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Pomimo wydatkowania w ostatnich latach znaczących środków na wsparcie innowacyjności, Polska 

oraz poszczególne jej regiony znajdują się daleko w tyle na tle gospodarek europejskich. Najnowszym 

pomysłem na znalezienie drogi do innowacyjnej gospodarki jest koncepcja inteligentnych 

specjalizacji. Czy będzie to droga do zbudowania silnych i unikatowych nisz (specjalizacji), które 

zmienią i rozwiną gospodarki poszczególnych regionów? 

Proces wyboru inteligentnych specjalizacji w polskich regionach był bardzo zróżnicowany, 

uwzględniający specyfikę, doświadczenia i możliwości poszczególnych samorządów regionalnych. 

W województwie pomorskim zastosowano unikatowe podejście bazujące na bardzo oddolnym 

procesie identyfikacji specjalizacji (tzw. ISP) oraz ich wyborze w procedurze konkursowej. Istotnym 

etapem definiowania ISP były negocjacje pomiędzy Samorządem Województwa a partnerstwami 

reprezentującymi poszczególne specjalizacje. Efektem tych negocjacji są tzw. Porozumienia na rzecz 

rozwoju ISP, które doprecyzowują obszary poszczególnych specjalizacji, określają zakres i formy 

wsparcia (wykraczające także poza obszar B+R) oraz definiują mechanizmy aktualizacji zakresów 

i priorytetów ISP.  

Pod koniec stycznia nastąpiło oficjalne podpisanie Porozumień na rzecz rozwoju czterech 

inteligentnych specjalizacji Pomorza. Organizowane wydarzenie jest dobrą okazją, aby zastanowić się 

i przedyskutować różne pomysły, podejścia oraz doświadczenia w zakresie wspierania innowacyjności 

przedsiębiorstw na poziomie regionalnym. Dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału 

w konferencji i dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z procesem wdrażania wsparcia 

dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

Poniżej wskazujemy wyzwania, które będą przedmiotem dyskusji tzw. debaty okrągłego stołu. Do 

udziału w niej zapraszamy przedstawicieli samorządów zaangażowanych w proces definiowania 

i wdrażania regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju.  

Wprowadzeniem i inspiracją do dyskusji będzie wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej nt. 

kierunku, w jakim powinna zmierzać polityka inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym, 

 a także wystąpienia przedstawiające praktyczne doświadczenia zagraniczne w zakresie budowy 

systemu i instrumentów wsparcia w obszarze badań służących przedsiębiorstwom.  

Serdecznie zapraszamy do udziału i dyskusji! 

Inteligentne specjalizacje – co dalej? 

Jak inwestować środki na B+R, aby skutecznie wesprzeć 
konkurencyjność przedsiębiorstw – wyzwanie dla regionów 

 

Termin: 21 kwietnia 2016 
Miejsce:  Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe na wyspie Ołowianka, Sala Jazzowa 

ul. Ołowianka 1, Gdańsk 
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Zakres debaty okrągłego stołu – wyzwania dla wdrażania wsparcia dla 

budowy inteligentnych specjalizacji regionalnych 
 

Wyzwanie I: Jak silna koncentracja środków – czyli jak szerokie inteligentne specjalizacje?  

W najbliższych latach środki skoncentrowane na obszarze badań, rozwoju i innowacji (B+R+I) będą  

skierowane jedynie do tych przedsiębiorstw, które działają w obszarze inteligentnych specjalizacji. 

Rodzi to niewątpliwie wyzwanie dla dobrego zdefiniowania obszarów inteligentnych specjalizacji, ich 

weryfikacji, a także dla wskazania priorytetowych kierunków badawczych, na które zostanie 

skierowane wsparcie publiczne. Bez dobrego zdefiniowania priorytetów – zgodnego z potrzebami 

regionalnych przedsiębiorstw i środowiska naukowego, istnieje duże prawdopodobieństwo ich 

„poszerzania i rozcieńczania”, a tym samym zaprzeczenia idei koncentracji na kilku kluczowych 

obszarach.   

Wyzwanie II: Jak zorganizować system dystrybucji wsparcia dla regionalnych inteligentnych 

specjalizacji? 

Drugie wyzwanie związane jest z częściową decentralizacją i przeniesieniem na poziom samorządów 

regionalnych wsparcia w zakresie B+R+I ukierunkowanego na potrzeby gospodarki. Jest to ściśle 

związane z wyborem inteligentnych specjalizacji w poszczególnych regionach oraz alokacją 

odpowiednich środków na B+R+I w regionalnych programach operacyjnych. Wyzwaniem jest 

stworzenie systemu wdrożeniowego, który będzie sprzyjał pojawianiu się i finansowaniu 

innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych dających szanse na rozwój unikalnych specjalizacji 

regionalnych. System ten musi być wyposażony w odpowiednie instrumenty wsparcia i procedury 

przyznawania środków, a także mechanizmy stymulowania przedsiębiorczego odkrywania na 

poziomie definiowania konkretnych projektów. Elementem systemu musi być także mechanizm 

poszukiwania nowych inteligentnych specjalizacji, tudzież definiowania bardziej wyrazistych 

kierunków rozwojowych w ramach często dość ogólnie zdefiniowanych inteligentnych specjalizacji.   

