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AIP  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  

ARAW Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 

BDL Bank Danych Lokalnych 

B+R Badania i rozwój 

BRT Badania i rozwój technologiczny 

DARR Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 

DAWG Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej 

DFR Dolnośląski Fundusz Rozwoju 

DIS Dolnośląskie inteligentne specjalizacje 

DRG Dolnośląska Rada Gospodarcza 

DRI Dolnośląska Rada Innowacyjności 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EPO Europejski Urząd Patentowy 

EU2020 
Europa 2020: strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i 

zatrudnienia 

EUIPO Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 

GPW Giełda Papierów Wartościowych 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ICT Technologie informacyjno-komunikacyjne 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual in-Depth Interview) 

IOB Instytucje otoczenia biznesu 

KARR Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego 

LQ Współczynnik lokalizacji 

MiŚ Małe i średnie 

MŚP Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
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Skrót Rozwinięcie 

PI Priorytet inwestycyjny 

POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

PPO Proces przedsiębiorczego odkrywania 

PWr Politechnika Wrocławska 

RSI Regionalna Strategia Innowacyjności 
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RPO Regionalny program operacyjny 

RPO WD Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 
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SIEG 
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 

2020” 

SNN Związek Prowincji Holandii Północnej 

SOPU Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy 

SOR 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z 

perspektywą do 2030 r.) 

SRPZ Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 

SRWD Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

SWOT 

Analiza: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), 
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Streszczenie 

Niniejszy raport prezentuje wyniki ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011–2020, która jest dokumentem strategicznym o charakterze programu 

rozwoju, spójnym ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, uszczegóławiającym jej 

zapisy w zakresie celu pobudzania aktywności gospodarczej i podnoszenia poziomu konkurencyjności 

i innowacyjności gospodarki województwa. Stanowi podstawę realizacji działań ukierunkowanych na 

zwiększenie roli innowacji oraz udoskonalanie polityki wsparcia w zakresie innowacyjności, wyznacza 

kierunki interwencji wywołujące popyt na rozwój innowacji, a w rzeczywistości – wykreowanie rynku 

innowacji.  

Celem głównym była ocena Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2011-2020. W toku badania dokonano weryfikacji, czy podczas realizacji Strategii jej założenia 

okazały się właściwe i czy nadal są aktualne.  

Cele szczegółowe obejmowały rozwiązanie problemów badawczych ujętych w następujących 

obszarach: zewnętrzne odniesienia RSI WD 2011-2020 i diagnoza sytuacji; ocena realizacji celów RSI 

WD 2011-2020; ocena systemu wdrażania i monitoringu RSI WD 2011-2020; ocena skutków realizacji 

i oddziaływania RSI WD 2011-2020; rekomendacje i propozycje modyfikacji Strategii. 

Przedmiotem badania ewaluacyjnego była „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020” (przyjęta Uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.) wraz z Planem Wykonawczym na lata 2012-2014 oraz na 

lata 2017-2018 wraz z Załącznikiem do RSI WD 2011-2020 – „Ramy strategiczne na rzecz 

inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”(przyjętym Uchwałą nr 1063/V/15 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r.). Badanie objęło obszar województwa dolnośląskiego. 

Zakres czasowy obejmował daty od 30.08.2011 r. (dzień uchwalenia i przyjęcia do realizacji RSI WD 

2011-2020 przez Zarząd województwa) do 31.12.2018 r. 

Na potrzeby odpowiedzi na pytania badawcze wykorzystano jakościowe metody badawcze. Łącznie 

przeprowadzono 22 indywidualne wywiady pogłębione. Badaniem zostały objęte następujące grupy 

podmiotów: Samorząd Województwa Dolnośląskiego – główny podmiot odpowiedzialny za realizację 

zapisów RSI WD 2011-2020, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, jednostki naukowe i badawczo-

rozwojowe, parki technologiczne, instytucje otoczenia biznesu, inkubatory przedsiębiorczości. 

Przeprowadzenie IDI poprzedziła analiza podstawowych dokumentów źródłowych – dostępnych 

danych wtórnych, takich jak: raporty, opracowania, analizy w zakresie rozwoju regionalnego, 

statystyki GUS (m.in.: BDL, STRATEG), Eurostat i inne źródła statystyczne, dokumenty programowe, 

akty prawne, informacje dostępne na stronach internetowych, strategie i wytyczne krajowe i 

europejskie. Wykonawca dokonał ponadto identyfikacji i analizy trzech najlepszych praktyk w 

kontekście działań realizujących zapisy Strategii. Po zakończeniu kompleksowej analizy i oceny 

zebranego materiału badawczego w celu doradztwa przy opracowywaniu ostatecznych wniosków i 
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rekomendacji przeprowadzono panel dyskusyjny. 

W czasie obowiązywania strategii nastąpiły zmiany dokumentów strategicznych na poziomie kraju i 

regionu, zalecenia i przedsięwzięcia dotyczące gospodarki w Unii Europejskiej wprowadzają nowe 

obszary strategicznej interwencji i priorytetowe kierunki rozwoju gospodarki innowacyjnej. W 

związku z tym niezbędne staje się uzupełnienie celów i kierunków działań Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego o cele dotyczące rozwoju gospodarki obiegu 

zamkniętego (circular economy), a także zmian gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0, kwestii działań 

w obszarze umiędzynarodowienia, a także cyfryzacji.  

Na stopień wdrożenia RSI WD 2011-2020 i osiągane rezultaty wpływ miały dwa czynniki. Pierwszy z 

nich – światowa sytuacja gospodarcza wpłynęła na działalność podejmowaną przez firmy i 

uzyskiwane wyniki finansowe. Niestabilna sytuacja nie sprzyjała podejmowaniu działań 

inwestycyjnych oraz związanych ze zwiększonym ryzykiem, co utrudniało w dużym stopniu realizację 

Strategii. Drugi czynnik o dużym wpływie na stopień wdrażania RSI WD 2011-2020 to zakres i warunki 

interwencji Polityki Spójności w perspektywie finansowej UE 2014-2020, które utrudniły lub wręcz 

uniemożliwiły realizację wielu zaplanowanych kierunków działań. 

Jeśli chodzi o sposób, w jaki wytypowano Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje, trzeba ocenić, że 

część analityczna dotyczące sposobu wyłonienia DIS spełniała wszystkie wymogi określone w 

Rozporządzeniu, jak i wypełniała zalecenia Przewodnika RIS3. Natomiast spełnienie warunku 

dotyczącego ustanowienia włączającej struktury zarządzania nastąpiło dopiero na końcowym etapie 

prac prowadzących do wyłonienia inteligentnych specjalizacji, co można uznać za niewystarczające 

zaangażowanie interesariuszy regionalnego systemu innowacji w oddolny proces definiowania 

priorytetów. 

Dane statystyczne i wskaźniki dotyczące poziomu innowacyjności województwa wskazują na 

aktualność misji i wizji przyjętej w RSI WD 2011-2020. Zmiany wskaźników innowacyjności – ich 

tempo i kierunek zmian – nie wskazują też, by wizja regionu w 2020 roku zaprezentowana w 

dokumencie miała się w pełni urzeczywistnić. Cele i kierunki działań RSI WD 2011-2020 oraz 

Wyzwania „Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska” również 

odpowiadają obecnym/aktualnym potrzebom adresatów dolnośląskiego systemu innowacji i 

priorytetom aktualnej europejskiej, krajowej i regionalnej polityki innowacyjnej.  

W odniesieniu do założonych celów RSI WD 2011-2020 (cele strategiczne, operacyjne i kierunki 

działań) – jak wskazują aktualne wartości wskaźników dla poszczególnych celów strategicznych – nie 

zostały osiągnięte zaplanowane wartości na rok 2017, w większości przypadków nie można więc 

mówić o realizacji założonych celów strategicznych. Jednak pozostają one spójne z celami 

wyznaczonymi przez nadrzędne dokumenty strategiczne na poziomie województwa, Polski i Unii 

Europejskiej. Poziom osiąganych przez województwo rezultatów w zakresie innowacyjności wskazuje 

również na dalszą aktualność zdefiniowanych celów.  

System zarządzania RSI – z punktu widzenia IOB, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców – nie 

wydaje się, żeby obecnie stanowił jakąkolwiek barierę dla skutecznego wdrażania Strategii. Znaczenie 

samego systemu i ewentualne obciążenie administracyjne są zdecydowanie mniejszej wagi niż 

system wdrażania programów stanowiących źródło finansowania projektów, w których instytucje te 

występują jako beneficjenci, czyli przede wszystkim RPO WD, POIR czy Horyzont 2020. 
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Zaplanowane działania były adekwatne do potencjału instytucjonalnego regionu, zdiagnozowanych 

problemów i wyzwań, jednakże ograniczone źródła finansowania działań uniemożliwiły ich wdrożenie 

w zaplanowanym zakresie. Wskazuje to na niewielki potencjał instytucji odpowiedzialnej za 

zarządzanie RSI WD. Wobec zmian w dostępnych źródłach współfinansowanych ze środków UE 

województwo dolnośląskie, jak wskazują Plany wykonawcze do Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 na lata 2012-2014 oraz 2017-2018, nie zdołało 

wyasygnować środków pozwalających na realizację przedsięwzięć we wszystkich przewidzianych 

kierunkach działań. 

Przyjęte źródła finansowania zostały właściwie zidentyfikowane i wykorzystane. W opinii rozmówców 

powszechna jest opinia, że proces odchodzenia od dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych jest 

nieuchronna i też poniekąd konieczna. Za kilka lat środki, którymi będzie dysponował DFR, mogą być 

bardzo istotnym źródłem finansowania działań realizowanych w ramach Strategii. 

W odniesieniu do grup podmiotów regionalnego systemu innowacji największy problem związany z 

zaangażowaniem podmiotów w proces wdrażania Strategii stanowił mały udział samych 

przedsiębiorców. W spotkaniach, konferencjach i warsztatach udział biorą przede wszystkim 

doświadczeni przedsiębiorcy, którzy mają spore doświadczenie i dla których taka forma 

przekazywania informacji i dyskusji jest interesująca. Mniejszy jest udział przedstawicieli nowych 

firm, które mogą potencjalnie wdrażać innowacje. Pewnym problemem jest też to, że udział bierze 

ograniczona liczba przedsiębiorców, często tych samych w różnych spotkaniach. 

W odniesieniu do systemu monitoringu Strategii stwierdzono, że był właściwie zaplanowany i 

realizowany. Wskaźniki zostały wybrane adekwatnie do opisywanego celu. Brakującym elementem 

systemu są definicje wskaźników pozwalające na określenie ich wartości w sytuacji, gdy gromadzenie 

danych statystycznych o identycznych nazwach zostało zaprzestane. Uczestnicy wywiadów 

pogłębionych system monitoringu oparty na danych ze statystyki publicznej również oceniają jako 

odpowiedni. Pozwala na porównywanie z innymi regionami oraz na agregację danych na poziom 

wyższy. 

Głównym czynnikiem wpływającym na efekty właściwego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji 

dla województwa dolnośląskiego na lata 2011-2020 w sposób negatywny były zmiany zasad, 

warunków i zakresu wsparcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020. 

