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1. WARUNKOWOŚĆ EX ANTE W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI

• Warunki ex ante zostały powiązane z priorytetami 
inwestycyjnymi oraz specyficznymi celami programów. 



2.  POLSKA MAPA DROGOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ



3. KRAJOWY PROGRAM BADAŃ

Krajowy Program Badań określa strategiczne kierunki badań
naukowych i prac rozwojowych w Polsce (art. 4 ust. 1 ustawy 
o zasadach finansowania nauki).

Siedem strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań
naukowych i prac rozwojowych:

1. Nowe technologie w zakresie energetyki
2. Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regenracyjna
3. Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne 

i mechatroniczne
4. Nowoczesne technologie materiałowe
5. Środowiska naturalne, rolnictwo i leśnictwo
6. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się

rynków
7. Bezpieczeństwo i obronność państwa



3. KRAJOWY PROGRAM BADAŃ (C.D)

Krajowy Program Badań został przyjęty przez Radę Ministrów 
16 sierpnia 2011 r. (projekt opracowany przez Komitet Polityki 
Naukowej był poddany uzgodnieniom międzyresortowym 
i konsultacjom społecznym).
Przy identyfikacji strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków 
badań naukowych i prac rozwojowych brano pod uwagę:

• Globalne wyzwania określone w dokumentach strategicznych UE, 
OECD i krajowych,

• Globalne trendy rozwojowe,
• Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020,
• Wyniki analiz i ewaluacji dotyczących wsparcia nauki.



4. FORESIGHT TECHNOLOGICZNY PRZEMYSŁU - InSight2030 

Koncepcja horyzontalnej
polityki przemysłowej
przyjęta przez Radę
Ministrów 30 lipca 2007 r.

Analizy konkurencyjności 
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Foresight technologiczny przemysłu
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Metodyka prac oraz zakres projektu (1)

I etap prac – analiza sektorowa w ramach 4 obszarów

Sektory przemysłowe Usługi powiązane z przemysłem

Przemysł energetyczny Przemysł wydobywczy



Metodyka prac oraz zakres projektu (2)

II etap prac – analiza horyzontalna - wytypowanie 10 Pól 
Badawczych: 

Biotechnologie przemysłowe

NanotechnologieZaawansowane systemy wytwarzania

Technologie informacyjne i telekomunikacyjneTechnologie mikroelektroniczne

Technologie fotoniczne

Rozwój czystych technologii węglowych

Technologie racjonalizacji gospodarowania energią

Nowoczesne urządzenia dla przemysłu wydobywczego

Technologie pozyskiwania surowców naturalnych



Metodyka prac (3)

Przeprowadzone analizy w ramach projektu:

- Analiza desk research
- Analiza SWOT,

- Analiza PEST,

- Posiedzenia paneli – głównego i tematycznych,

- Ankietyzacja DELPHI (2 tury),
- Analizy krzyżowe,

- Mapy drogowe technologii (technology roadmapping)



Konkurencyjne obszary i technologie 
przemysłowe

• W ramach projektu zidentyfikowano najbardziej konkurencyjne obszary 
przemysłowe (polskie rynki wiodące), które charakteryzują się dużym potencjałem 
rozwoju oraz innowacyjnością. Analogicznie do założeń europejskiej Inicjatywy 
Rynków Wiodących (LMI), identyfikującej 6 rynków o największym potencjale 
rozwoju dla Europy

• Zidentyfikowano 35 obszarów konkurencyjnych tematycznie powiązanych z 10 
Polami Badawczymi, np. Nanotechnologie w ochronie zdrowia i produkcji 
farmaceutyków, energooszczędne budownictwo, technologie ICT w 
bezpieczeństwie ruchu drogowego 

• W ramach 10 Pól Badawczych wskazano 127 technologii kluczowych
• Zidentyfikowane technologie w dużej mierze pokrywają się z kluczowymi 

technologiami wspomagającymi (Key Enabling Technologies) wskazanymi przez 
Unię Europejską