Wyzwanie III: Koordynacja wsparcia z poziomu centralnego i regionalnego. 

Trzecie wyzwanie dotyczy wytyczenia dobrej linii demarkacyjnej oraz wypracowania mechanizmów 

koordynacji pomiędzy szczeblem centralnym a samorządami regionalnymi. Potrzeba ta wynika z tego, 

że część wsparcia dostępnego formalnie na poziomie regionalnym musi być „uzgodniona” ze 

szczeblem centralnym (vide infrastruktura badawcza) lub wsparcie dostępne na poziomie centralnym 

ma być powiązane z potrzebami – priorytetami – regionalnymi (vide regionalne agendy naukowo-

badawcze). Wreszcie w przypadku wsparcia kształcenia na poziomie wyższym celowe jest 

skoordynowanie wsparcia w zakresie infrastruktury (finansowanej z poziomu regionalnego) ze 

wsparciem na modyfikację i rozwój nowych kierunków kształcenia (poziom centralny).  Powyższe 

kwestie wyraźnie pokazują, że istnieje potrzeba koordynacji w dwóch wymiarach tj.  definiowania 

zakresu i kształtu instrumentów wsparcia oraz ich wdrażania w praktyce.   
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Program konferencji 
 
 9:30 Rejestracja i powitalna kawa 
 
10:00  Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego 

Otwarcie konferencji 
  
10:15  Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 

Wystąpienie wprowadzające: Krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje – co chcemy 
osiągnąć i jak widzimy proces przedsiębiorczego odkrywania? 

 
10:40  Marek Przeor – Head of the Smart Growth Sector, DG Regio, Komisja Europejska 
 Wystąpienie wprowadzające: Inteligentne specjalizacje – dokąd zmierzamy? 
 
11:00  Inauguracja Rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 

 Przedstawiciele Rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – wręczenie listów gratulacyjnych 
 
 
CZĘŚĆ I STUDIA PRZYPADKÓW – DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE 
 

Moderacja: Karolina Lipińska - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

 
11:40 Raine Hermans – Head of Strategic Programs, Tekes 

Doświadczenia fińskie - Strategiczne Centra Nauki, Technologii i Innowacji SHOK 

Magdalene Häberle – Head of Division 77, ERDF Governance, Ministry of Finance and 

Economics Baden-Württemberg 

 Michał Chabasiewicz – Dyrektor, ACCIÓ Generalitat de Catalunya  

Doświadczenia Katalonii 

Pytania i dyskusja 

 

12:30 Przerwa kawowa 

 
CZĘŚĆ II DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU – PRZEDSIĘBIORCZE ODKRYWANIE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO – JAK 

GENEROWAĆ DOBRE PROJEKTY B+R OTWIERAJĄCE NOWE NISZE RYNKOWE? 
 

Moderacja: Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

o Jak silna koncentracja środków – czyli jak szerokie inteligentne specjalizacje? 

o Jak zorganizować system dystrybucji wsparcia dla regionalnych inteligentnych 

specjalizacji? 

o Koordynacja wsparcia z poziomu centralnego i regionalnego. 

 
12:45 Maciej Dzierżanowski, Stanisław Szultka – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową  

Wprowadzenie do debaty na podstawie doświadczeń pomorskich 
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Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 
Barbara Szafir – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Zbigniew Dynak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego  
Marek Orszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
Małgorzata Rudnicka – Kierownik Wydziału Innowacyjności, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
Artur Habza* – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Maciej Krużewski – Prezes Zarządu, Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji 
Roland Wrzeciono* - Dyrektor, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
 
Głos odniesienia do dyskusji: 
Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego 
Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 
 

14:45  Lunch 
 
CZĘŚĆ III JAK REALIZOWAĆ DZIAŁALNOŚĆ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH – DOBRE PRAKTYKI I ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
 

Moderacja: Maciej Dzierżanowski - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

 
15:30 Łukasz Jasek – Dyrektor Działu Programowania i Projektów Systemowych, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju 
Wystąpienie wprowadzające: Finansowanie przedsięwzięć B+R przedsiębiorstw 
 
Panel praktyków: 
Katarzyna Michalak-Magda – Prezes Zarządu, Poltreg 
Piotr Dobrzenko – Prezes Zarządu, Remontowa LNG Systems 
Jan Wyrywiński – Prezes Zarządu , Ekspert panelowy NCBR 
Witold Grabysz – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju, Blirt SA  
Leszek Pankiewicz* – Prezes Zarządu Solwit SA 

 

 Pytania i dyskusja 

 

17:00 Zakończenie  