Negatywny wpływ na osiągane rezultaty miała również sytuacja gospodarcza, spowolnienie rozwoju 

gospodarczego i brak stabilności w latach 2014-2016. Z czynników ogólnych, pewnym mankamentem 

Strategii, który z pewnością ma wpływ na wdrażanie celów dokumentu, jest niedostatek 

szczegółowości. Dotyczy to celów strategicznych, które powinny być uproszczone i bardziej czytelne. 

Istotną słabością jest także rozczłonkowanie źródeł finansowania. 

W odniesieniu do dobrych praktyk funkcjonowania systemu monitoringu RSI w innych regionach 

kraju i UE wybrano jako najlepsze następujące: monitoring projektów i wnioskodawców – Puglia, 

Włochy; monitor innowacji w Holandii północnej; zaangażowanie interesariuszy – Extremadura, 

Hiszpania. Natomiast jako najlepsze praktyki powstałe na etapie realizacji Strategii zidentyfikowano: 

Dolnośląski „bon na innowacje”; GRANT PLUS; Projekt TRAILS.  

Jeśli chodzi o oczekiwane skutki realizacji RSI WD ujęte w postaci zakładanych wartości docelowych 

wskaźników przypisanych celom zdefiniowanym w Strategii, analiza osiągniętych poziomów w 
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odniesieniu do poszczególnych wskaźników wskazuje, na już osiągnięte przekroczenie wartości 

docelowej w przypadku czterech wskaźników oraz na spadek wartości w przypadku pięciu 

wskaźników.  

Zważywszy na złożoność zjawiska innowacyjności i liczbę czynników, które wpływają na jej stan, 

trudno jednoznacznie określić zmiany, które nastąpiły dzięki realizacji Regionalnej Strategii Innowacji 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Dodatkowym utrudnieniem w szacowaniu 

wpływu realizacji RSI WD 2011-2020 na poziom innowacyjności regionu jest niezakończony jeszcze 

stan wdrażania Strategii. Jednak pozycja województwa dolnośląskiego w rankingach innowacyjności – 

zarówno opracowywanych przez instytucje publiczne w skali europejskiej jak Regionalna Tablica 

Wyników Innowacyjności (Regional Innovation Scoreboard), jak i prywatne w wymiarze krajowym np. 

Indeks Millennium 2018. Potencjał Innowacyjności Regionów przygotowany przez Bank Millennium – 

jest stabilna. 

W toku ewaluacji stwierdzono, że trwałość rezultatów Strategii będzie w dużej mierze zależna od 

wypracowania skutecznych mechanizmów rozwoju prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji 

wiedzy. W zakresie rozwoju prac B+R duży potencjał tkwi głównie w „udrożnieniu” współpracy w 

układzie nauka – biznes, gdzie każda ze stron ma szanse oczekiwać korzyści płynących z takiej 

współpracy. W odniesieniu do komercjalizacji wiedzy z jednostek naukowych (w tym przede 

wszystkim uczelnianych centrów transferu technologii) należy mieć na uwadze, że skuteczna 

komercjalizacja wyników prowadzonych prac B+R wymaga wśród pracowników tych podmiotów 

rozwoju szerokiego spektrum umiejętności rynkowych, które są związane z różnymi aspektami 

działalności gospodarczej, w tym kompetencji menedżerskich. 

Strategia pozwoliła częściowo spełnić oczekiwania adresatów i przyczyniła się do rozwiązania ich 

problemów. W kontekście oczekiwań adresatów należy zwrócić uwagę w szczególności na wymiar 

wsparcia finansowego kierowanego w obszarze innowacji do przedsiębiorców. Realizacja Strategii 

przyczyniła się także do częściowego rozwiązania problemów innych podmiotów systemu innowacji – 

IOB, parków technologicznych, klastrów, jednostek badawczych – których działalność rozwinęła się w 

okresie wdrażania Strategii.  

Pozytywny wpływ na postawy reprezentantów środowisk proinnowacyjnych zaznaczył się m.in. 

poprzez realizację działań edukacyjnych, co wyznacza pewną specyfikę RSI dla Dolnego Śląska. 

Działania w obszarze edukacji zostały uznane za bardzo istotny, a zarazem skuteczny i efektywny 

instrument wdrożeniowy. Za negatywny efekt uboczny realizacji Strategii można uznać „odcięcie” od 

publicznych źródeł finansowania dostępnych na poziomie regionu tych podmiotów, których 

działalność nie wpisuje się w obszary inteligentnych specjalizacji regionalnych.  

W oparciu o przeprowadzone analizy zaproponowane zostały rekomendacje. 



 

Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego  

na lata 2011–2020 

 

 
 

10 

Wprowadzenie  

1.1 Uzasadnienie realizacji badania 

Podstawą realizacji działań ukierunkowanych na zwiększenie roli innowacji oraz udoskonalanie 

polityki wsparcia w tym zakresie – zarówno w Polsce, jak i w wielu regionach UE – są Regionalne 

Strategie Innowacji – dokumenty wyznaczające kierunki interwencji wywołujące popyt na rozwój 

innowacji, a w rzeczywistości – wykreowanie rynku innowacji. 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 wraz z Planem 

Wykonawczym na lata 2012-2014 oraz na lata 2017-2018 wraz z Załącznikiem do RSI WD 2011-2020 

– Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska stanowią narzędzie realizacji 

polityki innowacyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego, koncentrującej się na celach 

związanych z promowaniem i wspieraniem rozwoju, dyfuzji i wydajnego użycia nowych produktów, 

usług i procesów, zarówno wewnątrz organizacji (niezależnie od tego czy dotyczy podmiotów 

publicznych czy prywatnych), jak i w ujęciu rynkowym. 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 jest 

dokumentem strategicznym o charakterze programu rozwoju, spójnym ze Strategią Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2020, uszczegóławiającym jej zapisy w zakresie celu pobudzania 

aktywności gospodarczej i podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

województwa. 

Okres obowiązywania obecnej Strategii innowacji kończy się w 2020 roku. Z uwagi na to, iż 

przygotowanie nowej strategii innowacji wymaga niezbędnego czasu i należy się do tego dobrze 

przygotować, konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie prac nad Regionalną Strategią Innowacji do 

roku 2030. Ważnym elementem prac nad aktualizacją Strategii innowacji jest ocena wdrażania 

obecnie obowiązującego dokumentu. Niezbędne było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, w 

ramach którego dokonano kompleksowej analizy i oceny wszystkich elementów RSI WD 2011-2020. 

Badanie uwzględniło także odniesienia do systemu polityki rozwoju w zakresie pobudzania 

aktywności gospodarczej i podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

województwa, funkcjonującego na Dolnym Śląsku. Badanie ewaluacyjne miało również na celu 

wsparcie Samorządu Województwa Dolnośląskiego niezależną analizą i opinią w formie 

sformułowanych w raporcie ewaluacyjnym wniosków i rekomendacji co do pożądanych zmian w 

polityce rozwoju gospodarczego w obszarze innowacji prowadzonej przez samorząd województwa 

dolnośląskiego. 

Badanie oceniło stan i kierunki realizacji poszczególnych elementów składowych obowiązującej RSI 

WD 2011-2020 oraz sposób i stopień, w jakim prowadzone w ramach realizacji Strategii innowacji 

działania przekładają się na osiągnięcie zakładanych celów interwencji publicznej w tym zakresie. 

Ponadto efektem ewaluacji były zalecenia w zakresie przygotowania nowej Strategii innowacji – 

Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego do roku 2030 ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki Inteligentnych Specjalizacji Regionalnych (RSI WD 2030). 

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotychczas obowiązującej RSI WD 2011-2020 było istotne 

także w kontekście przygotowywanej zmiany systemu zarządzania rozwojem Polski, w ramach 
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którego ma zostać wprowadzony system zintegrowanych dokumentów strategicznych na wszystkich 

poziomach zarządzania rozwojem (krajowym, regionalnym i lokalnym). W badaniu uwzględniono 

przesłanki zmian zapisów obowiązującej RSI WD 2011-2020, które mogą wynikać z przyjętej już 

Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku (w zakresie 

kompetencji i zadań samorządu wojewódzkiego), projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i 

polityk dziedzinowych, a także dotychczasowej dyskusji nad kształtem nowej perspektywy finansowej 

UE po 2020 r. 

1.2 Cele badania 

Celem głównym badania była ocena Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020. 

Cele szczegółowe to rozwiązanie problemów badawczych ujętych w następujących obszarach: 

1. Zewnętrzne odniesienia RSI WD 2011-2020 i diagnoza sytuacji. 

2. Ocena realizacji celów RSI WD 2011-2020. 

3. Ocena systemu wdrażania i monitoringu RSI WD 2011-2020. 

4. Ocena skutków realizacji i oddziaływania RSI WD 2011-2020. 

5. Rekomendacje i propozycje modyfikacji Strategii. 

1.3 Zakres badania 

Zakres podmiotowy – badaniem zostały objęte następujące grupy podmiotów: 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego – główny podmiot odpowiedzialny za realizację zapisów 

RSI WD 2011-2020, 

 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, 

 jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, 

 parki technologiczne, 

 instytucje otoczenia biznesu, 

 inkubatory przedsiębiorczości. 

Zakres przedmiotowy – przedmiotem badania ewaluacyjnego była „Regionalna Strategia Innowacji 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020” (przyjęta Uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.) wraz z Planem Wykonawczym na lata 2012-

2014 oraz na lata 2017-2018 wraz z Załącznikiem do RSI WD 2011-2020 – „Ramy strategiczne na rzecz 

inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”(przyjętym Uchwałą nr 1063/V/15 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2015r.). 

Zakres przestrzenny – badanie objęło obszar województwa dolnośląskiego. 

Zakres czasowy – 30.08.2011 r. (dzień uchwalenia i przyjęcia do realizacji RSI WD 2011-2020 przez 

Zarząd województwa) – 31.12.2018 r. 
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1.4 Kryteria ewaluacji 

W badaniu zastosowano następujące kryteria ewaluacyjne: 

Trafność – w jakim stopniu cele i kierunki działań RSI WD 2011-2020 odpowiadają 
obecnym/aktualnym potrzebom adresatów dolnośląskiego systemu innowacji i priorytetom aktualnej 
europejskiej, krajowej i regionalnej polityki innowacyjnej. 

Skuteczność – ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów RSI WD 2011-2020 (celów 
strategicznych, operacyjnych i kierunków działań), skuteczności użytych metod oraz wpływu 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych na ostateczne efekty. 

Użyteczność – ocena stopnia oddziaływania strategii i odpowiedzi na potrzeby grup docelowych, 
ocena stopnia zrealizowanych działań, m.in.: przygotowane dokumenty wykonawcze, źródła 
finansowania, przedsięwzięcia, projekty, inicjatywy, system wdrażania.  

Trwałość – identyfikacja dobrych praktyk i ocena ich trwałości w dłuższej perspektywie czasowej. 

1.5 Obszary badawcze 

Ewaluacją objęto pięć obszarów badawczych. Są one ze sobą powiązane, a wnioski z każdego z nich 

zasiliły obszar piaty, w ramach którego sformułowano rekomendacje.  