Działania Ministerstwa Gospodarki 
(I-IV kwartał 2012 r.) 

 kwiecień – maj 2012r. - konsultacje społeczne - administracja, instytuty naukowo-
badawcze, izby branżowe 

 maj-sierpień 2012 r. – konsultacje z biznesem (przemysł produkcji metali i 
wyrobów z metali, przemysł elektroniczny i elektrotechniczny, przemysł chemiczny, 
przemysł farmaceutyczny, przemysł stoczniowy, przemysł lotniczy, przemysł obronny, 
przemysł motoryzacyjny, przemysł jachtowy, przemysł materiałów budowlanych, 
przemysł lekki, przemysł oparty na drewnie, przemysł szynowy, przemysł meblarski)

Lista technologii i obszarów ulega zmianie

ETAP I: Konsultacje społeczne oraz  konsultacje z biznesem 



Priorytetowe technologie i obszary 
przemysłowe – zweryfikowana lista

Wybrano  99  technologii oraz 33 obszary przemysłowe które stanowią
część 10 Pól Badawczych:

1. biotechnologie przemysłowe
2. technologie fotoniczne
3. mikroelektronika
4. zaawansowane systemy wytwarzania i materiały
5. nanotechnologie
6. technologie informacyjne i telekomunikacyjne
7. technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią
8. technologie pozyskiwania surowców naturalnych
9. zdrowe społeczeństwo
10. zielona gospodarka



Działania Ministerstwa Gospodarki 
(I-III kwartał 2012 r.)

ETAP II: Analiza krzyżowa
1.  z  dokumentami strategicznymi MNiSW:

Krajowy Program Badań Mapa Dużej
Infrastruktury Badawczej 

3.  analiza istniejących skupisk klastrowych 16 regionów w Polsce
2.  z wynikami działań PO IG 1, 2, 4 oraz 5.3 (w trakcie realizacji)
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Działania Ministerstwa Gospodarki 
(IV kwartał 2012 r.)

ETAP III : Analiza krzyżowa z regionami

Regionalne Strategie Innowacji

Regionalne Programy Operacyjne

Klastry w regionach

Regionalne obszary  
inteligentnej specjalizacji

Co interwencja 
centralna ma 

wzmocnić a co 
uzupełnić?

Spotkania z 
przedstawicielami 

regionów oraz 
MG prowadzone 

przez MRR



Działania MG, MNISW i MRR 
(przełom 2012/2013 r.)

ETAP IV: Decyzja co do obszarów i technologii 
będących podstawą inteligentnej specjalizacji na 

poziomie krajowym



Instrumentarium?Instrumentarium?
……. na przyk. na przykłładzie wspierania adzie wspierania B+RB+R ……



Rada 
NCBiR

NCBiR

Reprezentanci 
biznesu 

i nauki (20 osób)

Reprezentanci 
MG, MNISW, 

MON, MŚ … (10 
osób)

Wsparcie analityczne 
MNISW/MG/MRR:

•Mapa inwestycji i projektów 
badawczych w tym z budżetu 
krajowego i funduszy strukturalnych
•Wdrażania wyników projektów 
foresight (NPF 2020, regionalnych i 
sektorowych)



MECHANIZM WDRAŻANIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KASKADOWANIE PRIORYTETÓW

Ustawa o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju 

Rada 
NCBiR

NCBiR

Wyniki 
projektów: 
NPF Polska 

2020, 
InSight2030

Ustawa o zasadach finansowania nauki



MECHANIZM WDRAŻANIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

Rada 
NCBiR

NCBiR

Wyniki projektów: 
NPF Polska 2020, 

InSight2030

USTAWA O NCBIR



Dziękuję za uwagę!

Beata Lubos - Ministerstwo Gospodarki

Marcin Kardas – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego


