps - co najmniej 20 w każdym węźle. Sieć szkieletowa posiada cztery węzły
dystrybucyjne: Włocławek, Grudziądz, Toruń i Bydgoszcz, które agregują ruch
z pozostałych węzłów powiatowych. Do nich zestawione zostały redundantne ścieżki
połączeń z pozostałych miejscowości. Węzły Toruń i Bydgoszcz odgrywają kluczową rolę,
są tu zlokalizowane centra przetwarzania danych oraz punkty styku do sieci operatorów
wyższego rzędu. Planowana rozbudowa sieci ma na celu pokrycie obszaru Województwa
sygnałem radiowym, w technologii LTE, przy wykorzystaniu 50 masztów. Łącza będą
wykorzystywane na potrzeby modułów e-Kultura i e-Edukacja projektu e-Organizacja.
Dodatkowo, planowane jest zainstalowanie 19 radiolinii pracujących w paśmie
koncesjonowanym, które będą wykorzystywane jako łącza dostępowe do szpitali
powiatowych, w ramach modułu e-Zdrowie projektu e-Organizacja. W dalszym etapie
mają zostać zrealizowane przyłącza światłowodowe do szpitali i starostw powiatowych
oraz wojewódzka internetowa platforma komunikacji głosowej. W okresie objętym
Regionalną Strategią Innowacji, w latach 2014-2020 planowana jest realizacja
wojewódzkiej sieci światłowodowej, obejmującej budowę światłowodowych sieci
powiatowych i gminnych z integracją na poziomie rdzenia obecnie funkcjonującej sieci
szkieletowej. Planowana jest budowa sieci o łącznej długości 1121 km, tak aby łącza
światłowodowe doprowadzone zostały do poziomu gminy i docelowo do każdego
sołectwa.
W regionie funkcjonuje również utworzona w 1995 roku sieć TORMAN, stanowiąca
integralną część ogólnopolskiej sieci środowiska akademicko-naukowego PIONIER, której
węzeł regionalny jest zainstalowany w Toruniu. TORMAN obsługuje ok. 68 tysięcy
użytkowników zlokalizowanych na terenie gminy Toruń, w Piwnicach pod Toruniem
i w Grudziądzu. W zależności od potrzeb, sieci LAN połączone są z siecią TORMAN portami
o przepustowości od 10MB/s do 1Gb/s. Główne części szkieletu sieci TORMAN posiadają
przepustowości 10Gb/s, wykorzystywanych jest ok. 86 km własnych połączeń
światłowodowych. Usytuowane są one w kanalizacji teletechnicznej TP S.A., UMK oraz
Garnizonowego Węzła Łączności. Sieć TORMAN wykorzystuje dodatkowo włókna
regionalne sieci PIONIER w relacjach: Toruń – Chełmno – Grudziądz oraz Toruń –
Bydgoszcz. Z usług sieci TORMAN korzysta większość użytkowników środowiska
akademickiego i badawczo-rozwojowego, szkoły, szpitale, jednostki administracji
państwowej i samorządowej, telewizje kablowe oraz przedsiębiorstwa.
Realizacja celów Agendy Cyfrowej w zakresie rozbudowy sieci Internet, określonych w RSI
WK-P
wymaga
przeprowadzenia
kompleksowych,
systemowych
działań
przygotowawczych. Powinny ono objąć przygotowanie: diagnozy sytuacji, obejmującej
opracowanie wniosków i szczegółowych wskaźników realizacji (rozbudowy sieci) na bazie
przeprowadzonego,
kompleksowego
badania
–
mapowania
struktury
sieci
w województwie, posiadanych urządzeń, stopnia ich wykorzystania, dalszych planów
rozbudowy sieci.
Na bazie tak wykonanej diagnozy należy opracować kompleksowy projekt rozwoju sieci,
obejmujący między innymi:
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analizę potrzeb w zakresie rozbudowy podłączeń użytkowników końcowych
w standardzie przesyłu danych określanym przez Agendę Cyfrową;
analizę wielkości przesyłu danych na podłączeniach, węzłach sieci oraz w sieci
szkieletowej;
analizę potrzeb w zakresie urządzeń dodatkowych, takich jak serwery
do przechowywania danych, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo
transmisji (np. redundancja połączeń, ochrona przed cyberatakami lub
sabotażami tradycyjnymi metodami, itp.).
Na podstawie wyników analiz należy wykonać całościowy, kompleksowy projekt rozwoju
infrastruktury sieciowej w regionie, obejmujący wszystkie podmioty zarządzające
i operujące sieciami teletransmisyjnymi. W zależności od wyników projektowania
biznesowego należy, w ramach realizacji konkretnych projektów, odpowiednio
ukierunkować interwencję wspomagającą proces cyfryzacji w tym obszarze. Opisane
działania jako wymagające przeznaczenia dosyć dużych środków i czasu, zostały
uwzględnione w Planie Działań na lata 2014-2020, którego celem jest przygotowanie
wdrożenia dokumentu RSI.

Cel „Koperty”:
Ukształtowanie gospodarki bazującej na powszechnym dostępie do super
szybkiej sieci Internet
Zadaniem stawianym wobec działań realizowanych w ramach koperty cyfrowej jest
spełnienie postulatów Europejskiej Agendy Cyfrowej, określającej kierunki rozwoju
gospodarki w zakresie budowy infrastruktury sieci Internet nowej generacji, powszechnego
dostępu do usług oferowanych w ramach gospodarki cyfrowej oraz rozwoju nowych
metod przetwarzania danych, aplikacji i kreowania popytu na nowe usługi cyfrowe.

Cel 1.
Rozwój infrastruktury sieci Internet
Cel ukierunkowany na wdrożenie sieci Internet następnej generacji, która zgodnie
z Europejską Agendą Cyfrową, zapewni dostęp do sieci o minimalnej prędkości transmisji
30 Mbps do 100% gospodarstw domowych, w tym do 50% gospodarstw domowych
dostęp o prędkości 100 Mbps.
W ramach celu operacyjnego realizowane będą następujące działania:
1. Wdrożenie sieci Internet następnej generacji
Działanie ma na celu identyfikację obecnie funkcjonującej infrastruktury sieci Internet,
planowanie rozwoju oraz rozwój sieci Internet nowej generacji o prędkości transmisji
30 Mbps oraz 100 Mbps na terenie całego województwa.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (tematyka):
Rozbudowa sieci Internet nowej generacji o prędkości transmisji 30 Mbps
oraz 100 Mbps.
Wsparcie realizacji podłączeń na tzw. odcinku „ostatniej mili” na terenach,
na których występuje zjawisko wykluczenia cyfrowego.
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Warunki uzyskania wsparcia – warunkiem uzyskania wsparcia w obszarze rozbudowy sieci
Internet, jest przedstawienie kompleksowego, systemowego rozwiązania, umożliwiającego
realizację celów Agendy Cyfrowej w obszarze prędkości transmisji. Wsparcie mogą
uzyskać również przedsięwzięcia mające na celu modernizację obecnie funkcjonującej
infrastruktury, zgodnie z przedstawionymi wymogami. Proponowane rozwiązanie musi
obejmować zarówno bardziej rozwinięte, jak i słabiej rozwinięte obszary województwa.
W zakresie realizacji podłączeń na tzw. odcinku „ostatniej mili” na terenach, na których
występuje zjawisko wykluczenia cyfrowego, rozwiązanie musi kompleksowo rozwiązywać
problem podłączenia gospodarstw domowych na danym obszarze.

Cel 2.
Rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej
Cel operacyjny ukierunkowany jest na rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej, poprzez
wsparcie badań nad rozwojem nowych technologii przetwarzania danych, stymulowanie
popytu na nowe rozwiązania i systemy oraz wsparcie wdrażania nowych rozwiązań
w gospodarce regionalnej.
W ramach celu operacyjnego realizowane będą następujące działania:
1. Badania w zakresie IT i wysoko zaawansowanych aplikacji informatycznych
Działanie ma na celu rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej poprzez wsparcie badań
nad rozwojem nowych technologii przetwarzania danych, stymulowanie popytu na nowe
rozwiązania i systemy oraz wsparcie wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce
regionalnej.
Przykładowe rodzaje projektów – działanie przewiduje wsparcie następujących rodzajów
projektów (tematyka):
Wsparcie badań nad rozwojem nowych technologii przetwarzania danych.
Stymulowanie popytu na nowe aplikacje i wykorzystanie systemów ICT.
Wsparcie wdrażania nowych rozwiązań ICT w gospodarce regionalnej.
Warunki uzyskania wsparcia – o wsparcie w obszarze badań mogą ubiegać się szkoły
wyższe i jednostki naukowe prowadzące badania nad rozwojem nowych technologii
przetwarzania danych, przy czym wsparcie to może być jedynie uzupełniające.
O wsparcie w zakresie stymulowania popytu oraz na wdrażanie nowych rozwiązań mogą
ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne
podmioty. O wsparcie w zakresie wdrażania nowych rozwiązań ICT w gospodarce
regionalnej mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i szkoły wyższe oraz
jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.
Rekomendowanym warunkiem ubiegania się uczelni i jednostek naukowych o wsparcie
jest powołanie i zapewnienie działania „brokera innowacji” szczegółowo opisanego
w celu operacyjnym II.1 działanie 2.
Preferowane będą projekty związane z inteligentnymi specjalizacjami.
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6. Oddziaływanie RSI na system społeczno-gospodarczy
Realizacja Regionalnej Strategii Innowacji ma za zadanie doprowadzenie do szeregu
pozytywnych zmian w sferze społeczno-gospodarczej województwa. Znajdzie
to odzwierciedlenie we wskaźnikach rozwoju ekonomicznego i społecznego, które
docelowo powinny ulokować województwo w czołowej piątce regionów w Polsce.
Efektywne wdrożenie RSI wymaga jednak bardzo silnej mobilizacji całej społeczności
regionu, w tym: przedstawicieli sfery edukacji, nauki, samorządów, jednostek otoczenia
biznesu i przedsiębiorstw. Bez podjęcia wysiłku modernizacyjnego gospodarki poprzez
radykalny rozwój i wzrost efektywności badań naukowych, których celem jest rozwój
innowacyjności regionalnych firm, województwo znajdzie się w gorszej sytuacji
niż najsłabiej rozwinięte regiony Polski, tzw. Polski Wschodniej, które obecnie bardzo szybko
się rozwijają.
Radykalny wzrost innowacyjności połączony z modernizacją i poprawą efektywności
w poszczególnych dziedzinach oddziaływania Strategii (tj. w sferze edukacji, nauki
i gospodarki) zapewni bardzo wysoką konkurencyjność w obszarach inteligentnych
specjalizacji, które będą motorem rozwoju całej gospodarki regionalnej oraz kapitału
społecznego i intelektualnego. Bezpośrednim efektem dla gospodarki regionu i jego
mieszkańców będzie istotny wzrost poziomu dochodów regionalnych, wynikający
ze wzrostu wartości eksportu przedsiębiorstw oraz możliwości zastosowania wyższych marż
dzięki przewadze konkurencyjnej bazującej na innowacyjności produktów i usług.
Modernizacja gospodarki, rozwój działalności B+R oraz poprawa konkurencyjności firm
przełoży się na wzrost dochodów gospodarstw domowych, wynikający z tworzenia
atrakcyjnych, wysokopłatnych miejsc pracy oraz rozwoju sfery usług, edukacji badań
i nauki. Wzrost ten będzie wynikał z rosnącego zapotrzebowania rozwijających się firm
oraz z rosnących potrzeb pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw. W połączeniu
z umiejętnie wykorzystanymi zasobami kulturalnymi i historycznymi oraz korzystnym
położeniem, region ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem rozwoju życia społecznego
i indywidualnego.
Stworzone zostaną warunki umożliwiające zatrzymanie kapitału społecznego w regionie,
który działać będzie na rzecz jego dalszego rozwoju. Województwo, jego potencjał
i zdolności, a szczególnie bardzo wysoka sprawność działania systemu gospodarczego
oraz jakość kapitału społecznego, ma szansę stać się obszarem rozpoznawalnym w skali
kraju i Europy, jako region najwyższej konkurencyjności i innowacyjności. To z kolei będzie
przyciągać zewnętrznych inwestorów, dodatkowo wzmacniających potencjał rozwojowy
i zamożność województwa.
Oddziaływanie Strategii w obszarze edukacji szkolnej i kształcenia na poziomie wyższym,
zapewni istotny wzrost poziomu wiedzy i kwalifikacji społeczeństwa regionu dostosowany
do potrzeb rozwijającej się gospodarki. Będzie to możliwe dzięki zmianom form,
programów kształcenia i infrastruktury edukacji, kładącym duży nacisk na rozwój
zainteresowań ścisłych i technicznych oraz umiejętności prawidłowego wykorzystywania
nabywanej wiedzy w praktyce zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy.
Radykalna modernizacja systemu kształcenia na poziomie wyższym skutkująca wzrostem
liczby osób z wykształceniem ścisłym i technicznym predysponowanych do pracy
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w regionalnych przedsiębiorstwach wywoła pozytywne rezultaty w sferze zatrudnienia.
Bardzo istotny będzie radykalny rozwój kształcenia na poziomie doktoratu, który
w powiązaniu z prowadzeniem badań na rzecz firm przyczyni się do budowy
proinnowacyjnych przedsiębiorstw, w tym również mikrofirm prowadzących własne
zawansowane prace B+R. Stworzone zostaną atrakcyjne warunki do inwestowania, a więc
rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej przedsiębiorczości, bazującej na rodzimych
osiągnięciach naukowych, badawczo-rozwojowych, aktywności i wysokich aspiracjach
społecznych.
Powszechna cyfryzacja umożliwi rozwijanie działalności gospodarczej na całym obszarze
województwa, niezależnie od lokalizacji względem obszarów zurbanizowanych. Dostęp
do superszybkiego Internetu umożliwi realizację wysoko zaawansowanych usług na rzecz
przedsiębiorstw, rolnictwa i gospodarstw domowych z każdego miejsca województwa,
w tym również ze słabo rozwiniętych terenów wiejskich. Ułatwi także pozyskiwanie wiedzy
i kształtowanie gospodarczych i społecznych sieci współpracy, co wydatnie wspomagać
będzie innowacyjność regionalną oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju
województwa.
Gospodarka regionu funkcjonować będzie jako gospodarka oparta na wiedzy, w której
zapewnione zostaną warunki do efektywnego tworzenia, transferu i komercjalizacji
nowych produktów, usług i koncepcji biznesowych. Rozwój gospodarczy opierać się
będzie na współpracy sieci przedsiębiorstw, obejmujących firmy MŚP skupione wokół
dużych przedsiębiorstw, wspieranych przez jednostki naukowe i edukacyjne, co zapewni
synergię niezbędną do konkurowania na światowych rynkach. Tworzone w systemie
gospodarczym województwa produkty i usługi będą konkurencyjne w skali europejskiej
i światowej, co umożliwi ich eksport, tworzący istotne źródło bogactwa regionalnego.
Ważnym źródłem przychodu staną się również inwestycje zagraniczne realizowane przez
firmy z regionu, w tym innowacyjne firmy MŚP.
Kluczową rolę w rozwoju regionu odgrywa samorząd regionalny wszystkich szczebli.
W procesie realizacji Regionalnej Strategii Innowacji musi on odgrywać silną
i zdecydowaną rolę inicjatora, moderatora i promotora przemian i działań określonych
w dokumencie RSI, korzystając z fachowego wsparcia zewnętrznego. Samorząd musi
wykazywać się dalekowzrocznością działań, konsekwencją i jednocześnie elastycznością
w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków.
Wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji wymagające ogromnego wysiłku i mobilizacji
całej regionalnej społeczności, daje wielką szansę na radykalny rozwój cywilizacyjny
całego regionu i zajęcie miejsca wśród najbardziej rozwiniętych regionów w Polsce.
Zaprzepaszczenie tej szansy spowoduje, że region nie wykorzysta efektywnie środków
z nowej perspektywy finansowej UE oraz przesunie się trwale na jedno z ostatnich miejsc
w rankingach rozwoju gospodarczego w Polsce.
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6.1. Długookresowe rezultaty i oddziaływanie Strategii – najważniejsze konkluzje
Zwiększenie udziału PKB województwa kujawsko-pomorskiego w PKB kraju.
Wzrost konkurencyjności regionalnej sfery przedsiębiorstw, wynikający z efektów
innowacyjności i ukształtowanego, nowoczesnego modelu gospodarczego
(gospodarka oparta na wiedzy).
Wzmocnienie ekonomiczne regionalnego sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, a także ich powiązań gospodarczych i współpracy z sektorem dużych
firm.
Ekspansja gospodarcza poza granice - wzrost eksportu i inwestycji zagranicznych
regionalnej sfery przedsiębiorstw.
Pojawienie się nowych, wysokiej jakości miejsc pracy w sferze przedsiębiorstw
działających w dziedzinach inteligentnej specjalizacji regionu, a także miejsc pracy
w ich otoczeniu, wynikających z intensyfikacji współpracy i rozwoju powiązań
biznesowych.
Wzrost dochodów gospodarstw domowych, będący rezultatem rozwoju sfery
gospodarczej województwa (nowe miejsca pracy, aktywność w zakresie
samozatrudnienia).
Wzrost jakości edukacji i kształcenia na wszystkich poziomach oraz wynikające z tego
pozytywne rezultaty w sferze społecznej i gospodarczej województwa.
Radykalne ograniczenie zjawiska „emigracji z regionu”.
Rozwój nauki, zapewniający podaż rozwiązań i koncepcji, dostosowaną do potrzeb
sfery gospodarczej (ukierunkowanie nauki „na gospodarkę).
Wzrost intensywności powiązań gospodarczych pomiędzy sferą nauki, instytucji
badawczo-rozwojowych oraz sektorem przedsiębiorstw.
Rozpowszechnienie kultury innowacyjności,
kreatywnych w społeczeństwie regionu.

postawy

współpracy

oraz

postaw

Prorozwojowe efekty cyfryzacji, zapewniające powszechny dostęp do informacji,
warunki do jej skutecznej wymiany, tworzenie i wzmacnianie więzi społecznych
i gospodarczych, tworzenie nowych produktów i usług.
W skali europejskiej region rozpoznawalny
innowacyjnych i rozwiniętych cywilizacyjnie.

będzie

jako

jeden

z

najbardziej

7. Rozwój poprzez inteligentne specjalizacje
Wzrost innowacyjności gospodarki regionu będzie realizowany poprzez rozwój
inteligentnych specjalizacji. Koncentracja interwencji (realizowana w ramach
zaplanowanych w RSI WK-P celów i działań) będzie ukierunkowana na wsparcie
wybranych, współpracujących ze sobą obszarów gospodarki i nauki, w celu radykalnego
podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw na bazie wdrażanych wyników wysoko
zaawansowanych badań.
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Rys 7.1. Schemat rozwoju poprzez inteligentne specjalizacje

Nauka

Rozwój gospodarczy

Gospodarka

Regionalny system innowacji

Inteligentne specjalizacje regionu

Cele i działania RSI

RSI WK-P 2014-2020

8.

Idea inteligentnej specjalizacji polega na wybraniu dziedzin gospodarki i nauki
najistotniejszych z punktu widzenia potencjału regionu oraz ukierunkowaniu na nie
interwencji, mającej na celu radykalny rozwój województwa poprzez wzrost
innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań.
Kluczowym warunkiem wyboru inteligentnej specjalizacji jest połączenie istniejącego,
silnego potencjału gospodarczego w danym obszarze z zawansowanymi badaniami
prowadzonymi na poziomie europejskim i światowym. Badania te muszą mieć na celu
wypracowywanie unikalnych rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwach, umożliwiając
im rozwój innowacyjności na poziomie światowym. Kierunek rozwoju gospodarczego
krajów Unii Europejskiej poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji określa się
w dokumentach europejskich, między innymi w Strategii EUROPA 2020, w dokumentach
dotyczących finansowania instrumentów polityki spójności w ramach nowej perspektywy
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz w wytycznych,
dotyczących opracowywania nowych regionalnych strategii innowacji. Strategie
innowacji bazujące na rozwoju inteligentnych specjalizacji stanowić będą warunek
wstępny pozyskiwania finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(m. in. na cele realizacji regionalnych programów operacyjnych), przeznaczonego
na działania mieszczące się w ramach dwóch, spośród jedenastu, celów tematycznych
EFSI.
Inteligentna specjalizacja oznacza wybór dziedzin gospodarki i połączonych z nimi
obszarów nauki, na które zostanie ukierunkowana interwencja. Ma ona na celu rozwój
gospodarczy regionu, poprzez radykalny wzrost innowacyjności wytwarzanych produktów
i usług oraz stosowanych procesów i technologii, na bazie wdrożonych wyników wysoko
zaawansowanych badań. Idea specjalizacji wynika z konieczności koncentracji
ograniczonych środków, jakimi dysponują regiony UE, w celu radykalnego podniesienia
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innowacyjności gospodarki, która musi konkurować z coraz bardziej zawansowanymi
technologicznie i innowacyjnymi gospodarkami krajów pozaeuropejskich5.
Koncentracja środków przeznaczonych na wsparcie oraz połączenie potencjału
gospodarczego z badawczo-rozwojowym ma umożliwić dynamiczny wzrost
innowacyjności w wybranych dziedzinach, najistotniejszych z punktu widzenia regionu.
Dokument RSI WK-P określający strategię rozwoju badań i innowacji, zgodnie z wytycznymi
UE6 stanowi strategię na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu. Mają być one
motorami radykalnej modernizacji, rozwoju i wzrostu konkurencyjności całej gospodarki
województwa, zgodnie z zasadą inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego
sprzyjającego włączeniu społecznemu określonemu w dokumencie Europa 2020.