OBSZAR I – ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIA RSI WD 2011-2020 I DIAGNOZA SYTUACJI 

Pierwszy obszar odnosi się do zewnętrznego otoczenia RSI WD 2011-2020. Sprawdzono, na ile RSI 

WD wpisuje się w aktualne polityki innowacyjne, których ramy wyznaczane są przez dokumenty 

strategiczne na szczeblu europejskim i krajowym. Kolejnym elementem w ramach tego obszaru było 

sprawdzenie, czy pojawiły się nowe dokumenty planistyczne lub programowe (na szczeblu krajowym 

lub regionalnym), które powinny być uwzględnione przy aktualizacji Strategii. Ostatnią kwestią w 

ramach tego obszaru badawczego jest sposób wyłaniania Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji. 

Konieczne było sprawdzenie, czy w regionie dobrze sprawdził się PPO, czy wyłonione specjalizacje 

nadal odzwierciedlają potencjał endogeniczny regionu, czy nie pojawiły się jakieś działania 

międzysektorowe, które warto uwzględnić, aby osiągnąć przewagi konkurencyjne, czy liczba 

wyłonionych specjalizacji nie jest zbyt duża itp.  

OBSZAR II – OCENA REALIZACJI CELÓW RSI WD 2011-2020 

W ramach drugiego obszaru badawczego ewaluatorzy odnieśli się zarówno do aktualności RSI WD 

2011-2020, jak i do osiągniętych celów. Zbadano, czy misja, wizja i cele oraz kierunki działań są nadal 

aktualne – czy Strategia pozostaje aktualna w obliczu zmian społeczno-gospodarczych, czy nie są 

konieczne dostosowania do zmieniających się potrzeb innowacyjnych firm np. w związku z potrzebą 

przygotowania ich do czwartej rewolucji przemysłowej i konkurencji na rynku krajowym i 

zagranicznym. Ewaluatorzy podjęli próbę sprawdzenia, czy w ramach RSI WD występuje powiązanie 

mocnych stron w zakresie badań naukowych i innowacji z potrzebami biznesowymi w celu 

wykorzystywania pojawiających się możliwości i rozwoju rynku w sposób spójny przy jednoczesnym 

unikaniu dublowania i fragmentacji wysiłków. 

OBSZAR III – OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA RSI WD 2011-2020 

W ramach trzeciego obszaru badawczego ewaluatorzy skoncentrowali się na poziomie operacyjnym 

wdrażania RSI WD. Ocenie podlegały system wdrażania RSI WD i potencjał instytucjonalny. Istotną 
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kwestią była również próba oceny wykorzystania dostępnych źródeł finansowania działań 

podejmowanych w ramach Strategii. Bardzo ważną kwestią jest system monitorowania, który 

pozwala na ocenę stopnia realizacji celów. Było to istotne przy ewaluacji w połowie okresu 

wdrażania, kiedy możliwe jest dokonanie odpowiednich udoskonaleń. Poza oceną systemu dokonano 

przeglądu dobrych praktyk z innych krajów i regionów. 

OBSZAR IV – OCENA SKUTKÓW REALIZACJI I ODDZIAŁYWANIA RSI WD 2011-2020 

Ocena dotychczasowych rezultatów była szczególnie ważnym obszarem ewaluacji śródokresowej. 

Należy przy tym mieć na uwadze, że efekty Strategii mogą być jeszcze widoczne w ograniczonym 

zakresie, ponieważ procesy innowacyjne nie dają efektów natychmiastowych. 

OBSZAR V – REKOMENDACJE I PROPOZYCJE MODYFIKACJI STRATEGII 

Efektem ewaluacji jest zestaw rekomendacji, które pozwolą zmodyfikować/zaktualizować główne 

elementy RSI WD 2011-2020 (m.in.: model rozwoju, misję, wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz 

system zarządzania, wdrażania i monitoringu). 
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1.6 Etapowość badania  

Cały proces badawczy podzielony został na trzy następujące po sobie etapy badawcze po to, by 

w sposób najbardziej efektywny wykorzystać planowane metody i techniki badawcze. Realizację 

badania rozpoczął etap przygotowawczy, rozumiany jako nabycie wiedzy o przedmiocie analizy 

poprzez przegląd dostępnych danych zastanych. Zapoznanie się z dokumentami strategicznymi, 

analizami i wynikami stosownych badań, a także stanem literatury fachowej miało za zadanie 

doprowadzić do odtworzenia logiki interwencji. 

Kontynuacja desk research na wstępnym etapie badania umożliwiła przygotowanie raportu 

metodologicznego i opracowanie projektów narzędzi badawczych. Przeprowadzono właściwą 

strukturyzację badania poprzez ustalenie koncepcji badawczej, metod zbierania danych, źródeł 

danych, sposobu oceny. Opracowane narzędzia badawcze stanowiły o zakresie danych zbieranych w 

badaniu. 

Etap I. Etap przygotowania i strukturyzacji ewaluacji:  

 analiza danych zastanych (desk research), 

 eksploracja problemów badawczych,  

 ustalenie szczegółowej koncepcji badawczej, metod oceny, źródeł danych, 

 opracowanie raportu metodologicznego. 

Etap II. Etap prowadzenia ewaluacji – podzielony na dwa kroki:  

Krok 1: obserwacja (zbieranie danych) – realizacja: 

 IDI z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RSI WD 2011-2020 i Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (kadra 

kierownicza/zarządzająca), 

 IDI z przedstawicielami kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia Biznesu 

działających na terenie województwa dolnośląskiego (m.in.: KARR S.A, WARR S.A, DARR S.A., 

ARLEG S.A., ARAW S.A., DAWG Sp. z o.o., DFR Sp. z o.o., izby gospodarcze), 

 IDI z przedstawicielami kadry kierowniczej/zarządzającej parków technologicznych i 

inkubatorów przedsiębiorczości działających na terenie województwa dolnośląskiego, 

 IDI z przedstawicielami kadry kierowniczej/zarządzającej jednostek naukowych i/lub 

jednostek badawczo-rozwojowych działających na terenie województwa dolnośląskiego, 

 case study. 

Krok 2: analizy jakościowe zebranego materiału.  

Etap III. Wnioskowanie i raportowanie:  

 formułowanie odpowiedzi na pytania badawcze oraz wstępnych wniosków i rekomendacji, 

 przeprowadzenie panelu dyskusyjnego, 
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 opracowanie raportu końcowego z badania. 

Po zaakceptowaniu raportu metodologicznego przez Zamawiającego rozpoczęły się badania 

terenowe. Następnie – w ramach etapu realizacji ewaluacji – Wykonawca dokonał analizy, po czym 

uzupełnił zebrany materiał na podstawie badań terenowych, wykorzystując techniki analizy danych 

jakościowych oraz specjalistyczne oprogramowanie.  

W efekcie analiz rozpoczęty został etap oceny – sformułowano wstępne wnioski, odpowiedzi na 

pytania badawcze. Stanowiły one punkt wyjścia do dyskusji w szerszym gronie ekspertów – podczas 

panelu dyskusyjnego – i podstawę wypracowania propozycji rekomendacji. 

2. Metodyka badania 

Zastosowanie koncepcji badania uwzględniającej wybrane perspektywy oceny, metody i techniki 

badawcze, źródła danych i etapy badania umożliwiło udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na 

pytania badawcze, a co za tym idzie – realizację celów badania.  

Badanie ewaluacyjne dostarczyło Zamawiającemu rzetelnych podstaw do oceny stopnia realizacji RSI 

WD 2011-2020. Proces badawczy i zastosowane narzędzia zostały dobrane przez Wykonawcę w 

sposób gwarantujący możliwie wysoką skuteczność (zarówno na poziomie zbierania informacji, jak i 

samej analizy i wnioskowania).  

Wykonawca, podczas realizacji badania, przestrzegał poniższych zasad: 

 triangulacji metodologicznej – polegającej na połączeniu różnych metod badawczych w 

badaniu tych samych zagadnień w celu obserwacji różnych aspektów badanego przedmiotu. 

Umożliwiła ona również wykorzystanie mocnych stron każdej metody przy wzajemnej 

neutralizacji ich słabości, gwarantuje również zgromadzenie wszechstronnego materiału 

badawczego i poddanie go kompleksowej analizie i ocenie; 

 podejścia eksperckiego – polegającego na zaangażowaniu w ewaluację zespołu 

badaczy/ekspertów, co pozwoliło na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu 

badanego przedmiotu; 

 kontekstowości wyjaśnienia – która polega na tym, iż każdej identyfikacji zjawisk 

zaobserwowanych w wyniku procesu badawczego towarzyszyć musi podanie kontekstu 

zawierającego wyjaśnienie (ustalenie i podanie przyczyn) oraz informacje o okolicznościach 

wystąpienia przedmiotowych zjawisk. Wykonawca zastosował zasadę kontekstowości nawet w 

przypadkach, gdy zgromadzony materiał badawczy nie dostarczał stosownych informacji w tym 

zakresie. Wtedy też Wykonawca przedstawił wyjaśnienie i zidentyfikował okoliczności na 

podstawie posiadanej wiedzy eksperckiej, zaznaczając, iż proponowany kontekst może mieć 

charakter hipotezy.  

Metodyka ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę umożliwiła udzielenie wyczerpujących 

odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne. 
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Metodologia badania obejmowała: 

1) Desk research 

Analiza podstawowych dokumentów źródłowych polegała na zebraniu i wstępnej analizie dostępnych 

danych wtórnych, takich jak: raporty, opracowania, analizy w zakresie rozwoju regionalnego, 

statystyki GUS (m.in.: BDL, STRATEG), Eurostat i inne źródła statystyczne, dokumenty programowe, 

akty prawne, informacje dostępne na stronach internetowych, strategie i wytyczne krajowe i 

europejskie.  

2) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) – 

Metoda polega na prowadzeniu indywidualnych rozmów z respondentami wybranymi ze względu na 

ich powiązanie z tematem badań.  

W ramach badania Wykonawca przeprowadził 22 efektywne wywiady pogłębione z: 

a) trzema pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RSI WD 2011-2020 i Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego, 

b) jednym pracownikiem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (kadra 

kierownicza/zarządzająca), 

c) przedstawicielami kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia Biznesu działających 

na terenie województwa dolnośląskiego (m.in.: KARR S.A, WARR S.A, DARR S.A., ARLEG S.A, 

ARAW S.A., DAWG Sp. z o.o., DFR Sp. z o.o., izby gospodarcze) – dziesięć efektywnych 

wywiadów, 

d) przedstawicielami kadry kierowniczej/zarządzającej parków technologicznych i inkubatorów 

przedsiębiorczości działających na terenie województwa dolnośląskiego – trzy efektywne 

wywiady, 

e) przedstawicielami kadry kierowniczej/zarządzającej jednostek naukowych i/lub jednostek 

badawczo-rozwojowych działających na terenie województwa dolnośląskiego – pięć 

efektywnych wywiadów. 

3) Studium przypadku – (ang. case study)  

Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego „przypadku”. Stanowi wnikliwą 

analizę konkretnego zjawiska oraz szczegółową analizę przypadku i celów.  

Wykonawca dokonał identyfikacji i analizy trzech najlepszych praktyk w kontekście działań 

realizujących zapisy Strategii.  

W ramach każdego ze studiów przypadku Wykonawca zastosował następujące techniki badawcze:  

 analizy desk research,  

 wywiady pogłębione z przedstawicielami podmiotów zidentyfikowanych przez 

Wykonawcę jako realizatorów najlepszych praktyk w kontekście działań realizujących 

zapisy Strategii.  

4) Panel dyskusyjny  

Panel przeprowadzony został po zakończeniu kompleksowej analizy i oceny zebranego materiału 

badawczego w celu doradztwa przy opracowywaniu ostatecznych wniosków i rekomendacji. W 
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realizacji metody wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy, przedstawiciele Zamawiającego (dwie 

osoby) oraz eksperci (dwie osoby). Wykonawca dobrał ekspertów do badania w taki sposób, by 

dysponowały one szeroką wiedzą z zakresu rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego. Analiza 

materiału przez ekspertów to nowy punkt widzenia na niektóre obszary oraz nowa wiedza w danym 

zakresie.  

Przyjęta koncepcja badania realizuje postulat triangulacji na następujących poziomach: 

 triangulacja metodologiczna: wykorzystanie różnych metod i technik gromadzenia danych 

do kontrolowania spójności wniosków; zastosowanie różnych technik przy badaniu tych samych 

zagadnień w celu obserwacji różnych aspektów badanego przedmiotu;  

 triangulacja perspektyw oceny i źródeł danych (informacji): zwielokrotnienie źródeł informacji 

w ramach metod badawczych (dane z desk research, wywiady z różnymi grupami respondentów); 

 triangulacja teoretyczna: wykorzystanie kilku teorii w celu interpretowania danych i weryfikacji 
hipotez; 

 triangulacja perspektyw badaczy: polegającą na zaangażowaniu w ewaluację kilkuosobowego 

zespołu badaczy, co pozwoliło na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu 

badanego przedmiotu. 
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3. Wyniki badania 

3.1 Zewnętrzne odniesienia RSI WD 2011-2020 i diagnoza sytuacji 

Czy Strategia jest zgodna z aktualnie obowiązującymi dokumentami europejskimi, krajowymi i 

regionalnymi z zakresu kształtowania polityki innowacyjnej? 

Zgodność z europejskimi dokumentami strategicznymi  

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 [RSI WD] została 

przyjęta przez Sejmik Województwa w 2011 roku. Otoczenie strategiczne w tamtym okresie 

wyznaczały podstawowe dokumenty dotyczące polityki rozwoju i polityki innowacji na poziomie 

europejskim: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu Europa 2020 oraz inicjatywa flagowa „Unia Innowacji”. Oba te dokumenty, przyjęte w 

2010 roku obowiązują do dziś.  

Jednym z priorytetów leżących u podstaw Strategii Europa 2020 [Strategia EU 2020] jest rozwój 

inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Sformułowany cel strategiczny dla 

tego priorytetu dotyczy inwestycji w działalność badawczo-rozwojową [B+R], dla których wyznaczono 

wartość docelową na poziomie 3% PKB. Inteligentny rozwój zgodnie ze Strategią EU 2020 oznacza 

zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju poprzez: 

 podniesienia jakości edukacji; 

 poprawę wyników działalności badawczej; 

 wspieranie transferu innowacji i wiedzy; 

 pełne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

 umożliwianie by innowacyjne pomysły skutkowały nowymi produktami i usługami, 

przyczyniającymi się do zwiększenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i 

rozwiązywania problemów społecznych. 

Na kluczowe czynniki, niezbędne do realizacji tych działań, wymienione w Strategii EU 2020 składają 

się przedsiębiorczość, środki finansowe oraz uwzględnienie potrzeb użytkowników i możliwości 

oferowanych przez rynek1. 

Inicjatywa flagowa Strategii EU 2020 dla priorytetu związanego z inteligentnym rozwojem „Unia 

Innowacji” zakłada: 

 dalsze inwestycje UE oraz państw członkowskich w edukację, B+R oraz rozwój technologii ICT; 

                                                                 
1 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020, s. 11 i nast. 
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 rozwój systemu B+R UE i państw członkowskich, aby były bardziej powiązane i efektywne; 

 modernizację systemów edukacyjnych w krajach członkowskich UE; 

 wzmocnienie mobilności i współpracy międzynarodowej pracowników sektora B+R oraz 

innowatorów; 

 uproszczenie dostępu do programów UE; 

 wsparcie współpracy sektora nauki z sektorem gospodarki; 

 przełamanie barier uniemożliwiających przedsiębiorcom transferu innowacji na rynek (prawa 

własności intelektualnej, patent UE); 

 utworzenie partnerstwa na rzecz europejskiej innowacji; 

 lepsze wykorzystanie europejskich potencjałów z obszaru projektowania i kreatywności; 

 lepszą współpracę z partnerami międzynarodowymi. 

Cele sformułowane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-

2020 były spójne z celami wyznaczanymi poprzez dokumenty strategiczne Unii Europejskiej, choć nie 

odnosiły się do wszystkich aspektów w równym stopniu. Po części jak się wydaje, było to naturalną 

konsekwencją podziału kompetencji instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie RSI WD. Samorząd 

województwa, zgodnie z zakresem zadań wyznaczanym ustawami nie przewidywał działań 

należących do kompetencji instytucji centralnych. 

W latach 2014–2015 Komisja Europejska dokonała śródokresowego przeglądu Strategii EU 2020, w 

wyniku którego Rada Unii Europejskiej sformułowała zalecenia w sprawie ogólnych wytycznych 

dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii Europejskiej2. Obszar związany z 

działalnością badawczo-rozwojową oraz innowacjami uwzględniony został w wytycznej 2: Sprzyjanie 

wzrostowi gospodarczemu przez państwa członkowskie przez wdrożenie reform strukturalnych, 

zgodnie z którą „wspieraniu prywatnych inwestycji w badania naukowe i innowacje powinny 

towarzyszyć dogłębne reformy w celu unowocześnienia systemów badań i innowacji na potrzeby 

zacieśnienia współpracy między instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym, a także polepszenia 

ogólnych warunków ramowych dla przedsiębiorstw, dzięki czemu ich działalność będzie w większym 

stopniu oparta na wiedzy. Podniesienie jakości i efektywności inwestycji publicznych w badania 

naukowe i innowacje będzie prowadziło do dalszej poprawy jakości finansów publicznych i mogłoby 

doprowadzić do poprawy długoterminowej stabilności finansów publicznych”3. Kwestia promowania 

innowacyjnych rozwiązań została poruszona również w przypadku wytycznej dotyczącej usuwania 

największych barier dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na poziomie Unii w 

kontekście przechodzenia do zasobooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej oraz wzrostu wydajności 

                                                                 
2 ZALECENIE RADY (UE) 2015/1184 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących polityk 

gospodarczych państw członkowskich i Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 18.7.2015. 
3
 Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących polityk gospodarczych 

państw członkowskich i Unii Europejskiej, Załącznik Ogólne wytyczne dotyczące polityk gospodarczych państw 
członkowskich i Unii Europejskiej Zintegrowane wytyczne „Europa 2020”, część I, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
18.7.2015. 
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gospodarki (wytyczna 3). Dodatkowo wytyczna 4: Lepsze zrównoważenie finansów publicznych 

i zwiększenie ich prowzrostowego charakteru wskazuje na konieczność priorytetowego traktowania 

pozycji wydatków pobudzających wzrost gospodarczy m.in. dziedzinie edukacji, badań i rozwoju oraz 

innowacji4. 

Podstawowe dokumenty strategiczne nie są jedynym źródłem wyznaczającym kierunki polityki Unii 

Europejskiej. W odniesieniu do polityki innowacji w 2015 r. Komisarz ds. badań, innowacji i nauki 

określił również cele w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące: otwartych innowacji – 

otwarcia procesu opracowywania innowacji na osoby posiadające doświadczenie w obszarach innych 

niż środowisko akademickie i naukowe, otwartej nauki – rozpowszechnianiu wiedzy, jak tylko będzie 

dostępna, przy użyciu technologii cyfrowych i sieciowych technologii współpracy oraz otwarcia na 

świat – wspierania międzynarodowej współpracy w środowisku naukowym.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę zgodności regionalnych strategii dotyczących obszaru 

innowacji z założeniami dotyczącymi polityki innowacji na poziomie europejskim są też kwestie o 

charakterze metodycznym, związane z procesem opracowania i zarządzania dokumentami 

strategicznymi dotyczącymi obszaru innowacyjności. Począwszy od perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014-2020, uwzględnienie tych warunków w dokumentach strategicznych 

umożliwiało wykorzystanie środków unijnej Polityki Spójności, w szczególności Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie działań związanych z inwestycjami w badania, 

rozwój i innowacje, zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowo-badawczych.  

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 należy do tzw. 

drugiej generacji regionalnych strategii innowacji, które oprócz określania strategicznych celów 

polityki innowacyjnej i taktyki ich osiągniecia, miały na celu budowanie efektywnego systemu 

wspierania innowacyjności w regionie oraz były podstawą kreowania współpracy i partnerstwa 

wszystkich aktorów regionalnych tworzących i wspomagających przebieg procesów innowacyjnych, 

tj. podstawą budowania regionalnych systemów innowacji5. W krótkim czasie po przyjęciu przez 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego Regionalnej Strategii Innowacji, umocowanie w 

dokumentach regulacyjnych Unii Europejskiej uzyskała koncepcja strategii inteligentnej specjalizacji, 

zwanych też trzecią generacją strategii innowacji. Zgodnie z przyjętym 17 grudnia 2013 roku 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 [Rozporządzenie 1303/2013] 

strategia inteligentnej specjalizacji oznacza „krajowe lub regionalne strategie innowacyjne 

ustanawiające priorytety w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie i łączenie 

swoich mocnych stron w zakresie badań naukowych i innowacji z potrzebami biznesowymi w celu 

wykorzystywania pojawiających się możliwości i rozwoju rynku w sposób spójny przy jednoczesnym 

unikaniu dublowania i fragmentacji wysiłków; strategia inteligentnej specjalizacji może funkcjonować 

jako krajowe lub regionalne ramy strategiczne polityki w dziedzinie badań naukowych i innowacji lub 

być w nich zawarta”6. Opracowanie strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, opierającej się na 

                                                                 
4 Tamże. 
5 Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2008, s. 298. 
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
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analizie SWOT lub podobnej, koncentrującej zasoby na ograniczonym zestawie priorytetów badań i 

innowacji, przedstawiającej działania na rzecz pobudzenia prywatnych inwestycji w badania i rozwój 

oraz obejmującej mechanizm monitorowania, a także przyjęcie ram określających dostępne środki 

budżetowe na badania i innowacje, stało się warunkiem wstępnym dla finansowania w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR] projektów w ramach celu tematycznego I 

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (cel dotyczący badań i 

rozwoju).7 Rozporządzenie 1303/2013 wskazywało również, iż strategie inteligentnej specjalizacji są 

opracowywane przy zaangażowaniu w proces „przedsiębiorczych odkryć” krajowych i regionalnych 

instytucji zarządzających oraz zainteresowanych podmiotów, takich jak przedstawiciele przemysłu, 

uniwersytety, inne instytucje szkolnictwa wyższego, partnerzy społeczni. Ramy metodyczne dla 

procesu opracowania (w szczególności dla procesu przedsiębiorczego odkrywania), zawartości oraz 

zarządzania strategią zostały zawarte w opracowanym przez Komisję Europejską, Platformę 

Inteligentnej Specjalizacji w ramach Wspólnego Centrum Badawczego, Przewodniku Strategii Badań i 

Innowacji na Rzecz Inteligentnej Specjalizacji [Przewodniku RIS3], którego ostateczna wersja została 

opublikowana w maju 2012 roku8.  

