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Inteligentna specjalizacja
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Inteligentna specjalizacja 
jako warunek ex-ante

• Zapis projektu rozporządzenia ogólnego: 
przedkładając projekt umowy partnerskiej bądź 
programu operacyjnego, Państwo Członkowskie 
weryfikuje spełnienie warunków ex-ante dla 
odpowiedniego celu tematycznego

• Uzasadnienie: potrzeba zapewnienia warunków 
niezbędnych do właściwego wykorzystania 
funduszy (likwidacja wąskich gardeł 
regulacyjnych, decyzyjnych etc., które mogłyby 
uniemożliwić wdrożenie instrumentów)
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Inteligentna specjalizacja 
jako warunek ex-ante 

(zał. V do projektu rozporządzenia)

• I cel tematyczny: Wzmocnienie działalności badawczej, rozwoju 
technologicznego oraz innowacyjności

• Warunek ex-ante: Istnienie na poziomie krajowym lub regionalnym 
ram strategicznych polityki badań i innowacji dla inteligentnej 
specjalizacji, zgodnych z Krajowym Programem Reform, w celu 
mobilizacji prywatnych wydatków na badania i innowacje.

• Kryteria spełnienia warunku: 
– Na poziomie krajowym lub regionalnym istnieją ramy strategiczne 

polityki badań i innowacji dla inteligentnej specjalizacji, która:
• Jest oparta na analizie SWOT lub podobnej, aby skoncentrować zasoby na 

ograniczonej liczbie priorytetów w obszarze badań i innowacji;
• Określa działania zmierzające do stymulowania prywatnych wydatków na 

badania i rozwój technologiczny;
• Zawiera mechanizm monitorowania.

– Przyjęty został dokument określający wydatki budżetowe przeznaczone 
na badania i innowacje.
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Inteligentna specjalizacja 
- wskazówki Komisji Europejskiej

• Przewodnik do krajowych/regionalnych 
Strategii Badań i Innowacji dla 
Inteligentnych Specjalizacji (RIS³)

• Platforma Inteligentnej Specjalizacji –
Sewilla

• Warsztaty organizowane przez MRR 
wspólnie z KE – marzec 2012
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I cel tematyczny – wdrażanie w Polsce

• Środki na I cel tematyczny – przede 
wszystkim krajowy program operacyjny 
dotyczący badań, rozwoju i innowacji

• Część środków – także w programie 
makroregionalnym dla Polski Wschodniej 
oraz w programach regionalnych

• KONSEKWENCJA: konieczność 
spełnienia warunku ex-ante na każdym 
z poziomów
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Spełnienie warunku – poziom krajowy

• Strategia Innowacyjności i Efektywności 
Gospodarki – finalizowane są prace nad jej 
opracowaniem i zatwierdzeniem przez Radę 
Ministrów

• Dodatkowo ewentualnie Program Rozwoju 
Przedsiębiorstw jako uszczegółowienie

• Krajowy Program Badań – określone obszary 
badawcze (przyjęty, ew. aktualizacja)

• Polska Mapa Drogowa Infrastruktury 
Badawczej (trwa obecnie aktualizacja)
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Spełnienie warunku – poziom 
makroregionalny

• Strategia Rozwoju Polski Wschodniej 
do 2020 – przygotowanie: Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego we współpracy z 5 
regionami PL Wsch
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Spełnienie warunku – poziom regionalny

• Regionalne Strategie Innowacji
• Często także Strategie Rozwoju 

Województw
• Ewentualnie dodatkowe dokumenty 

wykonawcze
• Duże różnice w postępie prac - jednak 

w większości regionów trwają konsultacje 
projektów
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Najistotniejsze elementy oceny spełnienia 
warunku przez KE

• KE ocenia proces, nie jego efekt
• Faktyczne zaangażowanie interesariuszy, 

w szczególności przedsiębiorców, 
w proces identyfikacji specjalizacji

• Oparcie wyboru na konkretnych analizach, 
dowodach, danych

• Faktyczna koncentracja => ograniczona 
liczba obszarów
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Harmonogram prac

• Przyjęcie dokumentów:
– MG: koniec roku / Q1 2013
– MNiSW (aktualizacja): Q1 2013
– MRR (makroregion): Q1 2013
Ostateczne wersje dokumentów powinny być 

opracowane do połowy 2013 r.
• Przedstawienie KE projektu Umowy Partnerskiej 

z dokumentami wykazującymi spełnienie 
warunku– połowa 2013 r.

• Negocjacje UP i programów operacyjnych (wg 
oceny KE): II poł. 2013 – I poł. 2014 r.

12

Dziękuję za uwagę
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