7.1. Proces wyboru potencjałów rozwojowych i inteligentnych specjalizacji
W 2010 roku Unia Europejska przyjęła Strategię na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącznie społecznemu, w której wyznaczono
trzy kierunki rozwoju państw członkowskich do roku 2020:
rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej, korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki
charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność
gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Aby wejść na ścieżkę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, każdy europejski
region powinien obrać kierunek inteligentnej specjalizacji (ang. smart specialisation).
Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące smart specialisation wynikają z przyjęcia nowej
polityki spójności, która ma być gwarancją efektywnego finansowania innowacyjności.
W związku z tym regionalne gospodarki powinny rozwijać się pod kątem tych dziedzin,
które stanowią fundament przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami. Ich racjonalne
zidentyfikowanie uznaje się za warunek ex-ante korzystania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).
Według podręcznika RIS3 proces ten przebiega w sześciu etapach:
1. Analiza regionalnego kontekstu i potencjału innowacji – analiza regionalnych zasobów
gospodarczych, innowacyjnych i kapitału ludzkiego powinna dotyczyć zarówno
ich aktualnego stanu, jak i przyszłej perspektywy ich rozwoju.
2. Współzarządzanie, czyli jak zadbać o współudział w procesie strategicznym i poczucie
odpowiedzialności za jego przebieg – należy zapewnić możliwie jak najbardziej
odzwierciedlającą rzeczywistość gospodarczo-naukową reprezentację podmiotów sceny
regionalnego rynku.

Zob. Del Castillo J., Barroeta B, Paton J., Converting Smart Specialisation into a Regional Strategy, INFYDE
Workig Paper, Vol. 2/1, 2011
6 Między innymi: Komunikat Komisji Europa 2020, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 03.03.2010.;
Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), EC, 2012.; Przepisy dotyczące
EFRR, EFS i FS, Bruksela, 14.03.2012 r., KOM(2011) 615.
5
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3. Wypracowanie wspólnej wizji przyszłości regionu – wspólna wizja pozwoli
na wykształcenie i utrzymanie współpracy między interesariuszami RIS3 oraz
zaangażowanie ich we wspólną misję działania zgodnie z tą wizją lub w jej ewentualną
aktualizację.
4. Określenie priorytetów – wyznaczanie priorytetów powinno być efektem oddolnego
wyłonienia
inteligentnych
specjalizacji
i
odgórnego
zdefiniowania
celów
odpowiadających założeniom polityki Unii Europejskiej.
5. Zdefiniowanie spójnego zestawu polityk, map drogowych i planu działań – osiąganie
zamierzonych celów wymaga jasnego planu działania.
6. Uwzględnienie mechanizmów monitorowania i oceny – to czy wyznaczone cele zostały
osiągnięte wymaga określenia mierzalnych narzędzi, dzięki którym będą możliwe śledzenie
i analiza efektów podjętych działań.

7.2. Metodologia wyłonienia potencjałów rozwojowych
specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego

i

inteligentnych

Metodologia wyłonienia potencjałów rozwojowych i inteligentnych specjalizacji
województwa kujawsko-pomorskiego będzie stanowiła system jasno określonych
czynności i reguł związanych z ich wykonywaniem, które posłużą do monitoringu zarówno
już wybranych, jak i potencjalnych ścieżek rozwoju gospodarczego regionu. Zadaniem
tego systemu będzie dobór takich procesów badawczych, które przyniosą jak najbardziej
efektywny wynik poznawczy.
7.2.1. Problem badawczy
Metodyka wyboru inteligentnych specjalizacji regionu polega na wyborze takiej techniki
badania, która pozwoli na osiągnięcie wyników jak najbardziej odzwierciedlających
rzeczywistość społeczno-gospodarczą oraz wyłaniające się trendy rozwojowe
województwa kujawsko-pomorskiego, ale także będzie optymalna pod względem
techniczno-organizacyjnym, czasowym, politycznym czy też efektywności wykorzystania
środków dostępnych do przeprowadzenia czynności badawczych.
Przedmiotem diagnozy, a tym samym punktem wyjścia jest system społecznogospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego. Wiąże się to z określeniem zbiorowego
podmiotu badania i identyfikacją jego części składowych, jakimi są: przedsiębiorstwa
działające samodzielnie lub w oparciu o powiązania kooperacyjne, ośrodki edukacyjne,
ośrodki naukowe, instytucje otoczenia biznesu i wspierania innowacji, kapitał społeczny
regionu, regionalne władze samorządowe.
Ujęcie
przedmiotowo-podmiotowe
zakresu
diagnozy
determinuje
określenie
następującego celu badawczego: analiza gospodarczych kierunków rozwoju regionu
w zakresie powiązań edukacji, nauki, biznesu i innowacji. Rezultatem natomiast będzie
wyłonienie inteligentnych specjalizacji regionu.
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Rys. 7.2. Komponenty badawcze procesu inteligentnych specjalizacji

PRZEDMIOT

PODMIOT

System społecznogospodarczy województwa
kujawsko-pomorskiego

Przedsiębiorstwa działające samodzielnie
lub w oparciu o powiązania kooperacyjne,
ośrodki edukacyjne, ośrodki naukowe,
instytucje otoczenia biznesu i wspierania
innowacji, kapitał społeczny regionu,
regionalne władze samorządowe

POTENCJAŁ

INTELIGENTNE
SPECJALIZACJE
Analiza potencjałów regionu w celu wyłonienia inteligentnych specjalizacji regionalnych
zostanie przeprowadzona w kontekście wymogów smart specialisation i będzie dotyczyła:
wskazania branż i specjalizacji, które przyniosą najlepsze efekty w odniesieniu
do czynników takich jak: wzrost innowacji, rozwój przedsiębiorstw i wzrost
zatrudnienia w regionie;
wyłonienia endogenicznych cech regionu, które będzie można zdefiniować
jako siły wspomagające inteligentne specjalizacje.

7.3. Wyłanianie inteligentnych specjalizacji
Proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji i potencjałów rozwojowych regionu
powinien przynieść rezultaty, które będą stanowiły:
odzwierciedlenie
rzeczywistości
kujawsko-pomorskiego;
uwzględnienie
wyłaniających
oraz globalnych trendów;

społeczno-gospodarczej
się

kierunków

województwa

rozwojowych

regionu

identyfikację jego mocnych i słabych stron;
weryfikację i priorytetyzację już wybranych kierunków rozwoju gospodarczego.
W związku z powyższymi postulatami, należy zaproponować kilkuetapowy mechanizm
wyboru inteligentnych specjalizacji i potencjałów rozwojowych Kujaw i Pomorza. Proces
wyłonienia inteligentnych specjalizacji zaplanowany jest w Planie działań RIS (załącznik
nr 3 do RIS) na 2015 rok.

7.4. Etapy wyłaniania potencjałów rozwojowych i inteligentnych specjalizacji
województwa kujawsko-pomorskiego
Województwo kujawsko-pomorskie to region, w którym wyróżniono 8 potencjałów
rozwojowych. Nastąpiło to w drodze kilkuetapowego procesu, który opierał
73

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

się na analizach eksperckich, konsultacjach społecznych, zaangażowaniu aktorów
regionalnej sceny gospodarczej oraz głównych interesariuszy procesu (pierwiastek
przedsiębiorczego odkrywania). Proces wyłonienia
potencjałów rozwojowych
w kontekście inteligentnych specjalizacji
regionu został przeprowadzony zgodnie
z wytycznymi RIS3.
Mechanizm wyłaniania inteligentnych specjalizacji niemniej wymaga dokładnego opisu
i weryfikacji jego zgodności z wymogami nowej polityki spójności Unii Europejskiej
i podręcznikiem RIS3. Wybór potencjałów rozwojowych województwa kujawskopomorskiego był pierwszym krokiem szerszego procesu strategicznego. Mechanizm
opisany poniżej stanowi jego niezbędne rozwinięcie. Powinien on stwarzać możliwości
wychwycenia wyłaniających się potencjałów rozwojowych województwa kujawskopomorskiego, które mogą pretendować do dołączenia do grupy inteligentnych
specjalizacji.
W związku z powyższym istnieje możliwość dostosowania mechanizmu wyłaniania
inteligentnych specjalizacji do jednego z czterech modeli. Modele te różnią się
rozłożeniem akcentów odpowiedzialności za wyniki i efekty strategiczne: pierwsze dwa
dotyczą procesu wyłonienia IS i wdrożenia ich poprzez istniejące podmioty gospodarcze,
dwa następne wskazują większą odpowiedzialność na podmiotach realizujących IS –
wymagają wielkiej zdolności organizacyjnej i zdolności powiązań sieciowych pomiędzy
partnerstwami gospodarczo–naukowymi. Wydaje się, że w pierwszym etapie powinno się
rekomendować do realizacji pomiędzy dwoma pierwszymi modelami, w późniejszej fazie
wdrażania RIS można włączyć do procesu dwa ostatnie modele.

Model 1
Diagnoza sytuacji w regionie  Konsultacje eksperckie  Definicja/przegląd
kryteriów wyboru obszarów IS  Analiza strategiczna (SWOT)  Wstępna
identyfikacja/przegląd obszarów IS  Konsultacje eksperckie  Szerokie
konsultacje społeczne  Wybór obszarów IS  Decyzja (Zarząd Województwa)
Model 2
Diagnoza sytuacji w regonie  Konsultacje eksperckie  Szerokie konsultacje
społeczne  Definicja/przegląd kryteriów wyboru obszarów IS  Analiza
strategiczna (SWOT)  Wstępna identyfikacja/przegląd obszarów IS  Szerokie
konsultacje społeczne  Wybór obszarów IS  Decyzja (Zarząd Województwa)
Model 3
Diagnoza sytuacji w regionie  Konsultacje eksperckie  Definicja/przegląd
kryteriów wyboru obszarów IS  Analiza strategiczna (SWOT)  Wstępna
identyfikacja/przegląd obszarów IS  Konkurs na wyłonienie partnerstw
regionalnych w zdefiniowanych obszarach inteligentnych specjalizacji  Ocena
ekspercka i ogłoszenie wyników konkursu  Negocjacje i umowy pomiędzy
UM (Zarząd Województwa) i partnerstwami
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Model 4
Diagnoza sytuacji w regionie  Konsultacje eksperckie  Szerokie konsultacje
społeczne  Definicja/przegląd kryteriów wyboru obszarów IS  Analiza
strategiczna (SWOT)  Konkurs na wyłonienie partnerstw regionalnych
w zdefiniowanych i innych obszarach IS  Ocena ekspercka i ogłoszenie
wyników konkursu  Negocjacje i umowy pomiędzy UM (Zarząd Województwa)
i partnerstwami
Poniżej zaprezentowano szczegółową, analizę scenariusza mechanizmu wyłonienia
inteligentnych specjalizacji i potencjałów rozwojowych dla województwa kujawskopomorskiego.
ETAP I. Diagnoza sytuacji w regionie i wąskie konsultacje eksperckie
Ekspercki przegląd diagnozy (analiza desk research) – ten etap polegać będzie
na powołaniu wąskiego panelu eksperckiego, w skład którego wejdzie ok. 10-15
specjalistów ds. społeczno-ekonomicznych, ekspertów ds. innowacji i regionalistów.
Zadaniem takiego panelu będzie przede wszystkim analiza danych dotyczących
potencjałów
rozwojowych
województwa
kujawsko-pomorskiego,
ocena
i ewentualne propozycje modyfikacji dotychczas wybranych inteligentnych specjalizacji
regionu.
Wąski panel ekspercki, mimo przedstawiania efektów swoich prac w cyklu 2-3 letnim,
powinien współpracować z biurem właściwym ds. monitoringu i ewaluacji oraz innymi
instytucjami, które będą monitorowały Regionalną Strategię Innowacji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Z kolei sam proces wyłonienia inteligentnych specjalizacji będzie
polegał na zbadaniu innowacyjności i specjalizacji regionalnej gospodarki pod kątem
poszczególnych składowych inteligentnej specjalizacji, które zostaną omówione poniżej.
Będzie to zasadniczy punkt analizy desk research, którego wyniki posłużą do moderacji
i kontroli rezultatów dalszych etapów wyłaniania inteligentnych specjalizacji.
Rekomendowanym rozwinięciem etapu 1 jest benchmarking inteligentnych specjalizacji
polskich województw. Oprócz porównania województwa kujawsko-pomorskiego na tle
regionów polskich i europejskich, metoda benchmarkingu zostanie zastosowana również
jako jeden z etapów wyłaniania inteligentnych specjalizacji. Za zasadnością zastosowania
tej metody przemawiają następujące argumenty:
benchmarking pozwala na monitorowanie regionalnych inteligentnych
specjalizacji w skali kraju, a w szerszym ujęciu także innych regionów
europejskich;
benchmarking pozwala na identyfikację potencjalnych konkurentów, których
inteligentne specjalizacje pokrywają się z tymi, które zostały wyłonione
w województwie kujawsko-pomorskim,
benchmarking umożliwia ocenę potencjałów rozwojowych innych województw.
W konsekwencji metoda benchmarkingu pozwoli na określenie potencjału już wybranych
inteligentnych specjalizacji i weryfikację ich unikalności w skali kraju. Warto podkreślić,
że ta unikalność nie będzie polegała ani na nazewnictwie (np. inteligentna specjalizacja
województwa wielkopolskiego wnętrza przyszłości dotyczy przemysłu meblarskiego, a ten
lub podobne mu dziedziny gospodarki został wskazany jako specjalizacja także w innych
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regionach), ani na zakresie inteligentnych specjalizacji, ale na branżach i działalnościach
gospodarczych, które zostały jako takie rozpoznane.
Przeprowadzenie analizy benchmarkingowej posłuży do zidentyfikowania inteligentnych
specjalizacji, które są na tyle unikalne w skali kraju, że ustanawiają województwo
kujawsko-pomorskie krajowym monopolistą lub oligopolistą w danej dziedzinie gospodarki;
oraz takie inteligentne specjalizacje, które wpisująca się w potencjał gospodarczy regionu
i stanowią siły napędowe regionalnej gospodarki, ale w skali kraju mają innych
regionalnych konkurentów, z drugiej zaś strony będą mogły być przyczynkiem
do zawiązywania powiązań kooperacyjnych (klastrów) o charakterze ponadregionalnym.
Benchmarking inteligentnych specjalizacji powinien być przeprowadzany przez wąski
panel ekspercki, a następnie może być weryfikowany poprzez peer review, czyli recenzje
w postaci przeglądu partnerskiego w ramach Regionalnego Forum Inteligentnych
Specjalizacji.
ETAP II: Analiza strategiczna (SWOT i inne)
Analiza SWOT będąca częścią procesu identyfikacji i wyboru IS powinna wskazać czynniki
szczególnie istotne dla potencjałów rozwojowych regionu oraz dla wyłaniających się
obszarów specjalizacji. Czynniki SWOT powinny być oparte na pogłębionej diagnozie,
włączającej dane z monitoringu i benchmarkingu oraz na konsultacjach z ekspertami
i przedstawicielami biznesu i nauki.
Kluczową częścią analizy jest analiza krzyżowa SWOT, która pozwala wskazać potencjały
(a) wykorzystania mocnych stron i szans rozwojowych regionu oraz (b) ograniczania
słabych stron i zagrożeń.
Istnieje konieczność uzupełnienia ogólnej analizy SWOT o pogłębioną analizę
poszczególnych czynników rozwojowych regionu pozwalającą na odniesienie jej
do specyficznych sektorów gospodarki oraz obszarów badań i rozwoju. W pierwszej
kolejności, pogłębienie powinno być oparte na analizie dostępnych danych.
Przykładowo, czynnik „Wysoki potencjał w zakresie szkolnictwa wyższego” może być
odniesiony do potencjału regionu w konkretnych obszarach kształcenia i badań ważnych
dla obszaru „bezpiecznej żywności”. To pozwoli na ocenę potencjału tego obszaru
w odniesieniu do innych regionów w Polsce oraz w odniesieniu do innych obszarów
badań w regionie. System monitoringu, ewaluacji i benchmarkingu przedstawiony w tym
opracowaniu jest pierwszym krokiem pozwalającym na pogłębioną analizę. Zdolność
analityczna regionu powinna być sukcesywnie rozwijana w kontekście ciągłego
monitorowania rozwoju poszczególnych obszarów w województwie.
Jako że nie wszystkie czynniki rozwoju można w sposób bezpośredni odnieść
do obiektywnych danych diagnostycznych, szczególnie w kontekście wyłaniających się
strategicznych szans i zagrożeń, analiza krzyżowa SWOT powinna być uzupełniona w trybie
konsultacji eksperckich oraz warsztatów z głównymi graczami w regionie. Dalsza analiza
i konsultacje powinny zdefiniować najważniejsze punkty zbieżne silnych stron KujawskoPomorskiego i wyłaniających się szans rozwojowych potencjalnych obszarów
IS w regionie.
W ten sposób analiza krzyżowa stanie się podstawą dla priorytetyzacji obszarów wsparcia
IS, która pozwoli na koncentrację środków publicznych na ograniczonej liczbie obszarów
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IS. Przykładowy model takiej analizy wraz z rekomendacjami przedstawiono w rozdziale
3.1.
ETAP III. Definicja i przegląd kryteriów wyboru obszarów IS
Inteligentna specjalizacja - partycypacyjny i przedsiębiorczy proces polegający
na identyfikacji dziedzin gospodarki regionu, które będą stanowiły jego przewagę
komparatywną w skali regionów krajowych i europejskich, i które charakteryzują
się następującymi cechami:
są zakorzenione w tradycji gospodarczej regionu;
wykazują pokrewieństwo technologiczne i komunikacyjne z innymi sektorami,
co umożliwia rozwój klastrów i innych powiązań kooperacyjnych;
są oparte na wiedzy lub wykazują możliwość rozwoju opartego na wiedzy;
są podatne na absorpcję innowacji i nastawione na działalność rozwojową (B+R+I);
ich rozwój i funkcjonowanie jest wspierany przez sferę edukacji i nauki;
stanowią chłonny i atrakcyjny rynek pracy.
Powyższa definicja została opracowana na podstawie cech inteligentnych specjalizacji,
które zostały wymienione w podręczniku RIS3 oraz były najczęściej wymieniane
w regionalnych strategiach innowacji poszczególnych polskich województw.
Powyżej przyjęta definicja determinuje określenie następujących kategorii składowych
inteligentnych specjalizacji:
 Innowacyjność – gospodarka bazująca na innowacyjności to gospodarka
konkurencyjna, dlatego też przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego
powinny wdrażać innowacje produktowe, technologiczne, sprzedażowe, organizacyjne,
marketingowe czy też rozwojowe. Każde przedsiębiorstwo może brać udział w procesie
transferu innowacji na rynek w dwojaki sposób: albo jako nadawca innowacji – poprzez
wprowadzenie do produkcji i w dalszej kolejności do sprzedaży produktów nowych lub
istotnie ulepszonych na rynku; albo jako odbiorca innowacji – poprzez zakup technologii
i narzędzi, których wdrożenie spowoduje wzrost efektywności i innowacyjności
przedsiębiorstwa oraz usprawni procesy w nim zachodzące. Ponieważ wdrażanie
innowacji wymaga zrównoważonego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów
regionu warto pamiętać tu również o innowacjach społecznych czy też ekoinnowacjach.
 Badania i rozwój – jeśli chodzi o definicję B+R to należy tu posłużyć się pojęciem
ustawowym prac badawczo-rozwojowych (Prace B+R). Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615,
z późn. zm.) – jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace
rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy
oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Badania i rozwój to
dwa wzajemnie się uzupełniające elementy, które są niezbędne do wdrażania innowacji.
Istotna jest tu współpraca przedsiębiorstw, jednostek naukowych i uczelni wyższych,
chociaż cenną alternatywą jest posiadanie własnego zaplecza rozwojowego, które
umożliwia samodzielne opracowane nowych produktów lub procesów. B+R stanowi jedno
ze słabszych ogniw gospodarki Kujaw i Pomorza. Przedsiębiorstwa wykazują niskie nakłady
na B+R, a to przekłada się na słabą współpracę z jednostkami naukowymi. Kooperacja
świata nauki i gospodarki jest niezbędna do pogłębienia zaawansowania
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technologicznego firm z regionu, a w konsekwencji do tworzenia unikalnych
innowacyjnych produktów, dzięki którym region stanie się rozpoznawalny w skali
europejskiej.
 Unikalny regionalny know-how – zgodnie z Rozporządzeniem nr 772/2004 w sprawie
stosowania art. 81 ust. 3 do kategorii porozumień o transferze technologii
(Dz. U. L 123 z 27.4.2004, str. 11-17) know-how stanowi pakiet nieopatentowanych
informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są: niejawne (nie
są powszechnie znane lub łatwo dostępne), istotne (ważne i użyteczne z punktu widzenia
wytwarzania
produktów
objętych
umową)
oraz
zidentyfikowane
(opisane
w wystarczająco zrozumiały sposób, tak aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria
niejawności i istotności). Know-how powinien stanowić konsekwencję współpracy między
jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami z województwa kujawsko-pomorskiego. Nie
chodzi tu tylko o liczbę uzyskanych patentów (nie wszystkie dziedziny gospodarki
są jednakowo podatne na opracowywanie i wdrażanie patentów) oraz o wykorzystanie
efektów badań naukowych przeprowadzanych na uczelniach i instytucjach badawczych
i ich wdrożenie w lokalnych firmach, ale także o wykształcony i podparty doświadczeniem
mechanizm wykonywania czynności w danym przedsiębiorstwie, który może ewoluować
dzięki B+R, co pozwoli na stworzenie nowego wymiaru gospodarki opartej na wiedzy.
 Transfer innowacji – efektywny rozwój inteligentnych specjalizacji wymaga kooperacji
wszystkich aktorów regionalnej sceny społeczno-gospodarczej, a więc przedsiębiorstw,
władz samorządowych, jednostek naukowych, szkół i uczelni wyższych, instytucji otoczenia
biznesu i instytucji wspierających innowacje. Taka współpraca musi być wzbogacona
o efekt synergii, czyli połączenia posiadanych mocy i zasobów w celu zbudowania
konkurencyjnego i innowacyjnego regionu. O ile współpraca sektora przedsiębiorstw
z jednostkami naukowymi została ukazana w wyżej wymienionych kategoriach w sposób
dostateczny, to aspektem, który zasługuje na szczególne wyróżnienie w ramach tej
kategorii jest obecność klastrów i powiązań kooperacyjnych. Pod tym względem
zalecanym do przeprowadzenia badaniem, jest wymieniona w podręczniku RIS3 metoda
RSR (revealed skills relatedness – ujawnionego pokrewieństwa umiejętności). Przy jej
pomocy możliwe jest zmierzenie, w jakim stopniu poszczególne branże regionalnej
gospodarki dzielą te same wymogi odnośnie umiejętności, co uważa się za ważny czynnik
transferu wiedzy pomiędzy klastrami poprzez mobilność ludzi.
Innym aspektem związanym ze współpracą i synergią jest kooperacja pomiędzy
przedsiębiorstwami, a lokalnymi władzami, która może być mierzona wartością
otrzymanego wsparcia.
 Modernizacja i transformacja – zgodnie z podręcznikiem RIS3 transformacja oznacza
przejście od obecnego do nowego sektora i opiera się na współpracy instytucji
i procesów, czyli wspólnych możliwościach w zakresie B+R, inżynierii i produkcji, które
można zbiorczo nazwać bazą wiedzy dla rozwoju nowej działalności. Z kolei modernizacja
jest technologicznym unowocześnieniem istniejącej branży. Dopełnieniem modernizacji
i transformacji jest natomiast dywersyfikacja, czyli wytworzenie się nowej synergii na styku
już istniejącej i dopiero powstającej działalności.
 Oddziaływanie międzynarodowe – to nie tylko działania polegające na zwiększeniu
eksportu, czy poszerzeniu grona biznesowych partnerów zagranicznych, ale przede
wszystkim dążenie do zwiększenia rozpoznawalności produktów i usług pochodzących
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z województwa kujawsko-pomorskiego
ich z unikalnością i innowacyjnością.

na

arenie

międzynarodowej

i

kojarzenia

 Dochodowość – wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach powinno wiązać się
ze wzrostem ich dochodów. Ten aspekt pozwala na ocenę opłacalności wdrażania
innowacji wyrażoną w zysku generowanym w każdej inteligentnej specjalizacji.
 Kapitał ludzki – inteligentne specjalizacje nie miałyby racji bytu bez kreatywności
i innowacyjnego myślenia człowieka. Zasoby dobrze wykwalifikowanej kadry świadczą
o potędze i potencjale rozwojowym danej branży, a efektem zwrotnym powinien być
chłonny i atrakcyjny regionalny rynek pracy. Liczba osób zatrudnionych w danej branży
nie jest czynnikiem przesądzającym o istnieniu danej inteligentnej specjalizacji, chociaż
zbadanie tego aspektu będzie pomocne do ich wyłaniania.
 Tradycja gospodarcza regionu – tak jak nic nie powstaje z niczego, również inteligentne
specjalizacje powinny stanowić branże, które wpisane są w gospodarczą historię regionu
i rozwijają się dzięki wdrażaniu innowacji i oparciu o wiedzę. Inteligentna specjalizacja
także powinna być traktowana jako długotrwały proces, który stanowi fundament
do wytworzenia nowego systemu wartości, co będzie skutkowało wejściem regionu
w nową erę gospodarczą. Na tradycję gospodarczą regionu składają się dwa aspekty –
czasowo-organizacyjny, o którym świadczy liczba firm danej branży w regionie oraz
mentalny, z którym wiąże się zakorzenienie w świadomości mieszkańców regionu, ale
także kraju i innych regionów europejskich powiązań danych produktów czy branż jako
unikalnych i związanych z danym regionem.
Powyższe kategorie powinny być badane za pomocą wskaźników, które stanowiłyby
integralną część systemu monitoringu i ewaluacji.
W związku z konsultacjami z Kolegium Rektorów i Radą Ekspercką rekomenduje się, aby
matryca kryteriów wyboru potencjałów rozwojowych nie była nazbyt rozbudowana.
Sugeruje się wybór maksymalnie trzech kryteriów głównych (potencjał gospodarczy,
potencjał B+R i wdrażania innowacji, zdolność do współpracy/ ew. przewaga
konkurencyjna) i podporządkowanie im katalogu kryteriów bardziej szczegółowych.
Należy też pamiętać o możliwości wykorzystania kryteriów w modelowej analizie krzyżowej
SWOT opisanej w poprzednich rozdziałach.
ETAP IV. Szerokie konsultacje eksperckie i konsultacje społeczne. Wizja regionalnej
inteligentnej specjalizacji - głos regionu, analiza prospektywna.
Głównym celem tego etapu będzie powołanie wąskiego (patrz ETAP 1) i szerokiego
panelu eksperckiego, składającego się ze 100-150 podmiotów wyłonionych na podstawie
próby reprezentatywnej, takich jak: instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje wsparcia
innowacji, instytucje otoczenia
biznesu, jednostki samorządu
terytorialnego,
przedsiębiorcy, klastry, firmy notowane na NewConnect itp.
Szeroki panel ekspercki zapoznawałby się z efektami analiz wąskiego panelu eksperckiego
i w ramach podsumowania podawał swoje propozycje inteligentnych specjalizacji oraz
swoje zalecenia, uwagi, wskazówki dotyczące mechanizmów wsparcia IS.
Rekomendowaną do wprowadzenia formą komunikacji szerokiego panelu eksperckiego
byłaby platforma interaktywna. Ponieważ analiza prospektywna wymaga zastosowania
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wielu metod badawczych, należy pamiętać, że platforma interaktywna stanowiłaby
jedno z narzędzi, służących do jej przeprowadzenia.
Powołanie szerokiego i wąskiego panelu eksperckiego wpisuje się we wdrażaną obecnie
w Polsce technikę badawczą foresight, zwaną też analizą prospektywną.
Termin foresight (ang. wgląd w przyszłość) nie ma swojego polskiego odpowiednika,
dlatego wytłumaczenie jego istoty wymaga przywoływania jego definicji i głównych
zamierzeń. Definicją najczęściej spotykaną w różnych opracowaniach dotyczących
techniki foresight jest definicja brytyjska, która brzmi następująco: „proces zaangażowany
w systematyczne próby spojrzenia na długoterminową przyszłość nauki, technologii
gospodarki oraz społeczeństwa, mający na celu identyfikację obszarów badań
strategicznych oraz powstających technologii generycznych, które mają potencjał
przyniesienia najwyższych korzyści gospodarczych i społecznych”.
Z kolei Komisja Europejska mianem foresight określa: „systematyczny i oparty
na współuczestnictwie proces nakierowany na wykorzystanie teraźniejszych decyzji
i mobilizację wspólnych działań w celu określenia przyszłych trendów inteligentnego
planowania w średniej i długiej perspektywie czasowej (forlearn.jrc.ec.europa.eu).
Pod względem planowania strategicznego, w który zaangażowane będzie możliwie jak
najwięcej podmiotów funkcjonujących w regionalnej rzeczywistości społecznogospodarczej, wartym odnotowania jest definicja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, gdzie stwierdzono, że: „foresight tworzy język debaty społecznej oraz kulturę
budowania społecznej wizji myślenia o przyszłości. W przypadku projektów typu foresight,
analizy i oceny przeprowadzane są przy szerokim udziale aktorów społecznych, jak
przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji
pozarządowych i społecznych, politycy, którzy mając bezpośredni kontakt z nauką
i gospodarką oraz regulacjami jej dotyczącymi, zapewniają merytorycznie poprawny opis
problemów oraz wskazują na możliwości ich rozwiązania”.
Foresight jest odpowiedzią na potrzebę przewidywania kierunków zdarzeń, gdy są one
w fazie zalążkowej, a czas reakcji na nie może być wystarczająco długi. Foresight
regionalny jako instrument planowania rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
powinien być oparty o szeroką partycypację społeczeństwa i organizacji decydujących
o kierunkach rozwoju regionu. To w konsekwencji pozwoli nie tyle prognozować przyszłość,
ale zrozumieć teraźniejszość, tak by wybrać konkretną ścieżkę stymulowania decyzji.
Zgodnie z podręcznikiem Foresight technologiczny (Foresight technologiczny. Podręcznik.
Tom 1. Organizacja i metody. UNIDO 2005) za takim systematycznym i naukowym
podejściem do przewidywania i kształtowania przyszłości przemawia wiele czynników
gospodarczych, politycznych i społecznych, wśród których za najważniejsze należy uznać:
wzrost zainteresowania kompetencjami naukowymi i technologicznymi, wzrost
konkurencyjności, wzrost złożoności czy też wzrost ograniczeń wydatków publicznych.
Warto zwrócić uwagę, że powiązania między RSI i foresight’em mogą być rozpatrywane
wieloaspektowo i tak też powinny być wykorzystywane. RSI i foresight mogą być
działaniami realizowanymi dwoma równoległymi torami. Z jednej strony foresight może
być działaniem zależnym od RSI, które zostanie wykorzystane do opracowania bardziej
strategicznych wizji i alternatywnych rozwiązań. Z drugiej natomiast, foresight może
cechować niezależność od RSI, odrębne cele czy też plan działań, które jednak mogą
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dostarczyć informacji przydatnych do realizowanego równolegle projektu. Z kolei foresight
wdrażany po RSI i korzystający z efektów już ukończonego projektu pozwoli
na poszukiwanie alternatywy dla przyjętych rozwiązań i przesunięcie horyzontu czasowego
w dalszą przyszłość.
ETAP V. Analiza zgodności wyników etapów
Wysoce prawdopodobnym jest, że wyniki poszczególnych etapów nie będą identyczne
i że każdy pozwoli wyłonić inną wiodącą inteligentną specjalizację. Taki rezultat należy
ocenić pozytywnie, ponieważ jako kombinacja kilku metod badawczych
zaproponowanych w podręczniku RIS3, pozwala on w pełni ocenić potencjały i kierunki
rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego, a także wpisuje się w pięć
kryteriów (z podręcznika RIS3), które powinny spełniać narodowe i regionalne strategie
badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, a mianowicie:
pozwalają skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji
na kluczowych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju
opartego na wiedzy, włącznie z działaniami ICT;
wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego regionu oraz jego
potencjał do osiągnięcia doskonałości;
sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym oraz stymulują inwestycje
sektora prywatnego;
prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, a także zachęcają
do innowacyjności i eksperymentowania;
są oparte na obiektywnych danych i dowodach i zawierają solidne systemy
monitorowania i oceny.
Co więcej, efekty tak wnikliwej analizy będą zgodne z założeniami polityki spójności Unii
Europejskiej na lata 2014-2020, przede wszystkim ze względu na pierwiastek
przedsiębiorczego odkrywania, czyli zapewnienia trwałego i aktywnego zaangażowania
przedsiębiorców w tworzenie regionalnej polityki innowacyjnej. Oznacza to, że właśnie
lokalna gospodarka dostarczy informację zwrotną na temat procesów ją kształtujących
oraz określi swoje potrzeby, co dobrze wpisze się w wizję inteligentnej specjalizacji jako
dziedziny kreatywnej i otwartej na zmiany.
Z drugiej strony, warto zwrócić uwagę na słuszną uwagę zawartą w podręczniku RIS3 –
zdarza się, że proces strategiczny RIS3 spotyka się z krytyką, że stosunkowo łatwo może
zostać zdominowany przez tradycyjne grupy interesów w regionie, które bardziej interesuje
zachowanie regionalnego status quo, a nie przebudowa gospodarki regionu poprzez
innowacje. Wieloetapowy proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji należy uznać za
skuteczny mechanizm zaradczy, który uchroni osiągnięty wynik przed potencjalnym
wypaczeniem przedsiębiorczego odkrywania.
ETAP VI. Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
a społecznością.

stanowią

forum

dialogu

pomiędzy

władzami

regionu

Taki dialog przebiega według następującego planu:
informowanie o zamierzenia/planach;
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prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu;
wymiana opinii;
znajdowanie rozwiązań;
informowanie o finalnej decyzji.
Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych będzie w tym wypadku ustawa
o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku z późn. zm. oraz ustawa o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 roku z późn. zm., a także szereg wytycznych
KE oraz polskich dobrych praktyk dotyczących poprawności i efektywności prowadzenia
konsultacji społecznych.
Rekomendowaną formą przeprowadzenia konsultacji społecznych, która zapewni szeroki
i szybki dostęp społeczności lokalnej do poruszonej problematyki jest wdrożenie platformy
multimedialnej.
Etap VII. (wariant). Konkurs
na
wyłonienie
w zdefiniowanych i innych obszarach
i konkurs na powiązania kooperacyjne

powiązań
kooperacyjnych
IS. Priorytetyzacja kryteriów

Po przeanalizowaniu projektów pilotażowych i eksperymentalnych opisanych powyżej,
formą zachęty głównych interesariuszy do samodzielnego potwierdzenia przez nich
obszarów inteligentnych specjalizacji oraz wskazania wyłaniających się obszarów
potencjałów rozwojowych region jest przeprowadzenie konkursu na wyłonienie powiązań
kooperacyjnych w już zdefiniowanych i innych – potencjalnych – obszarach
inteligentnych specjalizacji.
Działania podejmowane w ramach wspierania inteligentnych specjalizacji powinny być
otwarte na wyłaniające się potencjały rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego,
a strumień finansowania działań związanych ze wzrostem innowacyjności regionu
powinien być na tyle elastyczny, by potencjalni beneficjenci wsparcia mogli być
identyfikowani także poza obecnie określonymi inteligentnymi specjalizacjami. Jedynie
takie działania będą stanowiły efekt zachęty dla tworzących się powiązań
kooperacyjnych między aktorami regionalnej sceny gospodarczej, co pozwoli na oddolne
wyłonienie się potencjalnych przyszłych obszarów gospodarczych , które będą chłonnym
rynkiem wdrażanych innowacji.
Poniższa tabela zawiera zestawienie rekomendowanych kryteriów, którymi można
posłużyć się przy przeprowadzeniu konkursu na powiązania kooperacyjne:7
Tab. 7.1. Rekomendowane kryteria do konkursu na powiązania kooperacyjne
Główne
kryterium
Potencjał
gospodarczy

Kryteria składowe
Globalne trendy
i wyzwania na które
odpowiada obszar IS

Potencjalne wskaźniki / informacje

Wielkość rynku
Trendy rynkowe
Miejsca pracy

Model wyłaniania IS za pomocą konkursów na partnerstwa regionalne zastosowało Województwo
Pomorskie. Należy podkreślić, że poszczególne kryteria są oparte na ogólnych wymogach procesu IS
obowiązujących wszystkie regiony. Grupy kryteriów oraz ich opis zostały dostosowane do ogólnych wniosków z
konsultacji przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim.
7
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Obecny potencjał
społecznogospodarczy IS
w regionie

Wielkość rynku i trendy w regionie
Miejsca pracy w regionie (ost. 10 lat)
Głowni gracze w regionie, włączając profil
gospodarczy, strukturę własności,
powiązania z trendami globalnymi

Trendy rozwojowe
obszaru IS (5-10-15 lat)

Szacunki wielkości rynku i trendów
w regionie
Przyszłe miejsca pracy w regionie
Powiązania z trendami globalnymi

Przewagi
komparatywne regionu
(benchmarking)
Potencjał
B+R
i wdrażania
innowacji

Potencjał B+R
i edukacyjny

Potencjał wdrażania
innowacji
produktowych
i technologicznych

Potencjał wdrażania
innowacji
marketingowych
i organizacyjnych

Zdolność do
współpracy
międzysektorowej
i zarządzania
łańcuchem wartości
Przewagi
komparatywne regionu
(benchmarking)
Zdolność
strategiczna

Wspólna wizja
Strategia i mapa
drogowa
Plan finansowy

Porównanie powyższych wskaźników/
informacji z innymi regionami w Polsce
i głównymi rynkami ważnymi dla obszaru IS
Prywatne i publiczne inwestycje w B+R
Personel badawczy
Wyniki pracy naukowej (patenty,
publikacje, cytowania)
Głowni gracze w regionie, włączając profil,
strukturę własności, powiazania z trendami
globalnymi;
Zatrudnienie absolwentów w regionie
Mobilność zawodowa
Prywatne inwestycje w innowacje
Pracownicy B+R w firmach
Typ działalności innowacyjnej w regionie
(np. zakup technologii, B+R, itd.)
Wartość sprzedana produktów
innowacyjnych (ost. 5 lat)
Przykłady innowacji regionalnych
Prywatne inwestycje w innowacje
Pracownicy B+R w firmach
Typ działalności innowacyjnej w regionie,
szczególnie w odniesieniu do nowych
modeli biznesowych
Przykłady innowacji regionalnych
Analiza pozycji obszaru IS w regionie w
globalnym łańcuchu wartości (plus dane
rynkowe)
Konkretne przykłady współpracy
międzysektorowej w obszarze IS w regionie,
w tym w klastrach (plus dane)
Porównanie powyższych wskaźników/
informacji z innymi regionami w Polsce
i Polsce i głównymi rynkami ważnymi dla
obszaru IS
Opis wizji i procesu w jaki sposób została
stworzona
Strategia partnerstwa z celami oraz mapa
drogowa
Plan szacujący niezbędne inwestycje
Szacunek środków, które partnerstwo
zobowiąże się zainwestować w IS
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Organizacja i skład
partnerstwa

Organizacja partnerstwa
(lider i wewnętrzna organizacja)
Dane o partnerstwie
Dane o organizacjach

Dotychczasowe
doświadczenia
współpracy

Informacje o dotychczasowej współpracy
z lub bez wykorzystania środków
publicznych

ETAP VIII. BADANIE EMPIRYCZNE – pilotaże i eksperymenty
Badanie empiryczne – pilotaże i eksperymenty – polegać będzie na analizie
dotychczasowych programów wsparcia finansowego przeznaczonego dla aktorów
regionalnego rynku gospodarczego, która ma posłużyć do określenia głównego profilu
ich działalności oraz jego zgodności z potencjałami rozwojowymi na rzecz inteligentnych
specjalizacji regionu. Poniżej przedstawiono wstępne wyniki występowania projektów
w ramach poszczególnych potencjałów rozwojowych w trzech przedsięwzięciach.
Rekomenduje się, aby po zakończeniu tych przedsięwzięć dokonać szczegółowej analizy
w ramach procesu wyłaniania IS.
Fundusz Powiązań Kooperacyjnych – jest to projekt umożliwiający zainteresowanym
podmiotom uzyskanie dotacji na utworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych, w tym
klastrów. Stanowi on realizację projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych
przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w ramach działania 5.1. Rozwój
instytucji otoczenia biznesu, w ramach osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach dwóch
konkursów przeprowadzonych w 2014 roku złożonych zostało 68 projektów na łączną
wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości ok. 28 mln zł, przy całkowitej wartości funduszu
wynoszącej 19 mln zł.
Tab. 7.2. Klastry i powiązania kooperacyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach I oraz II naboru
FPK w podziale na inteligentne specjalizacje regionu.

Potencjały rozwojowe dla inteligentnej specjalizacji

% klastrów i powiązań
kooperacyjnych wpisujących
się w inteligentną specjalizację

Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny,
środowisko, energetyka

7,9

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych

11,0

Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie,
usługi ICT

12,1

Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna

18,8

Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

6,3
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Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka
przemysłowa

6,3

Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy
i opakowania

6,3

Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe

0

Inne

31,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz Badań i Wdrożeń - 14 maja 2014 roku Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego uchwałą Nr 20/653/14 podjął decyzję w sprawie dofinansowania projektu
Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez
systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie KujawskoPomorskim (FBiW), złożonego na konkurs nr RPOWKP 117/V/5.4/2013 w ramach Działania
5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Oś priorytetowa
5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem projektu
było stworzenie systemowego mechanizmu dofinansowywania innowacji w województwie
kujawsko-pomorskim Rolę operatora Funduszu Badań i Wdrożeń powierzono KujawskoPomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. Rozwiązanie proponowane w schemacie Funduszu
Badań i Wdrożeń uzupełniło istniejący system wsparcia innowacji poprzez działania
stymulujące współpracę przedsiębiorców i nauki.
W ramach zorganizowanego konkursu o udzielenie wsparcia wpłynęły łącznie
83 formularze preselekcyjne, na łączną kwotę wydatków całkowitych w wysokości
84,9 mln zł, łączną kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
w wysokości 72,9 mln zł oraz łączną kwotę dotacji w wysokości 48,9 mln zł.
Ocenę formalną na etapie preselekcji przeszło pozytywnie 70 przedsięwzięć, na łączną
kwotę wydatków całkowitych w wysokości 74,5 mln zł, łączną kwotę wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości 62,1 mln zł oraz łączną kwotę
dotacji w wysokości 40,7 mln zł.
Dotacje dla poszczególnych modułów w ramach FBiW, przy czym:
moduł 1. Wsparcie
zakupu
usług
badawczo-rozwojowych
na
rzecz
przedsiębiorców, istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie opracowywania
nowego
lub
ulepszonego
produktu
oraz
zmian
procesowych
w przedsiębiorstwie;
moduł 2. Wsparcie
wdrożenia
wyników
w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;

usługi

badawczo-rozwojowej

moduł 3. Wsparcie inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych
w organizacjach badawczych (wyposażenie laboratoriów badawczych);
moduł 4. Wsparcie wykorzystania projektów demonstracyjnych, prototypów,
projektów pilotażowych do celów komercyjnych (wsparcie inwestycyjne);
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moduł 5. Wsparcie inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych
niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach.
Tab. 7.3. Projekty zaopiniowane pozytywnie po drugiej ocenie formalnej w ramach Funduszu Badań
i Wdrożeń, wpisujące się w potencjały rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego

Potencjały rozwojowe dla inteligentnej specjalizacji

% projektów wpisujących się
w inteligentną specjalizację

Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny,
środowisko, energetyka

16,6

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych

38,2

Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi
ICT

11,1

Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna

19,4

Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

0

Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka
przemysłowa

11,1

Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy
i opakowania

3,6

Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe

0

Inne

0

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kpai.pl

Voucher badawczy – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2007-2013. Realizatorem projektu jest Związek Pracodawców
„Pracodawcy Pomorza i Kujaw".
Celem głównym projektu jest wzrost poziomu współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami
naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim.
Formy wsparcia:
voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką
naukową, wsparcie do 40 000 zł, intensywność wsparcia do 100%;
voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy, wsparcie
do 80 000 zł, intensywność wsparcia do 80%;
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voucher badawczy kooperacyjny, wsparcie do 400 000 zł, intensywność
wsparcia do 90%.
Wsparcie w postaci vouchera – bezzwrotnej dotacji – jest przeznaczone na zakup usług
badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów
(w tym usług) lub procesów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie
może dotyczyć zakupu usług: w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych
oraz w zakresie badania wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany
wyrób wymaganiami normatywnymi. Voucher będzie uprawniał MŚP do wykupienia
w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej o określonej wartości. Program nie
dotyczy wsparcia projektów celowych, w których znajduje się również część wdrożeniowa
opracowanego rozwiązania.
Tab. 7.4. Projekty zakwalifikowane
badawczego, wpisujące
pomorskiego.

do
się

wsparcia w ramach konkursów 1,2,3,4
w potencjały rozwojowe województwa

Potencjały rozwojowe dla inteligentnej specjalizacji

vouchera
kujawsko-

% korzystających z voucherów
wpisujących się w inteligentną
specjalizację

Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny,
środowisko, energetyka

23,6

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych

22,9

Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi
ICT

29,9

Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna

9

Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

0,7

Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka
przemysłowa

3,6

Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy
i opakowania

6,9

Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe

2,0

Inne

1,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie voucherbadawczy.pl

ETAP IX. Wybór inteligentnych specjalizacji i decyzja polityczna
Wyłonienie inteligentnych specjalizacji regionu oraz regionalnych specjalizacji, które
w przyszłości mogą stać się specjalizacjami inteligentnymi powinno zawierać także
określenie branż (gałęzi) wchodzących w ich zakres, definicji i powiązań.
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Rekomendowanym jest, aby ostatecznemu wyłonieniu inteligentnych specjalizacji
towarzyszyło określenie klucza, algorytmu kwalifikowalności podmiotów gospodarczych,
które mogą zostać zaliczone do inteligentnych specjalizacji regionu.
Decyzja polityczna rozumiana jest jako ostateczny etap ujednolicenia wspólnych myśli
i potrzeb poszczególnych interesariuszy procesu. W przypadku RIS decyzją polityczną jest
decyzja Zarządu Województwa o przyjęciu programu. Zarząd Województwa jest
odpowiedzialny za wdrożenie założeń i celów RIS. Decyzja Zarządu Województwa wieńczy
także proces związany z IS – zarówno jeśli chodzi o modele (1 i 2), jak też modele
negocjacyjne (umowa z partnerstwami IS).

ETAP X. Przegląd wyboru inteligentnych specjalizacji
Wyłonione specjalizacje nie mogą zatrzymać procesu ich weryfikacji, oceny oraz
monitorowania. Stosując zasadę „przedsiębiorczego odkrywania” proces wyłaniania
inteligentnych specjalizacji powinien mieć charakter ciągły w oparciu o wybrany model
oraz powołaną strukturę oraz instytucje, które zarządzają procesem oraz go monitorują.
Rekomenduje się, aby proces ten dokonywany był co dwa lata. Okres ten pozwoli ocenić
rezultaty wdrożeń już istniejących, wyłonionych specjalizacji oraz zachęcić lub „odkryć”
nowe specjalizacje.

8. Powiązania z krajową inteligentną specjalizacją
Podobnie jak w przypadku regionalnych inteligentnych specjalizacji, wskazanie
ich na poziomie krajowym stanowi warunek ex-ante określonego w odniesieniu do Celu
Tematycznego (CT) 1: Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój
technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa tj. istnienie krajowych lub
regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie
z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje
ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie
na obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, czyli będzie on podlegał
ciągłej weryfikacji i aktualizacji, i opierał się na systemie monitorowania zachodzących
zmianach społeczno-gospodarczych. Tym samym praktyka przyjęta na poziomie
krajowym potwierdza wnioski płynące z opracowania powyżej przedstawionego
mechanizmu wyłaniania inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,
które doprowadziły do sformułowania postulatu dotyczącego elastyczności tego systemu
w postaci gotowości na podjęcie działań wspomagających wyłaniające się potencjały
rozwojowe regionu.
Dla określenia krajowych inteligentnych specjalizacji w Polsce posłużyły dwa kluczowe
dokumenty dotyczące prac naukowo-badawczych i innowacyjności: Foresight
technologiczny przemysłu – InSight2030 (realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
w okresie od września 2010 roku do grudnia 2011 roku i zaktualizowany w grudniu 2012
roku) i Krajowy Program Badań (opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego).
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Proces wyłaniania krajowych
o następujące główne etapy:

inteligentnych

specjalizacji

ETAP 1 – Analiza krzyżowa projektu Foresight
InSight2030 z Krajowym Programem Badań (KPB);

przebiegał

technologiczny

w

oparciu
przemysłu

ETAP 2 – Analizy ilościowe;
ETAP 3 – Analizy jakościowe;
ETAP 4 – Analiza krzyżowa obszarów cross-sektorowych
oraz analiz ilościowych i jakościowych (wyniki etapu 2 i 3);

(wyniki

etapu

1)

ETAP 5 – Wyłonienie krajowych inteligentnych specjalizacji.
Proces wyłaniania pozwolił na określenie 18 następujących krajowych inteligentnych
specjalizacji zakwalifikowanych do 5 działów tematycznych:
I. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
3. Wytwarzanie produktów leczniczych
II. BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśnodrzewnego
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
III. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania,
przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
IV. SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców
naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz
wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej
zużycie
V. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym
nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
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15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały
Obecnie trwają prace nad aktualizacją listy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
o nową pozycję – Innowacyjne technologie kreacyjne.
Potencjały rozwojowe na rzecz inteligentnych specjalizacji Województwa KujawskoPomorskiego wpisują się w koncepcję krajowej inteligentnej specjalizacji w szczególności
w zakresie:
medycyny (szczególnie zwalczania chorób cywilizacyjnych i nowej generacji
leków);
żywności („od pola do stołu” – nawozy, przetwórstwo, opakowania);
energetyki i przemysłu surowcowego (gaz łupkowy, odnawialne źródła energii);
biotechnologii i chemii;
automatyzacji.
Określenie inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym przebiegało
niezależnie od siebie, jednak mimo to można dostrzec wyraźną zbieżność wyłonionych
obszarów specjalizacyjnych, co świadczy o tym, że oba te procesy doprowadziły
do zamierzonego rezultatu, czyli wskazania specjalizacji rzeczywiście ukierunkowanych
na rozwój gospodarki całego kraju.
Aby taką kompatybilność utrzymać, każde województwo powinno być otwarte
na kontynuację dobrej praktyki współpracy międzyregionalnej, polegającej na:
uczestnictwie w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Banku Światowego i Komisji
Europejskiej, których inicjatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
uczestnictwie w Regionalnym Forum Inteligentnej Specjalizacji, przedsięwzięciu,
które powstało z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji planów regionalnych
i krajowych inteligentnych specjalizacji;
uczestnictwie w tworzeniu ponadregionalnego systemu monitoringu – zarówno
poszczególnych strategii innowacji jak również inteligentnych specjalizacji.
System monitoringu pozwoli na kontrolę rozwoju poszczególnych polskich
województw jako regionów innowacji i porównywanie osiąganych przez
nie efektów, a także na zachowanie koordynacji w podejmowanych
interwencjach, ocenę prawidłowości zdefiniowania inteligentnych specjalizacji
na poziomie kraju i województwa, czy też obserwację kształtujących
się regionalnych i krajowych przewag konkurencyjnych.
Obecnie zaproponowany system monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy ocenić jako zgodny z założeniami
monitoringu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, który opiera się na badaniu
następujących kryteriów:
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wyniki konkursów na klastry kluczowe, będące terytorialnymi skupiskami
działalności gospodarczej o szczególnym znaczeniu dla kraju;
zmiana struktury eksportowej i inwestycyjnej przedsiębiorstw,
wdrażanie wyników badań, ich upowszechnianie i komercjalizacja,
podniesienie potencjału badawczego w przedsiębiorstwach,
powstające rynki niszowe,
wyniki prac naukowych i badawczych,
efekty realizacji projektów PO IG oraz PO IR,
wyniki obserwatorium gospodarczego (wybrani przedstawiciele biznesu),
zmiana w strukturze zatrudnienia w obszarach specjalizacji.
Jak wskazano w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji zwieńczeniem ostatecznego
opracowania szesnastu regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji ma być
opracowanie mapy wskazującej na geograficzne umiejscowienie krajowej i regionalnych
inteligentnych specjalizacji na mapie Polski. Takie działanie dotyczące obecnie
wyłonionych inteligentnych specjalizacji lub potencjałów rozwojowych zostało wskazane
jako jeden z etapów procesu w województwie kujawsko-pomorskim, dotyczący
benchmarkingu regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Po zakończeniu procesu wyłonienia inteligentnych specjalizacji województwa kujawskopomorskiego rekomendowanym działaniem jest przeprowadzenie analizy krzyżowej
zgodności krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji.

9. Planowane efekty wdrożenia inteligentnych specjalizacji
► Efekty gospodarcze – efektem wsparcia danej specjalizacji musi być wzrost
gospodarczy regionu, dzięki radykalnemu rozwojowi branż wchodzących w obszar
specjalizacji, na bazie wdrażania wyników wysoko zaawansowanych badań naukowych.
Efekty wzrostu gospodarczego muszą wynikać z koncentracji interwencji w określonych
obszarach, które z punktu widzenia województwa wykazują największy potencjał
rozwojowy, dzięki możliwości radykalnego zwiększenia innowacyjności wyrobów,
technologii, procesów i powiązanych z nimi usług. Wzrost gospodarczy musi wynikać
również z zaangażowania kapitału prywatnego w badania i rozwój oraz napływu środków
spoza regionu, co powinno następować dzięki wzrostowi eksportu w wyniku
wprowadzenia do oferty innowacyjnych, wysoko zaawansowanych wyrobów i usług oraz
dywidend z inwestycji zagranicznych. To właśnie współpraca w zakresie angażowania
kapitału prywatnego i publicznego, a także dobry system narzędzi finansowych, z których
mogą skorzystać regionalni przedsiębiorcy jest znaczący dla osiągnięcia zamierzonych
działań w zakresie wzrostu innowacyjności województwa.
► Efekty społeczne – mimo, iż wdrażanie innowacji często nie idzie w parze
ze zwiększaniem miejsc pracy, to wsparcie specjalizacji musi przyczynić się do silnego
wzrostu dobrze opłacanych i wysokiej jakości, wymagających szerokiej wiedzy miejsc
pracy. Chodzi więc nie tyle o ilościowe, co jakościowe polepszenie sytuacji na rynku pracy
regionu. Wsparcie takie powinno pośrednio wpływać na rozwój sfery usługowej
w regionie. Istotnym efektem powinno być tworzenie wysoko zaawansowanych firm spin91

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

off na bazie badań naukowych oraz współpracy z rozwijającymi się firmami
funkcjonującymi w obszarze specjalizacji. Spodziewanym efektem powinien być również
rozwój terenów wiejskich, następujący dzięki powszechnej cyfryzacji, umożliwiającej pracę
na odległość. Wzrost liczby atrakcyjnych miejsc pracy, rozwój firm spin-off oraz cyfryzacja,
umożliwiająca pracę na odległość z terenów wiejskich, przyczynią się do wzrostu
atrakcyjności regionu jako miejsca życia i pracy.
Rozwój kapitału ludzkiego powinien także odbywać się przy udziale innowacji
społecznych. Innowacje społeczne opierają się na zasadzie getting more from less for
more (Ramesh Mashelkar), co oznacza osiąganie znacznie lepszych rezultatów,
wykorzystując mniejsze zasoby, w celu przysporzenia korzyści większej liczbie ludzi.
► Efekty rozwojowe – interwencja w obszarze specjalizacji musi skutkować radykalną
modernizacją obszarów gospodarczych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu,
zgodnie z zasadą inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego
włączeniu społecznemu, określonemu w dokumencie Europa 2020. Modernizacja musi
wynikać z budowy nowoczesnej, proinnowacyjnej gospodarki, bazującej na sieciowych
powiązaniach nauki, stanowiącej zaplecze regionalnego przemysłu, edukacji kształcącej
wysoko wykwalifikowane kadry dla innowacyjnego biznesu oraz dużych firm
współpracujących z przedsiębiorstwami sektora MŚP.
► Pozycja regionu (realizacja misji RSI) – efektem wsparcia specjalizacji musi być
radykalna poprawa wizerunku regionu. Powinien on być kojarzony z nowoczesną,
proinnowacyjną gospodarką, która oferuje wyroby rozpoznawalne i jednoznacznie
kojarzone z regionem w Polsce i w Europie. Wzrost pozycji regionu powinien przekładać się
na poprawę identyfikacji mieszkańców z regionem, skutkującą odwróceniem trendów
emigracyjnych oraz przyciągnięciem aktywnych osób spoza województwa. Efekt ten
można uznać za ostateczny wynik efektów powyższych, czyli: gospodarczych,
społecznych i rozwojowych. Pokrywa się on z celem głównym Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: wzmocnienie
konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego w kraju poprzez zbliżenie się do
wyników osiąganych przez najbardziej innowacyjne polskie regiony, czyli województwa:
mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie, co pozwoli na dołączenie
do grona regionów europejskich określanych mianem umiarkowanych innowatorów.
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Potencjały rozwojowe – proces wyboru i wpływ na rozwój województwa

Wybór specjalizacji

Tab. 9.1. Potencjały rozwojowe – proces wyboru i wpływ na rozwój województwa
Diagnoza

Planowane efekty:

Analiza strategiczna regionu

1. Gospodarcze
Wzrost gospodarczy regionu, dzięki radykalnemu
rozwojowi branż wchodzących w skład
specjalizacji. Efekty rozwoju gospodarczego będą
wynikać z koncentracji interwencji w określonych
obszarach, które z punktu widzenia
województwa mają największy potencjał
rozwojowy, dzięki istnieniu silnego zaplecza
naukowego. Wzrost gospodarczy będzie wynikał
również z zaangażowania środków prywatnych w
B+R oraz napływu środków spoza regionu
w wyniku eksportu i dywidend od inwestycji
zagranicznych.
2. Społeczne
Silny wzrost dobrze opłacanych, wysokiej jakości
miejsc pracy, mający wpływ na wzrost sfery
usługowej w regionie. Tworzenie wysoko
zaawansowanych firm spin-off. Rozwój terenów
wiejskich dzięki powszechnej cyfryzacji,
umożliwiającej pracę na odległość. Wzrost
atrakcyjności regionu jako miejsca życia i pracy.
3. Rozwojowe
Radykalna modernizacja obszarów
gospodarczych o kluczowym znaczeniu dla
rozwoju regionu, obejmujących sieciowe
powiązania dużych firm, sektora MŚP i jednostek
B+R.
4. Pozycja regionu
Radykalna poprawa wizerunku i
rozpoznawalności województwa jako regionu
innowacyjnego.

Zespoły eksperckie
Zdefiniowanie specjalizacji
Wybór specjalizacji
Potencjały rozwojowe RSI WK-P do 2020 roku
Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy
i opakowania

Kryteria wyboru:
1. Innowacyjność
2. Badania i rozwój
3. Unikalny regionalny know-how
4. Transfer innowacji
5. Modernizacja i transformacja
6. Oddziaływanie międzynarodowe
7. Dochodowość
8. Kapitał ludzki
9. Tradycja gospodarcza regionu

Skoncentrowana
interwencja, mająca
na celu rozwój
potencjału proinnowacyjnego

Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna
Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka
przemysłowa
Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych

Rozwój regionu,
dzięki wzrostowi
innowacyjności
kluczowych branż
w ramach
specjalizacji

Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie,
usługi ICT
Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny,
środowisko, energetyka
Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe

Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

Inteligentny, trwały wzrost gospodarczy województwa kujawskopomorskiego poprzez rozwój innowacyjności
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9.1. Powiązanie z celami RSI – mechanizmy rozwojowe
Rozwój specjalizacji w ramach IS jest realizowany poprzez odpowiednie działania
Regionalnej Strategii Innowacji. Działania te można podzielić na następujące rodzaje:
► Działania mające na celu bezpośredni rozwój specjalizacji – działania, których
zadaniem jest wspieranie bezpośrednie rozwoju specjalizacji, dopuszcza się jednak
również realizację projektów nie związanych z wybranymi specjalizacjami (np. projekty
mające na celu rozwój nowych specjalizacji).
► Działania mające na celu pośredni rozwój specjalizacji – obejmują one realizację
zadań prowadzących do rozbudowy i wzmocnienia całego systemu innowacyjnego
województwa, w szczególności w takich obszarach jak: edukacja, rozwój współpracy
uczelni i jednostek naukowych z przemysłem, rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej,
rozbudowa możliwości uzyskania zwrotnego wsparcia finansowego, rozwój innowacyjnej
administracji publicznej oraz wdrożenie sieci Internet nowej generacji. Działania
te pośrednio przyczynią się również do rozwoju wybranych specjalizacji.
Podstawowym mechanizmem rozwoju inteligentnych specjalizacji jest realizacja projektów
mających za zadanie powiązanie rozwoju gospodarczego z rozwojem zaawansowanych
badań naukowych, poprzez przeprowadzenie określonych interwencji wskazanych w RSI
WK-P. Bardzo istotne jest odpowiednie powiązanie projektów tak, aby zgodnie z zasadami
Strategii pozwalały one systemowo i kompleksowo rozwiązywać zdefiniowane problemy
oraz wykorzystywać pojawiające się szanse. W tym kontekście szczególne znaczenie ma
wypracowanie i stałe ewaluowanie spójnych koncepcji rozwoju poszczególnych
specjalizacji. Koncepcje te muszą być wypracowane i rozwijane przy wykorzystaniu
metody partycypacyjnej, przez przedstawicieli poszczególnych specjalizacji: firm dużych
i MŚP oraz jednostek naukowych i edukacyjnych tworzących daną specjalizację, a także
przedstawicieli samorządu regionalnego. Proces ten musi mieć za zadanie stałe
kształtowanie ścieżki rozwoju specjalizacji, zapewnienie zaangażowania poszczególnych
osób, firm i jednostek w stały rozwój wyrobów, technologii i usług na bazie innowacyjności,
wiedzy, wyników prac B+R oraz stałe kształtowanie i rozwój postaw proinnowacyjnych.
Głównymi celami wdrażania rozwiązań innowacyjnych w ramach specjalizacji jest:
zapewnienie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie wyników badań naukowych
i prac rozwojowych, poprawa rentowności firm, rozbudowa firm i tworzenie nowych
atrakcyjnych miejsc pracy oraz rozwój eksportu, powiązań międzynarodowych oraz
realizacja inwestycji zagranicznych. Istotnym elementem rozwoju specjalizacji jest budowa
odpowiednich podstaw systemowych do rozwoju specjalizacji w ramach planowanych
projektów kluczowych.
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Powiązanie potencjałów rozwojowych województwa z celami RSI – mechanizmy rozwoju specjalizacji
Tab. 9.2. Powiązanie potencjałów rozwojowych województwa z celami RSI – mechanizmy rozwoju specjalizacji

Cele

Działania

bezpośrednie

I.1. Rozwój Innowacyjnej edukacji

II.1. Rozwój potencjału naukowobadawczego na rzecz
innowacyjnej gospodarki

Utworzenie infrastruktury naukowo-badawczej świadczącej usługi dla
gospodarki
Wdrożenie systemowej współpracy uczelni i jednostek naukowych z
przemysłem

II.2. Rozwój wysoko
zaawansowanych badań
naukowych

Wysoko zaawansowane badania naukowe związane z rozwojem specjalizacji
(IS)

V

Budowa innowacyjności firm poprzez działalność B+R

V

I.2. Rozwój kształcenia kadr dla
innowacyjnej gospodarki
I.3. Kształtowanie postaw
proinnowacyjnych, kreatywności
i promocja RSI WK-P

III.1. Rozwój innowacyjności i
powiązań sieciowych
przedsiębiorstw

Wprowadzenie innowacyjnego szkolnictwa zawodowego

V
V

Zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych
Wdrożenie programów praktyk i staży
Kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr B+R+I dla innowacyjnych
przedsiębiorstw

V
V
V

V

Budowa innowacyjności w sektorze mikro i małych firm

V
V
V

Tworzenie powiązań sieciowych i międzynarodowych
Proinnowacyjne usługi doradcze i integracja instytucji otoczenia biznesu

III.2. Wzmocnienie oddziaływania
sieci instytucji otoczenia biznesu

pośrednie

V
V

Wprowadzenie innowacyjnej edukacji od szkoły podstawowej do matury

I . Ukształtowanie
innowacyjnych i
kreatywnych
postaw
społeczności
regionu

Operacyjne

Ukształtowanie
gospodarki
II. Ukształtowanie
III. Ukształtowanie
bazującej na
sektora nauki jako
regionalnej gospodarki
powszechnym
zaplecza
opartej na wiedzy i
dostępie do
innowacyjnej
innowacyjności
superszybkiej
gospodarki
sieci Internet

Strategiczne

Oddziaływanie
na specjalizacje

Rozwój parków przemysłowych i technologicznych
Rozbudowa regionalnych instrumentów finansowych

V

Rozwój innowacyjnej administracji publicznej

V

Rozwój infrastruktury sieci Internet

Wdrożenie sieci Internet następnej generacji

V

Rozwój innowacyjnej gospodarki
cyfrowej

Badania w zakresie IT i wysoko zaawansowanych aplikacji informatycznych

V
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10. Zasady ogólne i system wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
Przewidziane w Strategii cele i działania, a w ich ramach rodzaje projektów, wdrażane
będą z uwzględnieniem następujących zasad:
Tab. 10.1. Zasady wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Zasada
konkretyzacji
działań



Działania i projekty Strategii dotyczyć będą rozwiązań stymulujących
innowacyjny rozwój regionu oraz konkretnych zagadnień, tworzących
bariery ograniczające innowacyjność, szczególnie w dziedzinach
inteligentnych specjalizacji oraz zgodnie z celami Strategii.



Prawidłowa identyfikacja i konkretyzacja problemu, a także trafnie
określone, odpowiadające jego specyfice, ścieżki interwencji,
stanowić będą kluczowe kryteria oceny adekwatności wsparcia dla
określonej inicjatywy.



Interwencja będzie mieć charakter precyzyjny i skoncentrowany
na zidentyfikowanym problemie. Oznacza to, że wspierane będą
aktywności, odnoszące się do konkretnych zagadnień rozwojowych,
skutkujące pozytywną, radykalną w skali zmianą, poprzez wdrażanie
działań generujących mierzalne rezultaty.



Podejmowane w ramach Strategii działania i projekty powinny
dotyczyć dziedzin ściśle powiązanych z najważniejszymi problemami
proinnowacyjnego rozwoju województwa. Powinny one bazować
na inteligentnych specjalizacjach regionu, a także skutecznie
i efektywnie eksploatować istniejące w regionie potencjały.

Zasada
kompleksowości
i systemowości
interwencji



Wspierane będą działania i projekty przewidujące całościowe
podejście
do
zidentyfikowanego
problemu,
dotyczącego
proinnowacyjnego rozwoju regionu. Oznacza to konieczność
aktywnego zaangażowania w proces planowania i wdrażania
interwencji rozmaitych interesariuszy, dysponujących odpowiednim
potencjałem i zasobami, umożliwiającymi wielopłaszczyznowe
oddziaływanie na zidentyfikowany problem, gwarantując w ten
sposób niezbędną kompleksowość podejścia oraz całościowe
rozwiązanie problemu.

Zasada
radykalnej
modernizacji



W procesie wdrażania Strategii za kluczowe uznawane będą działania
i projekty, których realizacja gwarantować będzie maksymalizację
pozytywnych
efektów,
zapewniających
radykalną
poprawę
innowacyjności w województwie.



Co do zasady, rezultaty projektów powinny
się poziomem europejskim lub światowym.



W toku realizacji Strategii preferowane będą działania i projekty
promujące kreatywność i wykorzystujące zasoby kulturowe regionu.



W projektach, które prowadzić będą do powstawania nowych
produktów, produkty te powinny cechować się innowacyjnym
wzornictwem, a odpowiednio do ich specyfiki, uwzględniać kulturę
regionu oraz promować region, jako rozwojowy, nowoczesny
i innowacyjny.



Produkty muszą być oznaczone marką regionalną.

Zasada precyzji
koncentracji
interwencji

Zasada
uwzględnienia
kreatywności
i zasobów
kulturowych

charakteryzować
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Realizatorami celów RSI WK-P będą różne instytucje regionalnego systemu
innowacyjności, a więc sfera gospodarcza (przedsiębiorcy i organizacje przedstawicielskie
biznesu), edukacji i nauki, instytucji finansowych, dostarczycieli usług publicznych,
jednostek badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji
pozarządowych. Inicjatywy tych podmiotów, odpowiadające założeniom i celom
Strategii, będą wspierane przez władze publiczne, a w odpowiednim zakresie także
inicjowane i koordynowane, w szczególności zaś – w związku z celami RSI WK-P
i realizowaną polityką innowacyjności – przez władze samorządu wojewódzkiego.
W celu zapewnienia warunków do sprawnej realizacji Strategii, w fazie przygotowującej jej
wdrażanie, władze regionalne powołają, a następnie zapewnią funkcjonowanie struktury,
której powierzone zostaną zadania dotyczące operacyjnego wdrażania Strategii.
Do innych, kluczowych zadań tej struktury należeć będzie sprawowanie funkcji bieżącego
monitoringu oraz prowadzenie okresowej ewaluacji rezultatów Strategii i jej oddziaływania
na innowacyjny rozwój województwa.
Misją struktury zarządzającej procesem wdrażania RIS będzie:

 zapewnienie

koordynacji i zarządzania procesami wspierania
innowacyjności w skali regionalnej, przy zapewnieniu warunków oraz
wywoływaniu współpracy wszystkich interesariuszy regionalnych,
zmierzające do poprawy innowacyjności gospodarki regionu oraz
wzrostu społeczno-gospodarczej konkurencyjności województwa,
zgodnie z celami Regionalnej Strategii Innowacji.

Natomiast jej cele strategiczne obejmą:

 wzmocnienie

potencjału
innowacyjnego
regionu,
poprzez
kształtowanie i doskonalenie regionalnego systemu innowacyjności
i współpracy na rzecz innowacyjnego rozwoju;

 koordynowanie i integrowanie działań służących realizacji RSI WK-P
(jej celu głównego i wizji rozwojowej województwa).

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Strategii na poziomie operacyjnym będzie Zarząd
Województwa który powoła tzw. główną jednostkę wdrażania RSI WK-P (GJW).
GJW może być podmiot, na który delegowane będą operacyjne zadania wdrażania RIS.
Niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie kształtu organizacyjnego systemu
realizacji Strategii, trzeba wyraźnie podkreślić, że w przypadku delegacji jakichkolwiek
zadań i towarzyszących im uprawnień w sferze wdrażania Strategii, odbywać się to będzie
w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a więc (m. in.) przepisami o finansach
publicznych, regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych, tworzenia partnerstw
publiczno-prywatnych, jak również innymi unijnymi i krajowymi aktami prawnymi, w tym
dotyczącymi wykorzystywania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
Dziedzina funkcjonalna głównej jednostki wdrażania Strategii obejmie dwie kluczowe
grupy funkcji. Po pierwsze, będzie to koordynacja wdrażania RSI WK-P ze źródłami
finansowania, dostępnymi w ramach instrumentów wsparcia publicznego i podział zadań
wdrożeniowych
pomiędzy
zainteresowanych
aktorów
regionalnego
systemu
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innowacyjności oraz po drugie, funkcje dotyczące kształtowania systemu innowacyjności
w regionie.
W pierwszym wymiarze funkcjonalnym zadaniem głównej jednostki wdrażania będzie:
animowanie i udział w programowaniu działań, maksymalizujących
odzwierciedlenie celów RSI WK-P w publicznych instrumentach finansowania
polityki innowacyjnej w skali regionalnej (w latach 2014-2020 głównym tego
rodzaju instrumentem będzie Regionalny Program Operacyjny – a zatem, chodzi
tu o udział w działaniach programujących instrumenty wsparcia, w ramach
Instytucji Zarządzającej RPO);
przełożenie rezultatów funkcji programowania wsparcia na praktykę, poprzez
delegowanie funkcji wdrażania celów operacyjnych i działań na podmioty
regionalnego systemu innowacyjności oraz koordynację ich działań;
monitoring realizacji działań w kontekście ich rezultatów i dostosowania
do założeń i celów strategicznych RSI WK-P;
ewaluacja rezultatów działań, umożliwiająca ocenę ich oddziaływania z punktu
widzenia celów strategicznych określonych w RSI WK-P;
na podstawie rezultatów funkcji monitorującej i ewaluacyjnej, inicjowanie
procesów weryfikacji / aktualizacji Strategii;
inicjowanie i koordynacja aktywności promujących RSI WK-P w ramach
komponentów promocyjnych województwa oraz innych instrumentów
wykorzystywanych do promocji regionu.
Drugi
wymiar
funkcjonalny,
dotyczący
kształtowania
regionalnego
systemu
innowacyjności, obejmie szereg zadań realizowanych zarówno przez główną jednostkę
wdrażania, jak i podmioty wdrażające bezpośrednio działania Strategii. Zadania w tym
zakresie, stanowiące pochodną działań określonych wcześniej, obejmą:
pobudzanie aktywności środowisk regionalnych do podejmowania wspólnych
inicjatyw, służących realizacji
celów Strategii, w tym możliwych
do uwzględnienia w ramach programowania działań finansowanych
z publicznych źródeł wsparcia, ale nie tylko, a więc także podejmowanych
i realizowanych samodzielnie przez te środowiska lub ich przedstawicieli;
pozyskiwanie propozycji i konkretyzacja działań wspierających, a także opinii
interesariuszy regionalnych, co do aktywności służących realizacji RSI WK-P,
programowanych na szczeblu władz samorządu regionalnego (konsultowanie
wyników operacjonalizacji celów / działań RSI WK-P do poziomu regionalnych
programów / projektów wsparcia);
pozyskiwanie informacji na temat potrzeb interesariuszy RIS WK-P w kontekście
procesu wdrażania Strategii oraz zmian zachodzących w otoczeniu społecznogospodarczym, także pod wpływem wdrażania RSI WK-P,
przedstawianie i konsultowanie wyników analiz, badań
płynących z monitoringu i ewaluacji wdrażania RSI WK-P;

oraz

wniosków

inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do weryfikacji i aktualizacji
Strategii, w oparciu o wnioski z monitoringu i ewaluacji, a także inicjowanie
procesów foresight’u technologicznego;
98

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

pozyskiwanie informacji o inicjatywach poza publicznych, które służą realizacji
Strategii, w celu ewentualnego uwzględnienia w programowaniu działań
wspierających finansowanych ze środków publicznych;
inicjowanie i wspieranie
interesariuszy RSI WK-P.

działań

promocyjnych

realizowanych

przez

Rys 10.1. Układ strukturalny systemu wdrażania RSI WK-P

Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego

Instytucje
szkolnictwa
wyższego

Instytucje
edukacji

Instytucje
publiczne

Komitet Monitorujący
i Sterujący RSI WK-P

Główna
jednostka
wdrażania
Instytucje
otoczenia
biznesu
Inni
interesariusze

Jednostki wdrażające cele
i działania RSI WK-P

System wdrażania RSI WK-P i oddziaływania na kształtowanie regionalnego systemu
innowacji będzie strukturą wielopodmiotową. Za takim rozwiązaniem przemawia
konieczność zaangażowania w kształtowanie i realizację polityki innowacyjności
maksymalnie szerokiego kręgu regionalnych interesariuszy innowacyjności.
Układ i logika funkcjonalna systemu wdrażania koncentruje funkcje, dotyczące realizacji
Strategii w głównej jednostce wdrażania, niezależnie od wybranego modelu
organizacyjnego. Działalność GJW RSI WK-P realizowana będzie z uwzględnieniem
regionalnej polityki innowacyjności, kształtowanej na szczeblu władz regionu.
Jednocześnie działalność ta będzie monitorowana i nadzorowana przez Komitet
Monitorujący i Sterujący RSI WK-P (stanowiący jednocześnie platformę uzgodnień,
dotyczących zakresu odzwierciedlenia celów i działań Strategii w Regionalnym Programie
Operacyjnym).
Ważnym założeniem systemu jest delegowanie przez główną jednostkę wdrażania zadań
związanych z bezpośrednią realizacją Strategii na instytucje, reprezentujące środowiska
regionalne, a następnie sprawowanie nadzoru i koordynacja realizowanych przez
nie procesów wdrażania. Rozwiązanie to, poza odpowiednim podziałem zadań
wdrożeniowych, zapewniających warunki do efektywnego wdrażania Strategii,
przyczyniać się będzie również do skutecznego kształtowania regionalnego systemu
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innowacyjności, co zachodzić będzie dzięki szerokiemu angażowaniu partnerów
społecznych w proces realizacji Strategii oraz różnorodne działania towarzyszące
(np. dotyczące zgłaszania propozycji działań wspierających do uwzględnienia w Strategii,
propozycji w sprawie weryfikacji / aktualizacji Strategii, uruchamiania foresight’u
technologicznego,
zasilania
informacyjnego
systemu
monitoringu
i
działań
ewaluacyjnych).
Rys 10.2. Modele współpracy głównej jednostki wdrażania

Instytucja –
zleceniobiorca

Główna
jednostka
wdrażania

Projektodawcy

Lider
partnerstwa

Główna jednostka wdrażania Strategii wykorzystywać może rozmaite modele współpracy,
określające sposób delegowania zadań wdrożeniowych na instytucje regionalnego
systemu innowacyjności oraz dotyczące koordynacji realizowanych przez nie działań
wdrożeniowych, funkcji monitorujących, sprawozdawczych i promocyjnych.
Dobór partnerów mieć będzie charakter merytoryczny. Oparty będzie na dziedzinie ich
działalności oraz posiadanych kompetencjach i zasobach, właściwych i niezbędnych
w kontekście treści poszczególnych celów operacyjnych, działań i oczekiwanych
rezultatów wdrażania. Funkcje wdrożeniowe delegowane będą w formie zlecenia lub przy
wykorzystaniu instytucji partnerstwa.
Zależnie od sytuacji, przewiduje się delegowanie procesów wdrażania na grupy instytucji,
reprezentujących różne środowiska i podmioty regionalnego systemu innowacyjności, aby
zapewnić niezbędną interdyscyplinarność i wielopłaszczyznowość podejścia w procesie
wdrożeniowym Strategii. Kryteria doboru partnerów odnosić się będą w szczególności
do następujących sfer:
specjalizacji merytorycznej, właściwej
przewidywanych w jego ramach działań;

dla

celu

operacyjnego

oraz

gotowości oraz zdolności organizacyjnej do zarządzania procesem
wdrożeniowym, w tym koordynowania i nadzorowania kolejnych szczebli
podmiotów realizujących działania i projekty;
zdolności technicznej, kadrowej i finansowej;
zapewnienia kompleksowości i efektywności procesu wdrażania;
skutecznego kształtowania partnerstwa / platform współpracy partnerów
regionalnych i instytucji spoza regionu w procesie wdrożeniowym.
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W ramach obu modeli kształtowania funkcji wdrożeniowej Strategii występować będą
określone, wiodące kategorie podmiotów regionalnego systemu innowacyjności, zależnie
od specyfiki danego celu strategicznego i odpowiadających mu celów operacyjnych.
Uwzględniając przedmiot poszczególnych celów, co do zasady, partnerami procesu
wdrażania będą, w ramach:
celu strategicznego I: instytucje edukacji i szkoły wyższe – z uwagi
na jednorodność funkcjonalną obu środowisk w zakresie podnoszenia wiedzy
i umiejętności, w systemie zarządzania dominować będzie formuła wdrażania
oparta na partnerstwie: jednostek edukacji, szkół wyższych (w zakresie
kształcenia), mieszanym, łączące zarówno instytucje edukacji, jak i nauki.
We wszystkich przypadkach, w partnerstwach mogą występować także inne
podmioty (np. przedsiębiorcy i/lub organizacje przedstawicielskie biznesu);
celu strategicznego II: szkoły wyższe i instytuty badawcze oraz inne podmioty
prowadzące działalność badawczo-rozwojową – z uwagi na zróżnicowanie
przedmiotowe funkcji naukowych, badawczych i wdrożeniowych. W tym
przypadku w systemie wdrażania przeważać będą formy współpracy oparte
na delegowaniu zadań wdrożeniowych na wybrany, indywidualny podmiot lub
podmioty realizujące, odpowiedzialne za wdrażanie działań w ramach
poszczególnych celów operacyjnych, a więc sterowanie projektami,
proponowanymi przez rozmaitych projektodawców w tym konsorcjantów
tworzących Kujawsko-Pomorski Obszar Badawczy w ramach prac nad
Kontraktem Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
celu strategicznego III: przedsiębiorcy, organizacje przedstawicielskie biznesu
(samorządy gospodarcze), a także wiodące instytucje otoczenia biznesu.
Podobnie jak w przypadku celu strategicznego II, projekty w ramach celów
operacyjnych będą zróżnicowane, co ukierunkowywać będzie kształtowanie
systemu wdrażania, opartego na wybranych, jednym lub kilku podmiotach
wdrażających, odpowiednio do dziedziny interwencji (np. w zakresie wdrażania
wsparcia na kształtowanie instrumentów inżynierii finansowej – wiodąca
w regionie instytucja, oferująca usługi inżynierii finansowej – na wzór
mechanizmu stosowanego w ramach Inicjatywy JEREMIE). W tym przypadku
dopuszczalne będą również partnerstwa instytucji regionalnego systemu
innowacyjności.
Biorąc pod uwagę stronę finansową, wdrażanie RSI WK-P oparte zostanie na szerokim
wykorzystywaniu dostępnych źródeł i instrumentów finansowania. Będą to:
► Po pierwsze, wszystkie kluczowe instrumenty finansowania publicznego i poza
publicznego, zarówno rodzime, jak i zagraniczne, dostępne w okresie wdrażania Strategii,
w tym w szczególności: Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, programy ramowe UE, instrumenty finansowe, których
dysponentem jest Europejski Fundusz Inwestycyjny (oraz inne tego rodzaju), programy
bilateralne, środki budżetu krajowego, budżet województwa, budżety samorządów
szczebla lokalnego, środki/programy prywatne ukierunkowane na proinnowacyjny rozwój.
► Po drugie, specyficzne instrumenty finansowania, formujące sferę tzw. instrumentów
inżynierii finansowej, rozumiane jako, z jednej strony, beneficjenci wsparcia RSI WK-P,
z drugiej zaś, jako pośrednicy w finansowaniu działań przewidzianych w Strategii,
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wykonujący tę funkcję w oparciu o kapitały własne i/lub zasilenia pozyskiwane w ramach
interwencji przewidzianych w Strategii. Instytucje te (np. fundusze poręczeniowe, fundusze
pożyczkowe, fundusze inwestycyjne) klasyfikowane są powszechnie do kategorii instytucji
otoczenia biznesu, choć w pewnych sytuacjach ich działalność może być ukierunkowana
na szersze grupy odbiorców. Pozostając w zgodzie z przyjętą klasyfikacją, w niniejszej
Strategii uwzględniono działania wspierające, skierowane na rozwój tego rodzaju
pośredników finansowych (działanie 3 „Rozwój regionalnej sfery instrumentów
finansowych” w ramach celu operacyjnego III.2), obejmujące wspomaganie tworzenia
proinnowacyjnych produktów finansowych i podwyższania zdolności operacyjnej w tym
zakresie, zarówno w obszarze finansowania długiem, finansowania udziałowego, jak
i usług towarzyszących zastosowaniu poszczególnych produktów (np. preinkubacja
przedsięwzięć innowacyjnych połączona z zaopatrywaniem w kapitał inwestycyjny).
Działalność
pośredników
finansowych
będzie
mieć
charakter
przekrojowy,
oddziaływujący na różne działania obecne w strategii.
► Po trzecie, w grupie instrumentów inżynierii finansowej, planowane jest utworzenie
regionalnego mechanizmu finansowego, który będzie miał charakter przekrojowego
instrumentu finansowania udziałowego fazy zalążkowej i przedwdrożeniowej biznesu,
a więc wspomagającego procesy preinkubacji przedsięwzięć innowacyjnych wraz z ich
finansowaniem, kapitalizacji wczesnych etapów rozwoju przedsięwzięć typu spin-out i spinoff, opartych na wynikach działalności naukowo-badawczej oraz pośredniczącego
w montażu finansowym, zapewniającym wykorzystanie innych źródeł finansowania,
przeznaczonych na wspieranie innowacyjnego i technologicznego rozwoju.
Biorąc pod uwagę stronę organizacyjną procesu wdrażania, przewiduje się, że Strategia
podlegać będzie dalszej, pogłębionej operacjonalizacji do poziomu tzw. planów
wykonawczych, tworzonych na poziomie głównej jednostki wdrażania i podlegających
zaopiniowaniu przez Komitet Monitorujący i Sterujący RSI WK-P oraz akceptacji przez
Zarząd Województwa.
Plany Wykonawcze wyznaczać będą zadania w zakresie wdrażania celów i działań
Strategii. Będą one obejmować okresy trzyletnie. Przygotowanie pierwszego Planu
Wykonawczego nastąpi w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście w życie
niniejszej Strategii – a więc w okresie 2015-2017. W ostatnim roku wdrażania Strategii
uruchomiony zostanie proces aktualizacji RSI WK-P wraz z opracowaniem Planu Działań
w okresie przejściowym (z RSI WK-P 2014-2020 do nowej Strategii).
Tab. 10.2. Harmonogram działań RIS
RSI WK-P na lata 2014-2020
2013
Plan Działań
w okresie
przejściowym

2014

2015

2016

2017

2018

RSI WK-P …
2019

2020

2021

2022

Plan Działań
w okresie
przejściowym
do nowej Strategii

Aktualizacja RSI
WK-P



Plan Wykonawczy

Plan Wykonawczy

2015-2017

2018-2020



Plan Wykonawczy

Plan Wykonawczy

2015-2017

2018-2020
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Monitoring i ewaluacja (powiązania ze ścieżką wdrażania RSI WK-P – omówione
w kolejnym rozdziale):
Monitoring



Ewaluacja


















11. Monitoring i ewaluacja
11.1 . Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji
Niniejszy rozdział stanowi opis systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
System zakłada działania monitoringowe, polegające na pomiarze wskaźników będą
wykonywane:
w odniesieniu do projektów w trybie bieżącym;
w odniesieniu do działań Strategii oraz w przypadku celu strategicznego i celów
operacyjnych – cyklicznie.
Analiza monitoringowa wskaźników polegać będzie na porównaniu wartości bazowych
z docelowymi, przy czym wartości bazowe ustalone będą z uwzględnieniem dostępności
najbardziej aktualnych danych.
Analizę wzbogacono o trójstopniową skalę stopnia trudności opracowania wskaźnika:
wskaźnik łatwy do opracowania – jest to wskaźnik bezpośrednio dostępny
w krajowych lub międzynarodowych bazach danych;
wskaźnik umiarkowanie trudny do opracowania – wymaga zwrócenia się
do instytucji, takich jak uczelnie, jednostki badawcze, czy przedsiębiorstwa
z prośbą o udostępnienie danych o poszczególnych aspektach ich działalności
innowacyjnej, ewentualnie polega na samodzielnym opracowaniu wskaźnika
złożonego z dwóch lub więcej wskaźników prostych;
wskaźnik trudny do opracowania – wymaga dokonania czynności właściwych
dla wskaźnika umiarkowanie trudnego, przy czym istotną trudność stanowić
będzie ustalenie pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w kraju
na podstawie otrzymanego wyniku.
Wykaz wskaźników oraz dalsze założenia metodologiczne znajdują się w załączniku
nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 „System monitorowania i ewaluacji RSI WK-P”.
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11.2. Organizacja instytucjonalna systemu monitoringu RSI WK-P na lata 2014-2020
Rys. 11.1. Organizacja systemu monitoringu RSI WK-P

SYSTEM MONITORINGU RSI WK-P W LATACH 2014-2020 – REKOMENDACJA
Organizacja instytucjonalna
Mechanizmy i narzędzia
monitorowania

Dane:

1. Główny Urząd Statystyczny ( BDL/STRATEG)
2. Badania zlecone
3. Źródła administracyjne
4. Źródła zagraniczne (OECD, BANK ŚWIATOWY, EUROSTAT)
5. Urząd marszałkowski
6. CKE
7. Biuro Analiz UM
8. Inne

Aktualizacja
danych

Właściwy departament UM i jego
jednostki organizacyjne koordynacja

i wdrażanie systemu monitoringu RSI WK-P
Zarząd województwa
funkcja kontrolna

Współpraca
Podmioty
współpracujące

Finansowanie
- środki unijne;
- wydzielenie środków
w budżecie województwa.

Zadania wspólne:
1. Przygotowanie corocznych sprawozdań dla Zarządu Województwa.
2. Opracowywanie benchmarkingu międzynarodowego i krajowego.
3. Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji – raporty
porównawcze, reprezentacja regionu.
4. Przygotowanie raportów na potrzeby UM, MIR, UE itp.

11.3. Aktualizacja dotychczasowego ogólnego celu RSI WK-P
W poprzednim opracowaniu Systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaproponowano następujący cel ogólny:
zajęcie przez województwo kujawsko-pomorskie co najmniej piątego miejsca w Polsce
pod względem konkurencyjności, a takie sformułowanie niejako narzucało wprowadzenie
wskaźnika syntetycznego, za pomocą którego określono, że region Kujaw i Pomorza
zajmuje 10 miejsce wśród polskich województw. Wskaźnik syntetyczny (złożony, indeksowy)
składał się z więcej niż jednego wskaźnika prostego (lub syntetycznego, ponieważ niektóre
wskaźniki kontekstowe wymagają opracowania na podstawie wskaźników prostych)
i został opracowany na podstawie modelu, który posłużył do ustalenia doboru
wskaźników prostych optymalnych dla dokładnego ukazania konkurencyjności
i innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski. Określenie poziomu
innowacyjności i konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego za pomocą
wskaźnika syntetycznego obarczone było jednak wadami. Po pierwsze, warto zwrócić
uwagę na pewien subiektywizm takiego wskaźnika syntetycznego – metodologia jego
opracowania zakłada powiązanie ze sobą szerokiego spektrum czynników świadczących
o innowacyjności regionu, jednak nie zmienia to faktu, że taka a nie inna konstrukcja
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wskaźnika ma istotny wpływ na definiowanie pojęcia innowacji. Po drugie, taki wskaźnik
nie był przewidziany w systemach monitoringu RSI innych polskich regionów, co również
przemawia za brakiem obiektywizmu w posługiwaniu się taką metodą pomiaru.
W związku z powyższym zaleca się, aby dokonano aktualizacji dotychczasowego celu
ogólnego RSI WK-P i sformułowano go w sposób następujący: wzmocnienie
konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego w kraju poprzez zbliżenie się
do wyników osiąganych przez najbardziej innowacyjne polskie regiony, czyli
województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie, co pozwoli
na dołączenie do grona regionów europejskich określanych mianem umiarkowanych
innowatorów. Oznacza to, że zadaniem systemu monitoringu będzie kontrola sytuacji
w obszarze edukacji, nauki i gospodarki, która umożliwi analizę mocnych stron
województwa kujawsko-pomorskiego i dziedzin, które wymagają wzmożonego wsparcia
i uwagi dla wzrostu konkurencyjności regionu Kujaw i Pomorza w skali kraju i Europy.
Dlatego też, jak wynika z powyższego, zaleca się, aby zbiór wskaźników kontekstowych
podzielony został na dwie kategorie:
wskaźniki główne – dostępne w statystyce publicznej, służące do oceny poziomu
edukacji, nauki i gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski;
wskaźniki szczegółowe – z reguły niedostępne w statystyce publicznej, ale istotne
z punktu widzenia szczegółowego badania konkurencyjności regionu Kujaw
i Pomorza. Część z nich może zostać pozyskana przez jednostkę, której zlecony
zostanie monitoring RSI WK-P, częściowo natomiast pozyskanie wyników będzie
wymagało wydatkowania środków na badania zlecone. Warto przy tym zauważyć,
że dane dla obszaru EDUKACJA i NAUKA w dużej mierze będą mogły być
pozyskane nieodpłatnie od szkół, uczelni wyższych czy też instytucji naukowych.
Podobnie będzie w przypadku instytucji otoczenia biznesu, parków przemysłowych
i technologicznych czy inkubatorów przedsiębiorczości, jako jednostek szczególnie
zainteresowanych współpracą na rzecz wzrostu innowacyjności i przedsiębiorczości
w regionie. Dlatego też zakup badań zleconych zalecany jest dla opracowania
wskaźników dla obszaru GOSPODARKA.

12. Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji
System ewaluacji, uzupełniając funkcję monitoringu, służy systematycznej i obiektywnej
ocenie stopnia realizacji Strategii. Będzie on dostarczać wskazań, niezbędnych
do podejmowania decyzji w sprawie ewentualnej weryfikacji treści Strategii, przede
wszystkim na poziomie działań w ramach ustalonych celów operacyjnych.
Ogólnym celem systemu ewaluacji jest więc poprawa jakości, skuteczności i spójności
działań interwencyjnych zaplanowanych w RSI WK-P w zakresie wszystkich zagadnień,
odnoszących się do problematyki kształtowania innowacyjności regionu. Tak określony cel
główny osiągany będzie poprzez szereg szczegółowych celów ewaluacji. Będą one
dotyczyć:
określenia stopnia realizacji poszczególnych celów interwencji w ramach RSI
WK-P;
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zidentyfikowania pozytywnych i negatywnych czynników oraz ich siły, które
wywarły lub wywierają wpływ na wdrażanie Strategii;
zidentyfikowania niezaplanowanych efektów realizacji Strategii;
przeglądu i oceny działań zrealizowanych w ramach wdrażania RSI WK-P
z punktu widzenia produktów i rezultatów;
opracowania
wniosków
wynikających
z
do ewentualnej modyfikacji / aktualizacji Strategii.

ewaluacji,

niezbędnych

W procesie tworzenia i realizacji Strategii wykonywane będą następujące rodzaje
ewaluacji:

Rys. 12.1. Rodzaje ewaluacji w procesie tworzenia i realizacji Strategii
Etap realizacji

Projekt RSI
WK-P

Ewaluacja
ex-ante
(strategiczna)

Etap opracowania / przyjęcia

Ewaluacja
bieżąca
(operacyjna)

Ewaluacja
ex-post
(strategiczna)

RSI WK-P

Etap wykonania

ewaluacje strategiczne, których celem będzie analiza i generalna ocena
rezultatów oraz oddziaływania Strategii na kształtowanie innowacyjności
województwa (biorąc pod uwagę kryterium czasu wykonania, będą
to ewaluacje ex-post);
ewaluacje operacyjne, wspomagające monitorowanie procesu realizacji
Strategii (będą to ewaluacje bieżące).
Na etapie akceptacji RSI WK-P wykonana zostanie również ewaluacja strategiczna,
zawierająca ocenę ex-ante.
Do standardowych kryteriów ewaluacji, wykorzystywanych także w przypadku RSI WK-P,
należą:
trafność – służąca ocenie, w jakim stopniu cele interwencji odpowiadają
potrzebom rozwojowym województwa w kontekście innowacyjności;
efektywność – pozwalająca ocenić poziom ekonomiczności interwencji
(stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów);
skuteczność – która pozwoli ocenić, do jakiego stopnia cele zdefiniowane na
etapie programowania Strategii zostały osiągnięte;
użyteczność – oceniająca, do jakiego stopnia produkty, rezultaty
i oddziaływania interwencji odpowiadają potrzebom proinnowacyjnego
rozwoju województwa;
trwałość – służąca ocenie, czy pozytywne zmiany wywołane realizacją
interwencji będą kontynuowane również po jej zakończeniu.
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Ewaluacja Strategii realizowana będzie systematycznie, z odpowiednim uwzględnieniem
rozkładu czasowego badań, który powinien być planowany w taki sposób, aby
umożliwiać wdrażanie zaleceń ewaluacyjnych. Wytyczne, dotyczące rozkładu ewaluacji
po przyjęciu Strategii (pomijamy w tym miejscu ewaluację ex-ante, która stanowi etap
tworzenia Strategii) w przypadku RSI WK-P są następujące:
Tab.12.1. Wytyczne, dotyczące rozkładu ewaluacji po przyjęciu Strategii w przypadku RSI WK-P
Ewaluacja
Dziedzina
Metodyka i system
wrażania RSI WK-P

Systematyka badań

Wiodące pytania badawcze

2014 – na wyjściowym
etapie wdrażania RSI

o Czy powołano odpowiednie struktury
wdrażające RSI WK-P?

2016, 2019 – przed
aktualizacją planu
wykonawczego

o Jaka jest skuteczność funkcjonowania
struktur wdrażających?

Metodyka
Ewaluacja strategiczna,
dotycząca mechanizmu
wdrażania

o Czy dokonano właściwego podziału
zadań pomiędzy poszczególnymi
elementami struktury wdrażania?

Źródła: Dokumenty
zastane, badania
socjologiczne, głównie
jakościowe.

o Czy działanie struktury wdrażania jest
skuteczne i efektywne?

Forma: ewaluacja
zewnętrzna.

o Jakie są główne problemy
funkcjonowania struktury wdrażania
i monitoringu?
o Czy system wdrażania umożliwia
kształtowanie partnerstw na rzecz
rozwoju innowacyjności regionu?
o Jakie są niezbędne zmiany struktury
wdrażania z punktu widzenia
zapewnienia skuteczności i
efektywności ich funkcjonowania?
o Czy ustalone wskaźniki umożliwiają
skuteczne monitorowanie?
Bieżąca ocena
stopnia realizacji RSI
WK-P

2016, 2019 – przed
aktualizacją planu
wykonawczego

o Jakie typy projektów są realizowane?
o Jaki jest stopień dostosowania
projektów co celów operacyjnych i
działań określonych w Strategii?
o Czy realizowane projekty zapewniają
osiągnięcie celów operacyjnych? W
jakim stopniu?
o Jaka jest spójność projektów w
ramach celów strategicznych? Czy
skutecznie prowadzą do realizacji
celów strategicznych i celu
głównego?
o Czy projekty i w jakim stopniu adresują
kluczowe aspekty rozwojowe z punktu
widzenia proinnowacyjnego rozwoju
regionu?
o W jakim stopniu projekty wykorzystują
specjalizacje wojewódzkie i czy
prowadzą do ich wzmocnienia?

Ewaluacja bieżąca,
operacyjna, dotycząca
stopnia realizacji
poszczególnych celów
operacyjnych Strategii
(tematyczna w ramach
działań przewidzianych
w celach
operacyjnych).
Źródła: Dokumenty
zastane, monitoring
bieżący, badania
socjologiczne, ilościowe
i jakościowe.
Forma: ewaluacja
wewnętrzna,
analizująca projekty
(produkty), zewnętrzna rezultaty.

o Jakie są i jaka jest siła głównych
czynników, stanowiących bariery
ograniczające sprawność realizacyjną
projektów?
o Jakie są nieprzewidywane (pozytywne
/ negatywne) rezultaty projektów?
o Czy działania projektowe prowadzą
do efektywnej i skutecznej ich
realizacji?
o Czy realizowane projekty uwzględniają
potrzeby i wyzwania wszystkich grup
społecznych przyczyniających się do
budowania regionalnego potencjału
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Ewaluacja
Dziedzina

Systematyka badań

Wiodące pytania badawcze

Metodyka

innowacyjnego?
o W jakim stopniu projekty wykorzystują
zewnętrzne źródła finansowania (poza
wsparciem publicznym z poziomu
regionalnego i lokalnego)?
o Jakie powiązania występują pomiędzy
projektami? Czy powiązania mają
charakter wyłącznie „wewnętrzny” (w
ramach celu operacyjnego), czy też
„zewnętrzny” (pomiędzy celami )?
o Czy i w jakim stopniu projekty
realizowane są w ramach platform
partnerskich? Czy ułatwiają ich
zawiązywanie? Jak trwałe są
to platformy?
Strategiczna ocena
realizacji RSI WK-P

2019 lub 2020 –
na końcowym etapie
realizacji RSI WK-P

o Czy udało się zrealizować cele
strategiczne i cel główny RSI WK-P?
o Czy alokacja środków finansowych na
poszczególne obszary interwencji
pozwoliła na skuteczne osiąganie
celów RSI WK-P?
o Jakie zmiany zaszły w odniesieniu do
kształtu systemu innowacyjności
województwa?
o W jakim stopniu wdrożenie RSI WK-P
poprawiło dyfuzję innowacji w
regionie (rozwój sieci społecznych,
stymulacja procesu uczenia się,
ocena jakości i trwałości powstałych
sieci współpracy i wymiany informacji,
ocena istniejących luk)?

Ewaluacja ex-post,
strategiczna, dotycząca
realizacji celów Strategii.
Źródła: Dokumenty
zastane, monitoring
bieżący, badania
socjologiczne, ilościowe
i jakościowe.
Forma: ewaluacja
zewnętrzna (rezultaty
i oddziaływanie).

o Czy cele RSI WK-P pozostają nadal
aktualne? W odniesieniu do jakich
dziedzin wymagają one zmian?
o Jaka jest ogólna ocena skuteczności
o i efektywności działania Strategii?
o Jakie były główne czynniki
wspomagające lub ograniczające
realizacje celów RSI WK-P?
o Które cele operacyjne okazały się
głównymi nośnikami zmian w zakresie
innowacyjności?
o Czy w wyniku realizacji strategii doszło
do zmian w zakresie mocnych /
słabych stron województwa – w
porównaniu do okresu wyjściowego?
o Jaka jest ogólna ocena sprawności
i efektywności funkcjonowania
systemu wdrażania Strategii? Czy
wypracowano skuteczny system
wdrażania i monitoringu?

W proces ewaluacji włączone zostaną różne podmioty systemu wdrażania Strategii.
Rozkład zadań w tym zakresie wyglądać będzie następująco:
Główna jednostka wdrażania – odpowiedzialna
będzie za ustalenie kalendarza ewaluacji,
a następnie – w przypadku ewaluacji
realizowanych przez podmioty zewnętrzne zlecanie zadań w tym zakresie. Na tym
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Rys. 12.2. Rozkład zadań w procesie

poziomie następować będzie odbiór ewaluacji
i kompilacja wniosków, następnie skierowanie
ich do innych struktur systemu, tj. pod obrady:

ewaluacji
Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Komitetu Monitorującego i Sterującego RSI
WK-P, w celu
zaopiniowania wniosków
i propozycji ich uwzględnienia w procesie
wdrażania
(w
tym
tworzenia
planów
wykonawczych), a ostatecznie
(po zaopiniowaniu przez Komitet) pod obrady
Zarządu Województwa. Zarząd – w ramach
procesu tworzenia planów wykonawczych –
zatwierdzać będzie propozycje, wdrażające
wnioski z ewaluacji oraz podejmować będzie
decyzje, dotyczące modyfikacji lub aktualizacji
Strategii.
Podmioty wdrażające cele / działania –
odpowiedzialne
będą
za
prowadzenie
ewaluacji bieżącej w odniesieniu do projektów
(inwentaryzacja,
analiza
wskaźników
projektowych – jako zadanie systemowe
w procesie wdrażania celów / działań). W tym
zakresie będą współdziałać z wykonawcami
badań.

Komitet Monitorujący
i Sterujący RSI WK-P

Główna
jednostka
wdrażania

Podmioty
wdrażające cele /
działania

Ewaluatorzy

Jeśli chodzi o inwentaryzację projektów, to zbierane i analizowane będą dane ilościowe,
charakteryzujące każdy projekt oraz informacje jakościowe, służące pogłębieniu wiedzy
na jego temat, dotyczącej produktów, rezultatów, oddziaływania, a także pragmatyki
realizacji działań projektowych. W tym celu podmiot / podmioty zarządzające prowadzić
będą cykliczne panele z beneficjentami projektów lub stosować będą inne, właściwe dla
danego przypadku metody gromadzenia informacji. Informacje te stanowić będą
dodatkowe źródło danych, uzupełniające i wspomagające ewaluacje zewnętrzne.

13. Ramy finansowe
13.1. Założenia systemu finansowania RIS
Integralną część systemu wdrażania RSI WK-P stanowi podsystem finansowania. Powinien
on, zgodnie z założonymi celami Strategii oraz wynikającymi z nich działaniami,
obejmować:
cały proces powstania i wdrażania innowacji;
finansowanie dziedzin mających wpływ na rozwój innowacyjności w regionie,
takich jak system edukacji, baza naukowo-badawcza, sfera gospodarcza.
Zakłada się, że głównymi źródłami finansowania innowacji będą:
fundusze pomocowe będące w gestii regionu,
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środki prywatne, przede wszystkim środki beneficjentów otrzymujących pomoc
publiczną, stanowiące wkład własny do projektów,
środki budżetowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
środki pomocowe będące w gestii administracji rządowej;
krajowe (centralne) środki budżetowe, pochodzące z budżetu na rozwój nauki,
edukacji i szkolnictwa wyższego, będące w gestii ministerstw oraz agencji/
podmiotów specjalnie powołanych bądź upoważnionych do dystrybucji
środków związanych z innowacyjnością;
inne środki, np. Programy Ramowe UE lub inne międzynarodowe programy
ukierunkowane na wsparcie innowacyjności.
Realizacja RSI WK-P będzie finansowana przy pomocy różnych instrumentów, które można
podzielić na dwie ogólne kategorie:
bezzwrotne, adresowane do jednostek administracji publicznej, instytucji
otoczenia biznesu działających na zasadach non-profit, szkół wyższych
i
jednostek naukowych oraz
w mniejszym stopniu bezpośrednio
do przedsiębiorców. Będą to głównie dotacje. W tym przypadku środki
adresowane dla podmiotów prywatnych oraz środki mieszczące się w ramach
pomocy publicznej będą uzupełniane przez środki prywatne (wkład własny
beneficjenta) – zgodnie z wytycznymi poszczególnych programów;
zwrotne, których głównymi adresatami będą przedsiębiorcy. Będą to np.
pożyczki, poręczenia i dokapitalizowanie (np. w formie udziałów w nowo
powstałych spółkach).
Zarządzanie dystrybucją środków finansowych będzie przyporządkowane do każdego
celu operacyjnego / działania. Wdrażanie poszczególnych celów będzie realizowane
w ramach projektów wyłanianych drogą konkursową.
Wdrożenie poszczególnych działań będzie realizowane w ramach konkursów
(1-2 rocznie). Dla wybranych działań nabór wniosków powinien odbywać się w trybie
ciągłym, z uwzględnieniem alokacji rocznych.

13.2. Źródła finansowania RIS
W tabeli przedstawiono szacunkowy,
finansowania we wdrażaniu RSI WK-P:

procentowy

udział

poszczególnych

źródeł

Tab. 13.1. Szacunkowy, procentowy udział poszczególnych źródeł
L.p.

Źródło finansowania RSI WK-P

Procentowy udział

1.

Fundusze pomocowe będące w gestii regionu

35

2.

Środki prywatne

30

3.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10

4.

Środki pomocowe będące w gestii Rządu RP

10

5.

Budżet państwowy

12

6.

Inne środki

3
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Do głównych źródeł finansowania z zakresu funduszy pomocowych zaliczyć należy:
RPO WK-P 2014-2020;
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) – realizacja programu przewiduje
zaangażowanie ok. 8 miliardów zł pochodzących ze środków unijnych oraz
2 miliardy złotych ze środków krajowych. Środki te zostaną podzielone
na projekty zakwalifikowane do jednego z 6 celów szczegółowych. PO PC może
stanowić uzupełnienie dla RPO WK-P szczególnie w zakresie wsparcia
e-administracji, poprawy cyfrowej efektywności urzędów oraz pobudzania
potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań
cyfrowych w gospodarce i administracji. Wśród beneficjentów programu
znaleźć mogą się: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa, przedsiębiorcy,
jednostki naukowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury, archiwa państwowe,
spółki prawa handlowego działające w sferze audiowizualnej, konsorcja
uprawnionych
beneficjentów
z
przedsiębiorstwami,
organizacjami
pozarządowymi lub jednostkami badawczo- rozwojowymi. Cele szczegółowe
PO PC pokrywają się z potrzebami zidentyfikowanymi przede wszystkim
w obszarze GOSPODARKA i KOPERTA CYFROWA;
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)– program stanowi
kontynuację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonego na lata
2007-2013. Głównymi obszarami działań PO WER mają być: Monitorowanie
potrzeb i zjawisk na rynku pracy; tworzenie i wdrażanie (bardziej efektywnych
i dopasowanych do zmieniających się potrzeb) instrumentów aktywnej polityki
rynku pracy; zwiększanie efektywności instytucjonalnej PSZ; wspieranie tworzenia
lokalnych sieci współpracy. Cele programu pokrywają się z potrzebami
zidentyfikowanymi w szczególności w obszarze EDUKACJA i NAUKA. PO WER
będzie stanowił uzupełnienie dla RPO WK-P w zakresie wsparcia innowacji
społecznych, organizacyjnych i marketingowych;
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – stanowi kontynuację
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z poprzedniej perspektywy
finansowej. W ramach programu wsparciem objęte są przedsięwzięcia z zakresu
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe, wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie potencjału
i otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw, czy zwiększenia potencjału
naukowo-badawczego. Cele programu pokrywają się z potrzebami
zidentyfikowanymi w szczególności w obszarze NAUKA i GOSPODARKA.
Większość środków finansowych w ramach wymienionych programów będzie
rozdysponowana w postaci konkursów, jednak można stwierdzić, że w zakresie gospodarki
wsparcie będzie nakierowane przede wszystkim na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

13.3. Zapewnienie wkładu środków prywatnych w działania RIS finansowane ze
środków publicznych
Warunkiem ex-ante spełniania przez regionalne strategie innowacji założeń polityki
spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jest zaangażowanie środków prywatnych.
W związku z tym zaangażowanie takich środków na poziomie programu w finansowanie
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projektów zgłoszonych do dofinansowania przez sektor prywatny określono na poziomie
minimalnym 30%. Poziom zaangażowania kapitału własnego w projekty i inwestycje
będzie stanowił kryterium preferencji uzyskania dofinansowania ze środków unijnych lub
innych środków znajdujących się w dyspozycji władz samorządowych, z uwzględnieniem
przepisów o pomocy publicznej.
Spełnienie tego celu wymaga podjęcia szeregu inicjatyw do mobilizowania biznesu.
Niektóre z nich są już obecnie stosowane i muszą być zagwarantowane również
w najbliższej perspektywie czasowej. Są to przede wszystkim: angażowanie przedstawicieli
biznesu do procesów decyzyjnych i organizacji regionalnych, określenie ich ról
w formułowaniu strategii i wizji IS czy zmiana podejścia do zamówień publicznych.
W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe udziały procentowe wydatków
na realizację poszczególnych celów strategicznych z podziałem na cele operacyjne.
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13.4. Szacowane nakłady na realizację RSI WK-P (podział środków w jako odsetek całości interwencji).
Tab. 13.2. Szacowane nakłady na realizację RSI WK-P
Cel strategiczny / operacyjny

%

1. Ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw regionu
1.1. Rozwój innowacyjnej edukacji
Projekt kluczowy ( projekty systemowe)
1.2. Rozwój kształcenia kadr dla innowacyjnej gospodarki
Projekt kluczowy
2. Ukształtowanie sektora nauki jako zaplecza innowacyjnej gospodarki

16,9
8,2
2,4
5,8
0,5

26,2

2.1. Rozwój potencjału naukowo-badawczego na rzecz innowacyjnej gospodarki

18,5
1,9
4,6
1,2

Projekt kluczowy (projekt systemowe)
2.2. Rozwój wysoko zaawansowanych badań naukowych

Projekt kluczowy

3. Ukształtowanie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności

48,7

3.1. Rozwój innowacyjności i powiązań sieciowych przedsiębiorstw

27,8
1,2
18,5
1,2

Projekt kluczowy (projekty systemowe)
3.2. Wzmocnienie oddziaływania sieci instytucji otoczenia biznesu

Projekt kluczowy (projekty systemowe)

Gospodarka bazująca na powszechnym dostępie do super szybkiej sieci Internet

5,7

1. Rozwój infrastruktury sieci Internet
Projekt kluczowy (projekty systemowe)
2. Rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej
Projekt kluczowy (projekty systemowe)

1,7
2,3
1,2
0,5

Promocja Regionalnej Strategii Innowacji i postaw innowacyjnych
Projekt kluczowy (projekty systemowe) w zakresie promocji i kształtowania postaw proinnowacyjnych
System wdrażania

1,2
0,4
0,9
SUMA
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Tab. 13.3. Podział środków w ramach Celu Tematycznego 1 i 3 w RPO WK-P 2014-2020
a przewidywany stopień wypełnienia założeń RSI WK-P 2014-2020

Cel
Oś
Priorytet Inwestycyjny
Tematyczny
priorytetowa
(PI)
(CT)
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki regionu
1

PI
1a.

Udoskonalenie
infrastruktury B+I
Inwestycje
przedsiębiorstw
w B+I
Promowanie
przedsiębiorczości,
w tym tereny
inwestycyjne

1

PI
1b.

3

PI
3a.

3

PI
3b.

Internacjonalizacja
przedsiębiorstw

3

PI
3c.

Rozwój
przedsiębiorstw

razem UE
w euro

% środków przewidywany %
wsparcia
w
programie założeń RSI WK-P

429 623 387,00

22,7

33 896 373,00

1,8

100

120 317 774,00

6,4

100

60 678 318,00

3,2

80

50 169 579,00

2,6

80

164 561 343,00

8,7

80

13.5. Analiza zgodności Regionalnej Strategii Innowacji Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Poniższa tabela prezentuje możliwości finansowania w ramach poszczególnych
programów operacyjnych. Wskazuje ona działania opisane w RIS w kontekście
potencjalnych źródeł finansowania zarówno regionalnych RPO jak i krajowych (pozostałe
programy operacyjne). Z uwagi, że prace nad zatwierdzaniem programów operacyjnych
trwają obecnie (październik 2014) zapisy tabel należy monitorować i korygować zgodnie
z postępującymi pracami na programami oraz ich uszczegółowieniami oraz ich zmianami.
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Tab. 13.4. Możliwości finansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020
REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI

RPO WK-P 2014-2020

WARUNKI WSPARCIA / CELE WSPÓLNE

CEL GŁÓWNY

Dynamiczny wzrost innowacyjności
regionu

Cel strategiczny
1

Ukształtowanie innowacyjnych
i kreatywnych postaw społeczności
regionu

Innowacyjna edukacja

Oś priorytetowa
10 RPO WK-P

Rozwój innowacyjnej edukacji

kształtowanie postaw
proinnowacyjnych, wzrost
przedsiębiorczości i kreatywności

Priorytet
inwestycyjny 10i
RPO WK-P oraz
Priorytet
inwestycyjny 10iv

Cel operacyjny
1.1

CEL GŁÓWNY

Wkład RPO w realizację unijnej
strategii na rzecz inteligentnego,
zrównoważonego wzrostu
sprzyjającego włączeniu
społecznemu oraz osiągnięcie
spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej
Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenie się przez
całe życie
Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz zapewnianie
równego dostępu do dobrej
jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego,
zwiększenie szans na zatrudnienie
uczniów szkół zawodowych,
w szczególności poprzez
podniesienie efektywności
kształcenia zawodowego,
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji
zawodowych przez osoby dorosłe
należące do grup de
faworyzowanych na rynku pracy
i poprzez udział w
kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, kursach
umiejętności zawodowych oraz
innych formach pozaszkolnych
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Działanie 1

Działanie 2

8

Wprowadzenie innowacyjnej edukacji od
szkoły podstawowej do matury

plany rozwoju - charakter systemowy
i kompleksowy, cyfryzacja regionu,
modernizacja systemu nauczania,
kształtowanie postawy lokalnego
patriotyzmu, działania projektowe*

Wprowadzenie innowacyjnego
szkolnictwa zawodowego

modernizacja i rozwój szkolnictwa
zawodowego w oparciu o
inteligentne specjalizacje, plany
rozwoju - charakter systemowy,
programy współpracy z przemysłem**

*Projekty:
Środowiskowe
Centra Edukacji
Doświadczalnej,
Astrobazy,
Regionalne
Centrum Edukacji
Innowacyjnej
**Projekty:
wyposażenie
placówek
szkolnictwa
zawodowego
w nowoczesny,
specjalistyczny
sprzęt
dydaktyczny8,
profilowanie szkół
zawodowych
z uwzględnieniem
potrzeb rynku
regionalnego
i inteligentnych
specjalizacji,
okresowe
badania
zapotrzebowania
gospodarki na
wykwalifikowane
kadry

Należy pamiętać, że wyposażenie szkół nie może stanowić odrębnego projektu, a może być tylko elementem kompleksowego projektu.
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Cel operacyjny
1.2

Działanie 1

Działanie 2

Rozwój kształcenia kadr dla innowacyjnej
gospodarki

podniesienie jakości kształcenia,
przygotowanie absolwenta do
podjęcia pracy na regionalnym rynku
pracy

Zwiększenie liczby absolwentów
kierunków ścisłych i technicznych

inteligentne specjalizacje, programy
stypendialne, konsultacje uczelni
z przedstawicielami regionalnych
przedsiębiorstw, broker innowacji projekty o charakterze systemowomodernizacyjnym

Wdrożenie programów praktyk i staży

inteligentne specjalizacje,
współpraca z regionalnymi
przedsiębiorstwami, specjalizacje
kształcenia dostosowane do potrzeb
regionalnego rynku pracy, program
praktyk (długotrwałych 3-6 miesięcy)
i staży, broker innowacji - projekty
o charakterze systemowomodernizacyjnym

Priorytet
inwestycyjny 10iv
RPO WK-P

Lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego i ich jakości,
w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności,
dostosowania programów
nauczania oraz tworzenia
i rozwoju systemów uczenia
się poprzez praktyczną naukę
zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

Priorytet
inwestycyjny 10iv
RPO WK-P

Realizacja wysokiej jakości staży
i praktyk zawodowych dla
uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego
we współpracy z pracodawcami
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Działanie 3

Kształcenie wysoko wykwalifikowanych
kadr B+R+I dla innowacyjnych
przedsiębiorstw

inteligentne specjalizacje, rozwój
wysoko wykwalifikowanych kadr dla
przedsiębiorstw, powiązanie nauki
z przemysłem, wzrost zatrudnienia
doktorantów kierunków ścisłych
i technicznych w firmach regionu,
programy stypendialne dla
doktorantów, wdrożenie platform
informatycznych i e-learningu,
broker innowacji

Cel strategiczny
2

Ukształtowanie sektora nauki jako
zaplecza innowacyjnej gospodarki

Innowacyjna nauka

Cel operacyjny
2.1

Rozwój potencjału naukowobadawczego na rzecz innowacyjnej
gospodarki

Oś priorytetowa 1
RPO WK-P

Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego
i innowacji

Priorytet
inwestycyjny 1a
RPO WK-P

Udoskonalanie infrastruktury B+R+I
i zwiększanie zdolności
do osiągnięcia doskonałości
w zakresie B+R+I
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Działanie 1

Działanie 2

Cel operacyjny
2.2

Utworzenie infrastruktury naukowobadawczej świadczącej usługi dla
gospodarki

rozwój laboratoriów świadczących
usługi naukowo-badawcze dla firm z
regionu, wzmocnienie zasobów
kadrowych , wsparcie zakupu sprzętu
badawczego, wsparcie uzyskania
akredytacji przez nowo powstałe
laboratoria badawcze, broker
innowacji, tworzenie sieci
laboratoriów i zespołów badawczych
dla rozwoju technologii wpisanych w
inteligentne specjalizacje regionu projekty o charakterze
kompleksowym, zgodne z krajowymi
standardami

Priorytet
inwestycyjny 1a
RPO WK-P

tylko projekty infrastrukturalne
dotyczące publicznej
infrastruktury B+R

Wdrożenie systemowej współpracy
uczelni i jednostek naukowych
z przemysłem

tworzenie jednostek organizacyjnych,
które całościowo przygotują i
zrealizują strategie współpracy
jednostek naukowych i regionalnego
przemysłu, wsparcie firm typu spin-off
w fazie preinkubacji i spin-out, system
oceny pracowników naukowych,
broker innowacji

Priorytet
inwestycyjny 1b
RPO WK-P

udoskonalanie infrastruktury
badań i innowacji
w przedsiębiorstwach, wspieranie
wspólpracy jednostek
naukowych i przedsiębiorstw

Rozwój wysoko zaawansowanych badań
naukowych

Priorytet
inwestycyjny 1a
stworzenie regionalnych specjalizacji RPO WK-P (liderem
naukowych jako fundamentu
musi być
wsparcia dla inteligentnych
jednostka
specjalizacji, kształtowanie wizerunku naukowa) oraz 1b
dynamicznie rozwijającego się
RPO WK-P
regionu na tle Polski i Europy
(liderem projektu
musi być
przedsiębiorstwo)

Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania
i innowacje, rozwijanie powiązań
i synergii między
przedsiębiorstwami, ośrodkami
badawczo-rozwojowymi
i sektorem szkolnictwa wyższego,
w szczególności promowanie
inwestycji w zakresie rozwoju
produktów i usług, transferu
technologii, innowacji
społecznych, ekoinnowacji,
zastosowań w dziedzinie usług
publicznych, tworzenia sieci,
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pobudzania popytu, klastrów
i otwartych innowacji poprzez
inteligentną specjalizację, oraz
wspieranie badań
technologicznych i stosowanych,
linii pilotażowych, działań
w zakresie wczesnej walidacji
produktów, zaawansowanych
zdolności produkcyjnych
i pierwszej produkcji,
w szczególności w dziedzinie
kluczowych technologii
wspomagających, oraz
rozpowszechnianie technologii
o ogólnym przeznaczeniu

Działanie 1

Cel strategiczny
3

Kształtowanie specjalizacji regionu w
zakresie wysoko zaawansowanych
badań naukowych

Ukształtowanie regionalnej gospodarki
opartej na wiedzy i innowacyjności

rozbudowa bazy laboratoryjnej
projektów badawczych, prowadzenie
wysoko zaawansowanych badań
naukowych dla wsparcia
inteligentnych specjalizacji, podjęcie
lub pogłębienie współpracy
międzynarodowej w zakresie badań,
broker innowacji

Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka

Oś priorytetowa 1
(CT3) RPO WK-P

Wzmacnianie konkurencyjności
MŚP

Oś priorytetowa 1
(CT1) RPO WK-P

Wspieranie badań naukowych,
rozwoju technologicznego
i innowacji
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Cel operacyjny
3.1

Działanie 1

Rozwój innowacyjności i powiązań
sieciowych przedsiębiorstw

Budowa innowacyjności firm poprzez
działalność B+R

wdrażanie biznesplanów, inteligentne
specjalizacje, CSR, system dotacji,
intensyfikacja działalności B+R,
pozyskiwanie praw własności
przemysłowej i intelektualnej, wsparcie
tworzenia firm spin-off, spin-out, startup

współpraca z uczelniami wyższymi
i jednostkami naukowymi, tworzenie
działów B+R w firmach, staże
pracowników firm w szkołach
wyższych, zakup wyposażenia
laboratoriów, poprawa
konkurencyjności firm poprzez
wprowadzenie innowacji, biznesplan
przedsięwzięcia, preferencyjne
traktowanie przedsięwzięć z obszaru
inteligentnych specjalizacji

Oś priorytetowa 1
(CT3) RPO WK-P

Wspieranie zdolności MŚP
do wzrostu na rynkach
regionalnych, krajowych
i międzynarodowych oraz
do angażowania się w procesy
innowacji

Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania
i innowacje, rozwoju produktów
i usług, transferu technologii,
innowacji społecznych i aplikacji
z dziedziny usług publicznych,
nawiązania do
tworzenie sieci, pobudzanie
Priorytetu
popytu, klastrów i otwartych
inwestycyjnego 1b innowacji poprzez inteligentną
RPO WK-P oraz
specjalizację; wspieranie badań
Priorytety
technologicznych i stosowanych,
inwestycyjne 3b, linii pilotażowych, działań
3c, 4a, 4b RPO
w zakresie wczesnej walidacji
WK-P
produktów i zaawansowanych
zdolności produkcyjnych i
pierwszej produkcji w dziedzinie
kluczowych technologii
wspomagających oraz
rozpowszechnianie technologii
o ogólnym przeznaczeniu.
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Działanie 2

Budowa innowacyjności w sektorze mikro
i małych firm

Działanie 3

Tworzenie powiązań sieciowych
i międzynarodowych

Cel operacyjny
3.2

Wzmocnienie oddziaływania sieci
instytucji otoczenia biznesu

zakup usług doradczych (transfer
technologii, ochrony patentowej,
prowadzenia badań, wzrostu
innowacyjności) w celu poprawy
słabego poziomu innowacyjności
mikro i małych przedsiębiorstw, wzrost
ich konkurencyjności, wsparcie
przedsiębiorczości akademickiej,
biznesplan przedsięwzięcia,
inteligentne specjalizacje

Priorytety
inwestycyjne 3b,
3c, 4a, 4b
RPO WK-P

efekt synergii, wzrost konkurencyjności
regionalnych przedsiębiorstw w skali
globalnej, eksport nowych
innowacyjnych produktów, inwestycje
zagraniczne, doskonalenie zasobów
kadrowych, wsparcie konsorcjów,
klastrów, innych powiązań
kooperacyjnych firm z regionu,
biznesplan przedsięwzięcia,
inteligentne specjalizacje

Oś priorytetowa 1
(CT 3) RPO WK-P

Oś priorytetowa 1
(PI 3) RPO WK-P

Działanie 1

Kształtowanie proinnowacyjnych usług
doradczych i integracja instytucji
otoczenia biznesu

wsparcie usług doradczych, transfer
technologii i innowacyjności,
internacjonalizacja przedsiębiorstw,
cyfryzacja gospodarki, działania o
charakterze kierunkowym - głównym
adresatem MŚP

Działanie 2

Rozwój parków przemysłowych i
technologicznych

inkubatory technologiczne, parki
technologiczne, parki przemysłowe

Priorytet inwestycyjny 3a:
promowanie przedsiębiorczości,
w szczególności poprzez
ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych
pomysłów oraz wspieranie
nowych firm, z uwzględnieniem
inkubatorów przedsiębiorczości.
Priorytet inwestycyjny 3b:
opracowywanie i wdrażanie
nowych modeli biznesowych dla
MŚP, w szczególności w celu
internacjonalizacji Priorytet
inwestycyjny 3d: wspieranie
zdolności MŚP w zaangażowanie
się w proces wzrostu
ekonomicznego i innowacji
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Rozbudowa regionalnych instrumentów
finansowych

rozwój regionalnej strefy instrumentów
inżynierii finansowej, dostęp
do nowych źródeł kapitału, rozwój
oferty produktów finansowych
dedykowanych dla innowacyjnego
rozwoju, podnoszenie zdolności
kapitałowej instrumentów inżynierii
finansowej

Działanie 4

Kształtowanie innowacyjnej administracji
publicznej

wprowadzenie i doskonalenie usług
e-administracji, nowoczesny system
zamówień publicznych
(uwzględniający innowacyjny
charakter przedmiotu zamówienia),
szkolenia i doradztwo w
przygotowaniu procesu zamówienia,
nowoczesny system zamówień
publicznych

Koperta
Cyfrowa

Ukształtowanie gospodarki bazującej
na powszechnym dostępie do super
szybkiej sieci Internet

Cel 1

Rozwój infrastruktury sieci Internet

wdrożenie sieci Internet zgodnej z
Europejską Agendą Cyfrową

Działanie 1

Wdrożenie sieci Internet następnej
generacji

rozbudowa sieci Internet o prędkości
transmisji 30Mbps oraz 100Mbps,
realizacja podłączeń na tzw. odcinku
,,ostatniej mili'', zmniejszanie zjawiska
wykluczenia cyfrowego

Cel 2

Rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej

Działanie 3

Działanie 1

Badania w zakresie IT i wysoko
zaawansowanych aplikacji
informatycznych

wsparcie badań nad rozwojem
nowych technologii przetwarzania
danych, stymulacja popytu na nowe
produkty, wsparcie wdrażania
nowych rozwiązań w gospodarce
regionalnej

Oś priorytetowa 2
(PI 2c) RPO WK-P

Wzmocnienie zastosowań TIK
dla e-administracji,
e-włączenia społecznego,
e-kultury i e-zdrowia

Oś priorytetowa 1
(PI 3b) RPO WK-P

Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości TIK

Oś priorytetowa 1
(PI 1b i PI 3b)
RPO WK-P

Pobudzanie potencjału
uzdolnionych programistów
dla zwiększenia zastosowania
rozwiązań cyfrowych
w gospodarce i administracji
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Słownik pojęć
Słownik zawiera wybrane definicje pojęć, szczególnie istotne z punktu widzenia treści RSI
WK-P. W przypadku definicji zaczerpniętych z aktów normatywnych wskazano źródło
publikacji. Pozostałe definicje zostały opracowane na potrzeby RSI, w oparciu o dostępne
źródła, jednak z dostosowaniem ich do specyfiki i potrzeb celów i działań Strategii.
Akademicki inkubator przedsiębiorczości – jednostka organizacyjna utworzona na uczelni
w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz
transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Celem inkubatora jest wspieranie
działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni
i studentów będących przedsiębiorcami. Akademicki inkubator przedsiębiorczości może
być utworzony jako jednostka ogólnouczelniana (działa na podstawie regulaminu
zatwierdzonego przez senat uczelni) lub jako spółka handlowa lub fundacja (działa
w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe, właściwe dla przyjętej formy prawnej).
[ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U.2012.572]
Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne
podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub
użytkowanie [ustawa o zasadach finansowania nauki, Dz.U.2010.96.615]
Badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy,
zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce [ustawa o zasadach
finansowania nauki, Dz.U.2010.96.615]
Broker innowacji – jednostka organizacyjna szkoły wyższej, lub jednostki naukowej, której
zadaniem jest koordynacja badań, identyfikacja możliwości komercjalizacji i transferu
technologii, koordynacja procesów rozwoju kierunków naukowych i rozwoju kadry oraz
współpraca z samorządem województwa w zakresie realizacji celów RSI WK-P. Broker
innowacji musi działać zgodnie z opracowaną i realizowaną strategią rozwoju badań
i współpracy z gospodarką, pozytywnie oddziaływującą na proinnowacyjny rozwój
regionu, którą muszą posiadać jednostki naukowe i szkoły wyższe ubiegające się
o wsparcie. Utworzenie brokera innowacji musi obejmować opracowanie i wdrożenie
formalnych i prawnych warunków prowadzenia badań naukowych, zarządzania
własnością intelektualną, w tym wynikami badań oraz określających zasady podziału
funduszy ze sprzedaży praw własności intelektualnej i dotyczących tworzenia firm spin-off
na bazie wyników badań.
Centrum Doskonałości – jednostki naukowe bądź struktury organizacyjne prowadzące
badania naukowe i rozwijające nowoczesne technologie na najwyższym światowym
poziomie. Skupiają zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach badawczych, którzy
współpracują w zakresie wspólnych tematów, prowadzą wspólne projekty badawcze
i technologiczne, podejmują bliską współpracę z przemysłem oraz prowadzą działalność
szkoleniową i edukacyjną.
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Centra Doskonałości powinny realizować zarówno projekty z zakresu badań
podstawowych, jak i stosowanych oraz uczestniczyć we wdrożeniach innowacyjnych
technologii.
http://www.kpk.gov.pl/centra_doskonalosci/index.html

Centrum transferu technologii (uczelniane) – jednostka organizacyjna utworzona w szkole
wyższej w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac
rozwojowych do gospodarki. Centrum może być utworzone jako jednostka
ogólnouczelniana (działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez senat uczelni)
lub jako spółka handlowa lub fundacja (działa w oparciu o odpowiednie dokumenty
ustrojowe, właściwe dla przyjętej formy prawnej [ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U.2012.572]
Działalność badawcza i prace rozwojowe (B+R) – praca twórcza podejmowana
i prowadzona w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy
o człowieku, kulturze i społeczeństwie, zakładająca wykorzystanie zasobów wiedzy
do tworzenia nowych zastosowań. Uwaga: określona działalność może być klasyfikowana
w ramach dziedziny B+R, jeżeli najważniejszym jej celem jest osiągnięcie dalszych
technicznych udoskonaleń produktu lub procesu. Jeżeli jednak produkt, proces lub
podejście zostały już zasadniczo stworzone, a głównym celem jest stworzenie dla nich
rynku, planowanie przedprodukcyjne, sprawne działanie systemu produkcji czy kontroli,
to taka działalność nie jest klasyfikowana jako B+R.
Działalność B+R+I – określenie mające na celu dodatkowe podkreślenie ścisłego
powiązania działalności B+R z wdrażaniem innowacji – prace: B – badawcze,
R – rozwojowe, I – innowacyjne.
Foresight – metoda prognozowania oparta o dyskusję nad przyszłością, prowadzoną
w gronie przedstawicieli różnych środowisk i decydentów (władzy publicznej, środowisk
naukowych, środowiska biznesu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej).
Celem foresight’u, jest uświadomienie i identyfikacja perspektyw rozwojowych oraz
przygotowanie do zmian. W wymiarze regionalnym to proces konsultacji, gromadzenia
i wykorzystania doświadczeń ekspertów, zmierzający do wyznaczenia średnioi długookresowych scenariuszy rozwoju regionu oraz wskazania strategicznych,
przyszłościowych sektorów gospodarki regionalnej.
Fundusz poręczeniowy – instytucja prowadząca działalność w zakresie zabezpieczania
zobowiązań finansowych innych podmiotów wobec dostarczycieli finansowania,
powstających przede wszystkim w wyniku zaciągania zobowiązań dłużnych (np.
kredytów, pożyczek). Pośród oferowanych produktów poręczeniowych spotykane mogą
być również produkty zabezpieczające zobowiązania kontraktowe (np. poręczenie
zobowiązania z tytułu należytego wykonania kontraktu) lub wadialne (poręczenie
funkcjonujące jako wadium przetargowe).
Fundusz pożyczkowy – instytucja nie będącą bankiem, której działalność koncentruje się
na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielanie
finansowania dłużnego w postaci pożyczek.
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Fundusz kapitału zalążkowego / startowego, ang. seed capital / start-up capital –
instytucja oferująca finansowanie przedsięwzięć lub spółek znajdujących się na bardzo
wczesnych etapach rozwoju (faza zasiewu, faza startu) – instytucje w skład szerszej klasy
tzw. funduszy venture capital.
Fundusz venture capital / private equity (VC/PE) – instytucja inwestująca na rynku
kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości
kapitału. Venture capital / private equity może być wykorzystane na rozwój nowych
produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też
na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Venture capital (VC) jest jedną z odmian
private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju
przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji.
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – gospodarka oparta na tworzeniu,
rozpowszechnianiu oraz wykorzystaniu wiedzy i informacji. Wiedza i informacja traktowane
są jako produkt oraz czynnik wzrostu gospodarczego. Pojęcie „gospodarki opartej
na wiedzy” odwołuje się do szerokiego zastosowania technologii informatycznych
i komunikacyjnych, oparcia rozwoju na postępie technicznym, nowych technologiach
i innowacyjności. GOW cechuje się szybkim rozwojem dziedzin związanych
z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki, głównie gałęzi przemysłów zaliczanych
do tzw. wysokiej techniki, a także technik i usług społeczeństwa informacyjnego.
High-tech (ang.) – potoczne określenie zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz
zastosowania najnowszych osiągnięć naukowych w praktyce.
Inkubator technologiczny – wyodrębniona organizacyjnie jednostka (często powiązana
z instytucją naukowo-badawczą lub dużym przedsiębiorstwem), która zapewnia
początkującym przedsiębiorcom pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej
produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Inkubator
technologiczny oferuje pomoc poprzez doradztwo, udostępnianie powierzchni pod
działalność gospodarczą, dostęp do laboratoriów, ułatwianie kontaktów z instytucjami
naukowymi.
Innowacja - Wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub
procesu, nowej
metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy
oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku na którym
operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego
przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo
przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez
jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczorozwojowy, szkołę wyższą, itp.). Źródło: Zasady gromadzenia i interpretacji danych
dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej(PodręcznikOslo–
wydanie3).
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Innowacja procesowa – należy przez to rozumieć wdrożenie nowej lub znacząco
udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany
w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania[Podręcznik Oslo, wydanie 3].
Innowacja produktowa – należy przez to rozumieć wprowadzenie wyrobu lub usługi, które
są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się
tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów
i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech
funkcjonalnych (Podręcznik Oslo- wydanie 3).

Innowacyjne zamówienia publiczne – nowe podejście do zamówień publicznych –
oznacza zastosowanie nowego podejścia w systemie zamówień publicznych. Istotą jest
tu opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w taki sposób, aby
pozostawić wykonawcom możliwie dużo swobody do proponowania nowych rozwiązań
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, których kluczowe elementy stanowią
innowacyjność, ekologia, nowoczesne rozwiązania elektroniczne oraz uwzględnienie
aspektów społecznych. Z punktu widzenie pobudzania innowacyjności szczególnie istotne
są zamówienia przedkomercyjne pozwalające na dzielenie się z wykonawcami ryzykiem
oraz korzyściami związanymi z projektowaniem, prototypowaniem i testowaniem nowych
produktów i usług, nie dopuszczając jednocześnie do ukrytego udzielania pomocy
publicznej, a także tworzenie optymalnych warunków dla komercjalizacji i powszechnego
wykorzystywania wyników zamówienia. W większym stopniu mogą znajdują
tu zastosowanie tryby udzielenia zamówienia inne niż przetarg nieograniczony, a także
narzędzia elektroniczne usprawniające procesy udzielania zamówień.
Instytucje otoczenia biznesu – wszelkie podmioty, bez względu na ich formę prawną, które
nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, prowadzące działalność
służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności
poprzez oferowanie rozmaitych usług wsparcia przedsiębiorcom (np. doradczych,
informacyjnych, szkoleniowych).
Inteligentne specjalizacje – dziedziny gospodarki i nauki, najistotniejsze z punktu widzenia
potencjału regionu, wybrane w celu ukierunkowania na nie interwencji, mającej
za zadanie radykalny rozwój dane go obszaru geograficznego poprzez wzrost
innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań.
Kluczowym warunkiem wyboru inteligentnej specjalizacji jest połączenie istniejącego,
silnego potencjału gospodarczego w danym obszarze z zawansowanymi badaniami
prowadzonymi na poziomie europejskim i światowym. Badania te muszą mieć na celu
wypracowywanie unikalnych rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwach, umożliwiając
im rozwój innowacyjności na poziomie światowym, spełniając kryteria i mechanizmy
opisane w RIS.
Jednostka naukowa – instytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub
prace rozwojowe. Jednostkami naukowymi są: (1) podstawowe jednostki organizacyjne
uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, (2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
(3) instytuty badawcze, (4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
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odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (5) Polska
Akademia Umiejętności, (6) inne jednostki organizacyjne, niewymienione wcześniej,
posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
przedsiębiorcy posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na
podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej. [ustawa o zasadach finansowania nauki, Dz.U.2010.96.615]
Klaster – przestrzennie i sektorowo skoncentrowana grupa podmiotów działających
na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotów działających na rzecz innowacyjności,
jednostek naukowych oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz
powiązanych siecią współpracy.
Komercjalizacja – przeniesienie wyników działalności naukowej i badawczo-rozwojowej
na rynek. Pojęcie komercjalizacji obejmuje szereg działań natury prawnej, organizacyjnej
i finansowej, niezbędnych do przekształcenia wyniku badań w praktyczne zastosowanie.
Małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) – definicja małego i średniego przedsiębiorstwa
weszła w życie 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz.
UE L 10 z 13.01.2001, s. 33) zmienionego przez rozporządzenie 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63
z 28.02.2004). W dniu 6 sierpnia 2008 roku zostało wydane rozporządzenie Komisji (WE)
nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3), które stosuje
się w przypadku udzielania MŚP pomocy publicznej. Definicja MŚP ma zastosowanie
do wszystkich polityk, programów i działań, jakie KE realizuje wobec małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP). Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie
w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) wyodrębnia się
następujące kategorie przedsiębiorstw:
średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny
obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów euro,
małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny
obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów euro,
mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny
obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionów euro,
Definicje określone w rozporządzeniach Rady czy Komisji Europejskiej obowiązują wprost
i są stosowane bezpośrednio na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Definicja MŚP została także zawarta w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej. W ustawie tej definicja ta została wprowadzona dla potrzeb stosowania
przepisów rozdziału 5 ustawy o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
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Określenie kategorii MŚP w ustawie swobodzie gospodarczej opiera się na ww. progach
zatrudnienia oraz wielkości realizowanego obrotu lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec roku.
Definicje przyjęte w ustawie SDG mają charakter uproszczony – zostały dostosowane
do możliwości prostego ustalenia przez organ przystępujący do kontroli, do jakiej kategorii
dane przedsiębiorstwo należy zaklasyfikować, co pozwala na właściwe i zgodne
z prawem ustalenie czasu trwania kontroli. Definicje MŚP w ustawie SDG nie mają
zastosowania do celów udzielania pomocy publicznej, bowiem w tym zakresie wiążące
jest rozporządzenie WE.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Definicja+
MSP

Park przemysłowy – wyodrębniony zespół nieruchomości wraz z infrastrukturą, stwarzający
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom przez korzystanie
przez tych przedsiębiorców z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach
umownych.
Park technologiczny - zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą
techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy
jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom,
wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu
i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań
naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym
przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie
z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.
Projekt kluczowy – projekt o znaczeniu strategicznym dla realizacji celu operacyjnego lub
wiązki takich celów, przewidzianych w Strategii, którego wdrożenie prowadzić będzie
do kompleksowego i systemowego rozwiązania precyzyjnie zidentyfikowanego problemu,
o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju innowacyjności województwa, a także
kształtowania regionalnego systemu innowacyjności. Projekt kluczowy powinien składać
się z powiązanych logicznie projektów cząstkowych, których wdrożenie wywoła efekty
synergii, realizowanych przy współpracy rozmaitych partnerów społecznych.
Spółka spin-off – spółka założona przez co najmniej jednego pracownika instytucji
naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji
innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle w pewien sposób zależna
(organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np.
uczelni).
Spółka spin out – spółka założona przez co najmniej jednego pracownika instytucji
naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji
innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależna pod względem
organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadająca niezależne źródła
finansowania.
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System innowacyjny – zbiór instytucji świata nauki, przedsiębiorstw, jednostek otoczenia
biznesu, instytucji finansujących i administracji publicznej, które dzięki wzajemnej
współpracy tworzą warunki dla rozwoju innowacji, nowych technologii, produktów
i procesów, przyczyniając się w ten sposób do szybszego rozwoju gospodarczego regionu,
kraju Sprawny system innowacyjny umożliwia efektywne tworzenie, selekcjonowanie,
absorbowanie i dystrybucję innowacji.
Szkoła wyższa – jednostka w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym. [ustawa o zasadach finansowania nauki, Dz.U.2010.96.615]
Transfer technologii – proces przeniesienia określonej wiedzy technicznej i jej zastosowania
od dostawcy do podmiotu biorcy. Transferowi towarzyszą najczęściej konieczne zabiegi
adaptacyjne. Tak więc, transfer technologii dotyczy wiedzy technicznej, która była
wykorzystana przez dostawcę i jest świadomie nabywana przez nowego odbiorcę w celu
dalszego jej wykorzystania. Transfer technologii stanowi jedno ze źródeł innowacji.
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