W tej sytuacji, biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od przyjęcia RSI WD, w celu spełnienia warunku 

wstępnego dla wykorzystania środków EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego w Celu 

tematycznym I dotyczącym badań i rozwoju, zdecydowano o opracowaniu załącznika do RSI WD – 

Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, które zostały przyjęte w 2015 

roku, przygotowanych zgodnie z wytycznymi Przewodnika RIS3.  

Koncepcja strategii inteligentnej specjalizacji znalazła swoją kontynuację również w projektowanych 

dokumentach regulacyjnych dotyczących perspektywy finansowej UE 2021-2027. Wniosek dotyczący 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby 

tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

                                                                                                                                                                                                        

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
20.12.2013. 

7
 Załącznik XI Warunki wstępne do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 20.12.2013. 

8
 Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), Smart Specialisation Platform, 
JRC, European Commission, May 2012. 
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Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz9 uznaje rolę strategii inteligentnych specjalizacji, 

czyniąc „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji” warunkiem 

podstawowym dla celu polityki Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i 

inteligentnej transformacji gospodarczej. W perspektywie 2021-2027 spełnienie warunku 

podstawowego tj. koniecznego do skutecznego i efektywnego osiągnięcia celów, wobec 

wcześniejszej obowiązujących warunków wstępnych (ex ante conditionalities), musi być zapewnione i 

stosowane przez cały okres programowania10. Szczegółowe kryteria, które muszą zostać spełnione 

dla warunku „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji” 

wymagają by strategia inteligentnej specjalizacji była wspierana przez: 

1) aktualną analizę wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji; 

2) istnienie właściwych regionalnych/krajowych instytucji lub organów odpowiedzialnych za 

zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji; 

3) narzędzia monitorowania i oceny w celu pomiaru skuteczności w osiąganiu celów strategii; 

4) skuteczne funkcjonowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania; 

5) działania mające na celu poprawę krajowych i regionalnych systemów badań naukowych i 

innowacji; 

6) działania na rzecz zarządzania transformacją przemysłową; 

7) środki na rzecz współpracy międzynarodowej. 

 

Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi 

Na poziomie krajowym głównym dokumentem strategicznym dotyczącym polityki rozwoju, 

obowiązującym w chwili przyjmowania RSI WD była Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 [SRK]. 

Pierwszym priorytetem SRK był Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, realizowany 

m.in. poprzez działania: 

 rozwój przedsiębiorczości, kreowany poprzez tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego, 

finansowego oraz instytucjonalnego przyczyniającego się do powstawania i wzrostu 

przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych i 

innowacyjnych, a także rozwój kooperacji i promocja sieci współdziałania gospodarczego, 

również w wymiarze międzynarodowym; 

 zwiększanie dostępu do zewnętrznego finansowania inwestycji poprzez rozwój instrumentów 

ułatwiających finansowanie MŚP oraz poprawę dostępu do kapitału zagranicznego;  

                                                                 
9
 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 
funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 
na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, COM(2018) 375 final, 2018/0196 (COD), Strasburg, 29.5.2018. 

10
 Tamże, art. 11 pkt 6. 
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 podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i 

rozwój oraz innowacje poprzez rozwój inicjatyw sprzyjających innowacyjności, wzmocnienie 

współpracy placówek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami11. 

W 2013 roku na poziomie krajowym została przyjęta również Strategia Innowacyjności i Efektywności 

Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” [SIEG], której cel główny: wysoce konkurencyjna gospodarka 

(innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy, realizowany był poprzez cele szczegółowe i 

działania, w tym12:  

1) Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki 

a) Działanie 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych 

i innowacyjnych 

b) Działanie 1.4. Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich 

rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MŚP 

2) Cel 2: Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy 

a) Działanie 2.1. Podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie jej powiązań 

z gospodarką oraz wzrost jej międzynarodowej konkurencyjności 

b) Działanie 2.3. Wspieranie współpracy w tworzeniu i wdrażaniu innowacji 

c) Działanie 2.4. Kształtowanie kultury innowacyjnej oraz szersze włączenie społeczeństwa w 

proces myślenia kreatywnego i tworzenia innowacji 

d) Działanie 2.5. Wspieranie rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki 

e) Działanie 2.6. Stworzenie wysokiej jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i 

rozwój gospodarki elektronicznej. 

3) Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

a) 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. bardziej zieloną ścieżkę, 

zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki 

b) 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, 

projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia13. 

Dokumentem wykonawczym do SIEG stał się Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r., 

stanowiący kompleksowy katalog instrumentów wsparcia rozwoju innowacyjności 

i przedsiębiorczości w Polsce, którego integralną częścią stała się Krajowa inteligentna specjalizacja 

                                                                 
11

 Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki 
Strukturalnej, Warszawa, listopad 2006 r.  

12
 W wykazie pominięto działania wykraczające poza ustawowe kompetencje samorządu województwa.  

13
 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa, styczeń 2013 r. 
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(KIS), przy czym zauważyć trzeba, że nie przyjęto zasady nadrzędności krajowych inteligentnych 

specjalizacji względem specjalizacji określanych na poziomie regionalnym14. 

W latach kolejnych otoczenie strategiczne na poziomie krajowym w części uległo zmianie, w 2017 

roku Rada Ministrów przyjęła nową średniookresową strategię rozwoju – Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)15 [SOR], której cel główny to 

Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście 

spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. SOR jako cel 

szczegółowy I przyjęła: Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną, dla którego wyznaczyła poniżej wymienione obszary koncentracji działań16 dotyczące 

tematyki powiązanej z regionalnymi strategiami innowacji. 

I. Obszar Reindustrializacja, obejmujący kierunki działań: 

 Rozwój nowoczesnego przemysłu, w tym m.in. wsparcie organizacyjno-finansowe 

projektów badawczych i biznesowych realizowanych przez krajowe podmioty 

gospodarcze, w ramach krajowych klastrów kluczowych, platform, porozumień, itp.; 

wsparcie tworzenia nowych produktów i usług wysoko zaawansowanych technologicznie, 

w szczególności w obszarze teleinformatyki, jako podstawy modernizacji i przyspieszenia 

wzrostu pozostałych gałęzi przemysłu; opracowanie nowego systemu wsparcia aktywności 

przedsiębiorców i jednostek naukowych na arenie międzynarodowej; kompleksowe 

wsparcie BIZ klastrujących i sieciujących działalność przedsiębiorstw; wsparcie inwestycji 

zmniejszających energochłonność i poprawiających efektywność energetyczną przemysłu; 

zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów przemysłowych; wsparcie inwestycji 

obniżających emisyjność przemysłu; przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zwiększających 

rolę Specjalnych Stref Ekonomicznych w integrowaniu działalności podmiotów 

gospodarczych; przygotowanie i wdrażanie projektów flagowych, wokół których będą 

skoncentrowane działania legislacyjne, organizacyjne i finansowe. 

 Rozwój infrastruktury technicznej i kompetencji dla „Przemysłu 4.0”, w tym m.in. 

stworzenie zintegrowanej cyfrowej infrastruktury sieciowej; Rozwój technologii 

teleinformatycznych i wdrożenie na szeroką skalę produkcji czujników i systemów 

sterowania bazujących na informacjach otrzymywanych z sensorów; Rozwój technologii 

teleinformatycznych i wdrożenie na szeroką skalę produkcji czujników i systemów 

sterowania bazujących na informacjach otrzymywanych z sensorów; cyfryzacja procesów 

technologicznych i systemów je wspomagających; wdrożenie cyfrowych modeli 

zarządzania; rozpowszechnienie systemów statystycznego wspomagania decyzji – 

opartych o analitykę wielkich zbiorów danych (big data) oraz zarządzanie i przetwarzanie 

w chmurze; Inicjowanie, integrowanie i wspomaganie inicjatyw zorientowanych na 

                                                                 
14

 Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS), Ministerstwo Gospodarki, 2013 r. 
15

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017. 
16

 Przedstawione obszary koncentracji i kierunki stanowią wybrane elementy związane z zakresem 
tematycznym (obecnym i potencjalnym), którego dotyczą regionalne strategie innowacji, z uwzględnieniem 
kompetencji w zakresie tworzenia prawa.  
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transformację krajowego przemysłu do poziomu „Przemysłu 4.0” (Industry 4.0), w 

szczególności tworzenie krajowej bazy kompetencji dla realizacji tej transformacji). 

 Surowce dla przemysłu, w tym m.in. opracowanie katalogu działań na rzecz 

zabezpieczenia dostępu przemysłu do nieenergetycznych surowców mineralnych i kopalin 

(przy szczególnym uwzględnieniu koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i dyplomacji 

surowcowej); zapewnienie synergii działań w obszarze polityki surowcowej będących w 

kompetencji poszczególnych instytucji. 

 Wspieranie kształcenia zawodowego dla „Przemysłu 4.0”, w tym m.in. Wspieranie 

kształcenia zawodowego dla potrzeb ewolucyjnych zmian Przemysłu („Przemysł 4.0”); 

zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na 

funkcjonowanie systemu kształcenia zawodowego – formowanie podstaw programowych; 

monitorowanie rynku pracy pod kątem potrzeb polityki edukacyjnej, klasyfikacji 

zawodów, wprowadzania nowych zawodów i zawodów preferowanych pod przyszłe 

potrzeby; opracowanie systemu kształcenia kadr dydaktycznych z uwzględnieniem 

nowych potrzeb przemysłu. 

II. Obszar: Rozwój innowacyjnych firm, obejmujący kierunki działań: 

 Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w narodowym systemie innowacji, w tym 

m.in. promowanie kultury przedsiębiorczości na uczelniach, wzmocnienie potencjału 

badawczego na uczelniach i silniejsze włączenie ich w system tworzenia innowacji; 

promowanie mobilności (w tym międzynarodowej) osób między sektorami (nauka/biznes) 

i w ramach sektorów, zbilansowanie udziału w międzynarodowej cyrkulacji talentów 

(atrakcyjny rynek pracy, tworzenie miejsc o wysokiej wartości dodanej np. poprzez 

przyciąganie zagranicznych centrów B+R i zakładanie własnych jednostek przez polskie 

firmy), zapewnienie odpowiedniej podaży kadry B+R; wprowadzenie zmian w systemie 

edukacji (w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli) ukierunkowanych na kształtowanie 

postaw i cech sprzyjających innowacyjności; zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców 

w system kształcenia pracowników dla sektorów o dużej intensywności wiedzy i techniki 

(w tym staże pracowników naukowych w firmach oraz przedstawicieli firm w jednostkach 

naukowo-badawczych); rozwój metod/inicjatyw promujących, zarówno w systemie 

edukacji, jak i na późniejszym etapie rozwoju, zdolność łączenia wiedzy i umiejętności z 

różnych dziedzin nauki i sfer aktywności; kształtowanie kultury innowacyjnej w firmach, 

popularyzacja wiedzy o metodach wprowadzania innowacji w firmie, zwiększenie 

kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania procesem innowacyjnym i portfelem 

innowacji; budowanie kultury innowacyjności i organizacji uczącej się w urzędach 

administracji publicznej, w tym wzmacnianie kompetencji proinnowacyjnych i zdolności 

do animowania przedsięwzięć innowacyjnych z udziałem pozostałych uczestników 

narodowego systemu innowacji;  budowa zaufania społecznego zarówno na poziomie 

obywatel – instytucja publiczna, jak i między obywatelami z wykorzystaniem szkoły, 

urzędów, organizacji pozarządowych i mediów. 
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 Wzmocnienie otoczenia prawno-instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym 

m.in. poprawa koordynacji polityki innowacyjnej (międzyresortowej, 

międzyinstytucjonalnej oraz między szczeblem centralnym i regionalnym (…); zapewnienie 

efektu synergii w działaniu instytucji opowiedzianych za innowacje oraz synergii we 

wdrażanych przez nie instrumentach wsparcia, zapewnienie spójności działań 

realizowanych ze środków krajowych i strukturalnych, koordynacja ewaluacji 

prowadzonych w obszarze innowacyjności; zwiększenie dostępności, wydajności i 

skuteczności systemu ochrony praw własności intelektualnej poprzez programy 

edukacyjne dla szkół, uniwersytetów, indywidualnych wynalazców i firm, a także zmiany 

prawno-instytucjonalne oraz instrumenty wsparcia usprawniające proces uzyskiwania 

ochrony projektów wynalazczych oraz egzekucję posiadanych praw; zwiększenie stopnia 

wykorzystania własności intelektualnej (w tym przemysłowej) w działalności biznesowej i 

czerpania z niej korzyści ekonomicznych; poprawa mechanizmów transferu wiedzy do 

sektora przedsiębiorstw.  

 Mobilizacja kapitału prywatnego na rzecz prowadzenia działalności B+R+I, zwiększenie 

potencjału rynkowego prowadzonych badań oraz stopnia komercjalizacji wyników prac 

B+R, w tym m.in. Współfinansowanie z publicznych środków projektów B+R realizowanych 

przez podmioty gospodarcze; silne wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych, które 

dodatkowo mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne; zwiększenie koncentracji 

tematycznej nakładów na B+R+I na bazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i 

Krajowych Klastrów Kluczowych (m.in. programy pierwszej prędkości); rozbudowa i 

uatrakcyjnienie systemu bodźców o charakterze fiskalnym skierowanych do 

przedsiębiorstw, inwestorów indywidualnych (aniołowie biznesu) i funduszy 

inwestycyjnych, w tym rozwiązania dedykowane stymulowaniu przemysłów kreatywnych 

jako nośników kultury i innowacji jednocześnie; wprowadzenie zmian legislacyjnych i 

instrumentów mających na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności finansowania 

działalności innowacyjnej młodych firm z prywatnych źródeł zewnętrznych (fundusze 

kapitału podwyższonego ryzyka, aniołowie biznesu, crowdfunding); reforma instytutów 

badawczych (profilowanie instytutów badawczych pod kierunki specjalizacji sektorowych, 

zapewnienie możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych, konsolidacja 

instytutów badawczych – tworzenie podmiotów zdolnych do konkurowania na rynku 

globalnym, premiowanie współpracy z przemysłem poprzez korektę systemu ewaluacji 

wyników działalności instytutów); zwiększenie dostępności indywidualnych wynalazców 

do finansowania badań (proof of principle i proof of concept) służących weryfikacji 

rynkowej (potencjału komercjalizacyjnego) nowych rozwiązań produktowych i 

technologicznych na wczesnych etapach ich rozwoju; animowanie współpracy między 

sektorem nauki a biznesem oraz powstawania strategicznych partnerstw biznesowych; 

podniesienie wydajności systemu obsługi innowatora i profesjonalizacja usług 

dostarczanych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB jako realni brokerzy innowacji); 

zwiększenie wykorzystania istniejącej infrastruktury B+R; stworzenie ekosystemu 
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sprzyjającego szybkiemu rozwojowi start-upów, w tym wsparcie kapitałowe, doradcze i 

instytucjonalne.  

 Stymulowanie popytu na innowacje przez sektor publiczny, w tym m.in. innowacyjne i 

przedkomercyjne zamówienia publiczne; aktywna rola instytucji sektora publicznego w 

rozwoju innowacyjnych sposobów adresowania wyzwań społecznych, w tym 

wprowadzanie regulacji stymulujących wdrażanie innowacji w takich dziedzinach jak np. 

ochrona środowiska i ochrona zdrowia; stymulowanie powstawania i rozwoju 

ekoinnowacji, w tym zapewnienie warunków do weryfikacji technologii środowiskowych.  

 Stymulowanie popytu zewnętrznego na innowacje poprzez zwiększenie zdolności 

i skłonności firm do eksportu oraz lokowania bezpośrednich inwestycji za granicą, w tym 

m.in. stymulowanie wzrostu (scale-up) innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP 

poprzez ułatwienie im wejścia z innowacyjnymi technologiami/rozwiązaniami na rynki 

zagraniczne (w tym finansowe wsparcie technologicznych MŚP, które posiadają potencjał 

konkurencyjny na rynkach zagranicznych oraz budowa kompetencji w firmach – zwłaszcza 

menedżerskich, umożliwiających im wyjście na rynki zagraniczne); budowanie globalnej 

kompetencji (global mindset) w kontekście konkurowania innowacjami (wzmocnienie 

perspektywy globalnej w ocenie nowatorskości i konkurencyjności rozwiązań 

proponowanych w projektach z komponentem B+R+I; kształtowanie umiejętności 

tworzenia konsorcjów z instytutami z innych krajów i budowa „doskonałości badawczej” 

celem zwiększenia udziału w europejskich programach badawczych;  

III. Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa, obejmujący kierunki działań: 

 Nowe modele działania, w tym m.in. działania edukacyjne na rzecz zmniejszenia awersji 

do ryzyka wśród osób prowadzących działalność gospodarczą jak również wśród 

podmiotów działających w szeroko pojętym ekosystemie przedsiębiorczości (administracja 

publiczna, IOB, podmioty finansujące rozwój i działalność przedsiębiorstw) w celu 

wzmacnia inwestycji na szczeblu krajowym; zwiększenie skali wykorzystania potencjału 

nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa 

(zwłaszcza przedsiębiorstwa rodzinne, podmioty rzemieślnicze oraz producentów rolno-

spożywczych); wsparcie istniejących i budowa nowych instytucji integrujących 

przedsiębiorców i producentów rolno-spożywczych, w szczególności struktur 

organizacyjnych wspierających potencjał inwestycyjny, handlowy oraz innowacyjny 

podmiotów (w tym klastrów).  

 Instrumenty finansowania rozwoju, w tym m.in. wsparcie dostępu MŚP do finansowania 

potrzeb rozwojowych, w tym inwestycyjnych; Wsparcie rozwoju oferty komercyjnych 

instytucji finansowych (zwłaszcza lokalnych bądź regionalnych) instrumentów 

finansowania bieżącej działalności bądź rozwoju dostosowanych do potrzeb podmiotów 

gospodarczych na różnych etapach rozwoju; Rozwój oferty instrumentów finansowych 

(wdrażanych na poziomie lokalnym i regionalnym) – poszerzenie zarówno sieci ich 

dystrybucji oraz oferty produktowej, jako dopełnienia wsparcia o charakterze 
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bezzwrotnym realizowanego na poziomie regionalnym; wsparcie dostępu do 

zróżnicowanych form kapitału inwestycyjnego oferowanych przez polski rynek kapitałowy 

– również poprzez działania edukacyjne realizowane we współpracy z partnerami 

społeczno-gospodarczymi (m.in. GPW). 

 Wsparcie lokalnych motorów przedsiębiorczości, w tym m.in. Wsparcie lokalnych 

i regionalnych instytucji otoczenia biznesu - inicjatywy klastrowe, profesjonalne usługi dla 

przedsiębiorców i gospodarstw rolnych, także poprawa ich dostępności dla 

przedsiębiorców z obszarów; wspieranie wytwarzania i dystrybucji produktów 

tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych – stworzenie nowych możliwości zarobkowych 

dla mieszkańców obszarów wiejskich; rozwój lokalnych rynków rolno-spożywczych; 

wspieranie sieciowej kooperacji pomiędzy IOB, przedsiębiorcami (w tym producentami 

rolno-spożywczymi) oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi; wykorzystanie potencjału 

rolnictwa do prowadzenia działalności gospodarczej towarzyszącej produkcji rolniczej, a 

także wspierania pozarolniczej przedsiębiorczości; wykorzystanie potencjału polskich firm 

rodzinnych do rozwoju lokalnych i regionalnych łańcuchów wartości – integracja 

przedsiębiorców wokół lokalnych i regionalnych czempionów gospodarczych.  

IV. Obszar: Kapitał dla rozwoju, obejmujący kierunki działań: 

 Zwiększenie koordynacji wsparcia inwestycji rozwojowych, w tym m.in. określenie 

mechanizmów absorpcji zagranicznego kapitału intelektualnego (start-upy technologiczne, 

kadra naukowa i zarządzająca transferem wiedzy) oraz kapitału finansowego wysokiego 

ryzyka na poziomie zalążkowym (seed capital, BIZ); podejmowanie działań promocyjnych i 

aktywnego poszukiwania inwestorów zarówno w Polsce, jak i za granicą; wzmocnienie 

znaczenia interesariuszy z poziomu regionalnego w kształtowaniu polityki inwestycyjnej;  

 Rozwój rynku finansowego, w tym m.in. wspieranie dostępu MŚP do kapitału oraz ich 

inwestycji związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych (w tym MŚP o 

wysokim potencjale innowacyjnym); zwiększenie dywersyfikacji instrumentów rynku 

finansowego wdrażanych na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez rozszerzenie sieci ich 

dystrybucji oraz oferty produktowej, jako dopełnienia wsparcia o charakterze bezzwrotnym 

realizowanego na poziomie regionalnym; wsparcie oferty komercyjnych instytucji 

finansowych (zwłaszcza lokalnych bądź regionalnych) instrumentów finansowania bieżącej 

działalności bądź rozwoju; upowszechnianie w świadomości społeczeństwa wiedzy z zakresu 

funkcjonowania rynków finansowych poprzez rozwój systemu szkoleń (działania w sferze 

edukacji dotyczące m.in. zarządzania kapitałem, realizacji inwestycji i instrumentów 

finansowych służących pomnażaniu kapitału);  

V. Obszar: Ekspansja zagraniczna, obejmujący kierunki działań: 

 Zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, w tym m.in. działania 

stymulujące do rozpoczęcia działalności międzynarodowej, podnoszące świadomość firm nt. 

atrakcyjności rynków zagranicznych i potencjalnych korzyści z wchodzenia na nie, działania 

informacyjne i doradcze (w tym mentoringowe) dotyczące warunków prowadzenia 
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działalności gospodarczej na danym rynku; akcja informacyjna i edukacyjna dotycząca 

atrakcyjności prowadzenia działalności międzynarodowej oraz oferowanych instrumentów 

wsparcia, przełamująca nieufność MŚP w stosunku do podejmowanej działalności 

eksportowej; działania na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej w szczególności 

nawiązania kontaktów gospodarczych, społecznych i poszukiwania partnerów lokalnych.  

 Unowocześnienie oferty eksportowej, w tym m.in. integracja polityki państwa w obszarze 

promocji eksportu z działaniami nakierowanymi na rozwój badań, innowacyjności oraz 

polityki klastrowej; wsparcie firm działających w obszarach inteligentnych specjalizacji 

(zarówno krajowych jak i regionalnych); wsparcie międzynarodowej działalności firm 

wysokotechnologicznych, w tym firm typu start-up17. 

SOR przedstawił również docelowy model Narodowego Ekosystemu Innowacji, zgodnie z poniższym 

rysunkiem18. 

Rysunek 1. Model Narodowego Ekosystemu Innowacji 

Źródło: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 

                                                                 
17

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017. 
18

 Tamże.  
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Zgodność z regionalnymi dokumentami strategicznymi 

Otoczenie strategiczne Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego w wymiarze 

ponadregionalnym uzupełniają dokumenty dotyczące poziomu makroregionu. W trakcie okresu 

realizacji RSI WD dla makroregionu Polska Zachodnia, z inicjatywy samorządów województw: 

dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego została opracowana 

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 [SRPZ], która została przyjęta przez Radę Ministrów w 

kwietniu 2014 roku. Założeniem strategii makroregionalnych było przekonanie, że określenie 

ponadregionalnych potencjałów rozwojowych i ich skuteczne pobudzanie dzięki współpracy 

międzyregionalnej przynosi dodatkowe efekty rozwojowe. Jednym z wyzwań makroregionu Polski 

Zachodniej, zidentyfikowanych przez SRPZ, było zwiększanie potencjału do tworzenia i absorpcji 

innowacji w makroregionie, również przez wykorzystywanie impulsów rozwojowych płynących z 

otoczenia, zwłaszcza ze strony silniejszych gospodarczo i bardziej innowacyjnych regionów 

zagranicznych. W perspektywie 2020 r. Polska Zachodnia stać się miała obszarem bardziej 

innowacyjnym dzięki systematycznemu zwiększaniu nakładów na badania i rozwój, optymalnemu 

wykorzystaniu potencjału istniejącego zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego oraz 

wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z zakreśloną 

wizją silniejsze powiązanie uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych Polski Zachodniej w 

ramach makroregionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy oraz zintensyfikowana 

współpraca między ośrodkami badawczo-naukowymi a przedsiębiorstwami miały sprzyjać rozwojowi 

makroregionalnych specjalizacji badawczych, transferowi wiedzy oraz tworzeniu innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych19. W zakresie tematycznym dotyczącym obszarów polityki innowacji 

SRPZ wskazywała na dwa cele szczegółowe: Budowa oferty gospodarczej makroregionu oraz 

Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego makroregionu. Cel dotyczący budowania oferty 

gospodarczej makroregionu oraz jej promocja w kraju i za granicą determinował planowane podjęcie 

działań w zakresie m.in.: 

 wspierania wypracowywania i implementowania nowoczesnych rozwiązań w wiodących 

branżach gospodarczych makroregionu, 

 rozwoju i profesjonalizacji działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, 

w szczególności w zakresie wparcia wiodących branż gospodarczych makroregionu, 

 tworzenia zachęt do inwestowania, w tym zapewnienia dostępu do usług publicznych. 

Natomiast Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego makroregionu, zgodnie z założeniami 

SRPZ miało zostać osiągnięte dzięki:  

 inicjowaniu i wspieraniu współpracy naukowo-badawczej ośrodków z Polski Zachodniej,  

 budowanie komplementarnej oferty edukacyjnej służącej dostosowaniu kapitału ludzkiego 

do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy,  

 inicjowaniu wspólnych działań edukacyjnych promujących postawy przedsiębiorcze 

i innowacyjne,  
                                                                 
19 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020, przyjęta przez Radę Ministrów 30.04.2014 r. 
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 wzmocnieniu mechanizmów transferu wiedzy między nauką a biznesem w celu 

komercjalizacji wyników badań.  

Kolejnym dokumentem dotyczącym poziomu regionu – odnoszącym się do południowej i zachodniej 

części województwa dolnośląskiego, obejmująca subregiony wałbrzyski i jeleniogórski, na lata 2020–

2030 przyjętym w 2018 roku jest Strategia Rozwoju Sudety 2030. Biorąc pod uwagę subregionalny 

zasięg oddziaływania tej Strategii należy uznać, że RSI WD 2011-2020 jako strategia horyzontalna dla 

całego województwa jest wobec niej dokumentem nadrzędnym. Tym niemniej analiza przyjętych w 

Strategii Sudety 2030 celów i działań wskazać może obszary istotne dla wsparcia innowacyjności 

regionu, które nie zostały uwzględnione w RSI WD 2011-2020. W ramach Strategii Sudety 2030 

przyjęty został cel strategiczny „Bardziej inteligentne terytorium”, dla którego określono cele 

operacyjne: 1.1 Wspieranie form integracji regionu; 

1.2 Tworzenie warunków do inkubacji  i zakorzenienia się nowych MŚP; 

1.3 Wspieranie innowacji  w przedsiębiorstwach; 

1.4 Wspieranie inicjatyw klastrowych  i kooperacji biznes-nauka; 

1.5 Tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestycji. 

Analiza przypisanych im przedsięwzięć strategicznych – grup zadań strategicznych wskazuje, że 

kierunki działań i obszary wsparcia określone w ramach Strategii Sudety 2030 są zgodne z RSI WD 

2011-2020. Duży nacisk położony jest na współpracę JST między innymi w zakresie wspierania 

nowych przedsięwzięć gospodarczych: organizację sieci inkubatorów przedsiębiorczości i platform 

start-upowych oraz wyodrębnienie w programach krajowych, regionalnych i aglomeracyjnych, 

pakietów wsparcia dla nich; organizację sudeckiej sieci stref gospodarczych, współpracę JST w 

zakresie jednolitych zasad wsparcia dla grup branżowych i producenckich kreujących inteligentne 

specjalizacje i produkty sudeckie.  W zakresie innowacji Strategia przewiduje wsparcie finansowe 

działań: projektów B+R (powołanie Funduszu innowacji sudeckich – instrumentu wsparcia 

finansowego dla inicjatyw B&R w przedsiębiorstwach z obszaru Porozumienia Sudety 2030), rozwoju 

powiązań kooperacyjnych firm, wsparcie instytucjonalne i finansowe dla inicjatyw klastrowych. 

Ponadto wskazuje również na „Program sudeckiego partnerstwa naukowo-biznesowego. Wsparcie 

projektów realizowanych przez naukowców w partnerstwie z przedsiębiorstwami z obszaru 

Porozumienia Sudety 2030 (tworzących nowe produkty, usługi i inne rozwiązania)”. Strategia nie 

precyzuje źródeł finansowania poszczególnych wyżej wymienionych inicjatyw20. Biorąc powyższe pod 

uwagę zasadne jest rozważenie włączenia do RSI WD działań wspierających współpracę jednostek 

samorządu terytorialnego w województwie w zakresie rozwoju innowacji np. tworzenie wspólnych 

programów, dostosowanych do subregionalnej specyfiki gospodarczej i poziomu innowacyjności 

firm. Celem takiego działania powinno stać się wsparcie procesów kooperacji w ramach poczwórnej 

helisy, której efektem byłoby dostosowanie realizowanych przedsięwzięć do lokalnych potrzeb. 

Wskazany byłoby również finansowy udział gmin i miast w realizacji takich projektów (w miarę 

posiadanych możliwości finansowych), co pozwoliłoby nawet w niewielkim stopniu zwiększyć nakłady 

                                                                 
20

 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego  południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na 
lata 2020–2030,  obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) –  Strategia 
Rozwoju Sudety 2030, Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018. 
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publiczne na realizację RSI WD, nieobciążone warunkami wsparcia wynikającymi z zasad dotyczących 

funduszy europejskich.  

Dla wymiaru subregionalnego dodatkowo odnieść można się do Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych: Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej. Powstały one w związku z 

perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014–2020 wprowadzającą instrumenty dla obszarów 

funkcjonalnych, tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), wspierających wdrażanie strategii 

terytorialnych, przede wszystkim rozwoju miast i obszarów z nimi funkcjonalnie powiązanych. Oba 

dokumenty, podobnie jak w przypadku Strategii Sudety 2030, ze względu na ich ograniczony obszar 

obowiązywania należy uznać za strategie niejako podległe RSI WD, która ma charakter regionalny i 

horyzontalny. W przypadku Aglomeracji Wałbrzyskiej Strategia ZIT przewiduje Priorytet 

1.1.Tworzenie atrakcyjnych warunków inwestowania oraz inkubacja firm innowacyjnych oraz 

działania: 1.1.1. Promowanie przedsiębiorczości i 1.1.2. Wsparcie inwestycyjne dla MŚP, które 

wpisują się zarówno w wizję, jak i cele RSI WD 2011-202021. Natomiast jeżeli chodzi o Strategię 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023 priorytetem 

ZIT jest „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, dla rozwoju której przewidziano działania 

dotyczące rozwoju nowoczesnej struktury gospodarczej oraz wspieranie działań związanych z 

innowacyjną gospodarką i wzmacnianiem kooperacji nauka-gospodarka22. Również te działania 

wpisują się w cele RSI WD 2011-2020 i nie wskazują na konieczność dodania nowych obszarów 

wsparcia i celów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji.  

W roku 2018 Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowaną Strategię Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2030, która stanowi główny dokument planistyczny dla rozwoju 

regionu. Analiza zapisów tego dokumentu w kontekście aktualizacji RSi WD 2011-2020 została 

przedstawiona w rozdziale poniżej. 

 

Czy pojawiły się nowe dane statystyczne, planistyczne, programowe, które wymuszałyby zasadniczą 

korektę Strategii? 

Główny dokument planistyczny na poziomie regionu Dolnego Śląska stanowi strategia rozwoju 

województwa. 20 września 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Strategię Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2030 [SRWD 2030]. Nowa strategia rozwoju Dolnego Śląska powstała 

w wyniku współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutu 

Rozwoju Terytorialnego z Komitetem Ekspertów i Komitetem Sterującym złożonym z przedstawicieli 

lokalnych jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych z województwa 

dolnośląskiego. 

Wizja Dolnego Śląska 2030 przedstawiona w SRWD 2030 obejmuje dążenie do regionu: 

                                                                 
21

 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, styczeń 2016. 
22

 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023, Jelenia 
Góra 2015. 
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 równomiernego rozwoju – bez istotnych społecznych i gospodarczych dysproporcji, 

wewnętrznie spójnym, wyrównanych rozwojowych szans; 

 przyjaznego dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów i kuracjuszy; 

atrakcyjnym miejscem do życia, pracy, nauki i rekreacji, 

 nowoczesnego z kreatywną i innowacyjną regionalną społecznością oraz rozwiniętą sferą 

naukową i badawczo-rozwojową, 

 konkurencyjnego w scenerii krajowej i europejskiej z Wrocławiem jako silną metropolią oraz 

ośrodkami regionalnymi o znaczących przewagach konkurencyjnych.  

Za cel strategiczny odnoszący się m.in. do obszaru innowacyjności zostało przyjęte „Efektywne 

wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu”. Podporządkowany mu cel operacyjny 

bezpośrednio związany z innowacyjnością to „Wzmacnianie innowacyjności, w tym 

ekoinnowacyjności regionu”. Kwestii innowacji pośrednio dotyczą także cele: „Wspieranie 

endogenicznych potencjałów gospodarczych subregionów” oraz „Wzmocnienie krajowej i 

europejskiej konkurencyjności regionu i jego marki”. Drugi cel strategiczny, który można uznać za 

istotny z perspektywy zakresu działań regionalnej strategii innowacji to „Wzmocnienie regionalnego 

kapitału ludzkiego i społecznego” wraz z celem operacyjnym „Poprawa efektywności kształcenia”, a 

także cel operacyjny „Rozwój gospodarki cyrkularnej” w ramach celu strategicznego „Odpowiedzialne 

wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”.  

Zestawienie przyporządkowanych celom strategicznym i operacyjnym, związanych z regionalną 

strategią innowacji, przedsięwzięć strategicznych – grup zadań strategicznych przedstawia poniższa 

tabela.  
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Tabela 1. Cele strategiczne, operacyjne i przedsięwzięcia strategiczne SRWD 2030 związane z RSI 

2011-2020 

Cel strategiczny Cel operacyjny Przedsięwzięcia strategiczne – grupy zadań strategicznych 

Efektywne 

wykorzystanie 

gospodarczego 

potencjału 

regionu 

1.3 Wzmacnianie 

innowacyjności, 

w tym 

ekoinnowacyjności 

regionu 

1.3.1. Rozwój specjalizacji regionalnych i subregionalnych, w 
tym inteligentnych specjalizacji.  

1.3.2. Wsparcie dla inteligentnej reindustrializacji – cyfryzacji 
i zaawansowanej automatyzacji procesów technologicznych i 
zarządczych w przedsiębiorstwach.  

1.3.3. Stymulowanie współpracy sfer biznesu, nauki i 
edukacji.  

1.3.4. Rozwój usług proinnowacyjnych oraz kreowanie i 
wspieranie regionalnych ośrodków innowacyjności.  

1.3.5. Wzmacnianie regionalnego systemu wsparcia 
finansowego dla przedsięwzięć innowacyjnych.  

1.3.6. Tworzenie warunków do współpracy badawczo - 
rozwojowej o zasięgu międzynarodowym 

1.1 Wspieranie 

endogenicznych 

potencjałów 

gospodarczych 

subregionów 

1.1.1. Wspieranie obszarów o trudnych warunkach 
rozwojowych, zagrożonych wystąpieniem strukturalnego 
bezrobocia oraz o niskim PKB.  

1.1.2. Wzmocnienie gospodarcze ośrodków regionalnych i 
subregionalnych. 

1.1.3. Wzmocnienie roli MŚP, w tym firm rzemieślniczych i 
rodzinnych w aktywizacji gospodarczej subregionów.  

1.1.4. Rozwój lokalnych rynków żywności i wzrost 
konkurencyjności sektora rolno – spożywczego m.in. w 
oparciu o żywność wysokiej jakości. 

1.2 Wzmocnienie 

krajowej i 

europejskiej 

konkurencyjności 

regionu i jego 

marki 

1.2.1. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.  

1.2.2. Wspieranie przedsiębiorczości, rozwój usług otoczenia 
biznesu oraz rozwój sieci powiązań gospodarczych, w tym 
inicjatyw klastrowych.  

1.2.3. Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw.  

1.2.5. Wzmocnienie wrocławskiego ośrodka naukowego. 

Wzmocnienie 

regionalnego 

kapitału 

ludzkiego i 

społecznego 

3.4. Poprawa 

efektywności 

kształcenia 

3.4.1. Wsparcie innowacyjnych metod kształcenia. 

3.4.2. Działania na rzecz podniesienia jakości oraz 
atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 

3.4.4. Wspieranie działań na rzecz rozwoju umiejętności i 
postaw kreatywnych i przedsiębiorczych ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów uzdolnionych. 
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Odpowiedzialne 

wykorzystanie 

zasobów i 

ochrona 

walorów 

środowiska 

naturalnego i 

dziedzictwa 

kulturowego 

4.5. Rozwój 

gospodarki 

cyrkularnej 

4.5.1. Wsparcie przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia zużycia 
surowców oraz ograniczenia wytwarzania odpadów w 
procesach produkcyjnych.  

4.5.2. Wsparcie projektów wykorzystujących rynek 
surowców wtórnych i „re-manufacturing”. 

4.5.3. Rozwój modeli biznesowych wspierających 
rozbudowane systemy serwisowania i napraw produktów. 

4.5.4. Edukacja społeczna na rzecz gospodarki cyrkularnej 
(kampanie społeczne, kampanie świadomościowe). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. 

 

Dla zweryfikowanie konieczności uzupełnienia lub modyfikacji celów RSI WD 2011-2020 w związku z 

przyjęciem nowej strategii rozwoju regionu porównane zostały cele obu dokumentów. Ich 

zestawienie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2 Zestawienie celów SRWD 2030 i RSI WD 2011-2020 

Cel strategiczny Cel operacyjny Przedsięwzięcia 

strategiczne – grupy 

zadań strategicznych 

Cele RSI WD 2011 – 2020  

Efektywne 

wykorzystanie 

gospodarczego 

potencjału 

regionu 

1.3 Wzmacnianie 

innowacyjności, 

w tym 

ekoinnowacyjności 

regionu 

1.3.1. Rozwój 

specjalizacji 

regionalnych i 

subregionalnych, w 

tym inteligentnych 

specjalizacji.  

Cel strategiczny 3. Wzrost 

potencjału innowacyjnego 

dolnośląskich jednostek 

naukowych.  

Cel operacyjny 3.1. Uzyskanie 

pozycji polskiego lidera w 

regionalnych specjalizacjach 

naukowo-technologicznych. 

3.1.1. Utworzenie centrów 

kompetencji w jednostkach 

naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji 

naukowo-technologicznych.  

3.1.2. Rozwój centrów kompetencji 

w jednostkach naukowych 

działających w ramach 

regionalnych specjalizacji 

naukowo-technologicznych. 

1.3.2. Wsparcie dla Brak odzwierciedlenia w celach i 
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inteligentnej 

reindustrializacji – 

cyfryzacji i 

zaawansowanej 

automatyzacji 

procesów 

technologicznych i 

zarządczych w 

przedsiębiorstwach.  

kierunkach działań 

1.3.3. Stymulowanie 

współpracy sfer 

biznesu, nauki i 

edukacji.  

Cel strategiczny 3. Wzrost 

potencjału innowacyjnego 

dolnośląskich jednostek 

naukowych. 

Cel operacyjny 3.2. Usprawnienie 

procesów komercjalizacji wiedzy w 

jednostkach naukowych. 

3.2.2. Rozwój kompetencji i 

umiejętności pracowników 

naukowych oraz doktorantów w 

zakresie komercjalizacji wiedzy i 

współpracy z podmiotami 

gospodarczymi. 

Cel strategiczny 4. Rozwój 

współpracy w gospodarce w 

obszarze innowacji. 

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie 

warunków dla rozwoju współpracy 

w obszarze innowacji. 

1.3.4. Rozwój usług 

proinnowacyjnych oraz 

kreowanie i wspieranie 

regionalnych 

ośrodków 

innowacyjności.  

Cel strategiczny 2. Zwiększenie 

szansy na sukces innowacyjnych 

projektów biznesowych. 

Cel operacyjny 2.1. Zapewnienie 

przedsiębiorstwom efektywnego 

wsparcia w postaci kapitału, 

wiedzy i infrastruktury w ramach 

Dolnośląskiego Systemu Innowacji. 

2.1.1. Wzbogacenie katalogu 

niefinansowych usług 
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proinnowacyjnych świadczonych 

przez instytucje otoczenia biznesu, 

zwiększenie liczby tych usług oraz 

poprawa ich jakości.  

2.1.2. Zwiększenie dostępności 

finansowania innowacji poprzez 

rozwój i upowszechnienie 

finansowych instrumentów i 

produktów.  

2.1.3. Rozwój sieci inkubatorów i 

parków 

technologicznych/przemysłowych 

w województwie 

1.3.5. Wzmacnianie 

regionalnego systemu 

wsparcia finansowego 

dla przedsięwzięć 

innowacyjnych.  

Cel strategiczny 2. Zwiększenie 

szansy na sukces innowacyjnych 

projektów biznesowych. 

Cel operacyjny 2.1. Zapewnienie 

przedsiębiorstwom efektywnego 

wsparcia w postaci kapitału, 

wiedzy i infrastruktury w ramach 

Dolnośląskiego Systemu Innowacji. 

1.3.6. Tworzenie 

warunków do 

współpracy badawczo 

- rozwojowej o zasięgu 

międzynarodowym 

Brak odzwierciedlenia w celach i 

kierunkach działań 

1.1 Wspieranie 

endogenicznych 

potencjałów 

gospodarczych 

subregionów 

1.1.1. Wspieranie 

obszarów o trudnych 

warunkach 

rozwojowych, 

zagrożonych 

wystąpieniem 

strukturalnego 

bezrobocia oraz o 

niskim PKB.  

Obszar nie dotyczy rozwoju 

innowacyjności  

1.1.2. Wzmocnienie 

gospodarcze ośrodków 

regionalnych i 
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subregionalnych. 

1.1.3. Wzmocnienie 

roli MŚP, w tym firm 

rzemieślniczych i 

rodzinnych w 

aktywizacji 

gospodarczej 

subregionów.  

1.1.4. Rozwój 

lokalnych rynków 

żywności i wzrost 

konkurencyjności 

sektora rolno – 

spożywczego m.in. w 

oparciu o żywność 

wysokiej jakości. 

1.2 Wzmocnienie 

krajowej i 

europejskiej 

konkurencyjności 

regionu i jego 

marki 

1.2.1. Promocja 

gospodarcza i 

turystyczna regionu.  

Obszar nie dotyczy rozwoju 

innowacyjności 

1.2.2. Wspieranie 

przedsiębiorczości, 

rozwój usług otoczenia 

biznesu oraz rozwój 

sieci powiązań 

gospodarczych, w tym 

inicjatyw klastrowych.  

Cel strategiczny 4. Rozwój 

współpracy w gospodarce w 

obszarze innowacji. 

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie 

warunków dla rozwoju współpracy 

w obszarze innowacji. 

4.1.1. Promowanie wśród 

podmiotów gospodarczych 

współpracy opartej na modelu 

otwartej innowacji.  

4.1.2. Rozwój wiedzy i umiejętności 

kadr instytucji otoczenia biznesu w 

zakresie animowania współpracy w 

obszarze innowacyjności. 

Cel operacyjny 4.2. Zwiększenie 

liczby przedsiębiorstw 

współpracujących z innymi 

podmiotami w obszarze 

innowacyjności w ramach klastrów 
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4.2.2. Wspieranie rozwoju klastrów 

i inicjatyw klastrowych.  

4.2.3. Wsparcie innowacyjnych 

projektów współpracy 

realizowanych przez klastry i 

inicjatywy klastrowe. 

Cel operacyjny 4.3. Rozwój 

współpracy regionalnych instytucji 

proinnowacyjnych na rzecz 

przedsiębiorstw. 

4.3.1. Rozwój współpracy 

informacyjno-promocyjnej 

instytucji proinnowacyjnych oraz 

wymiana dobrych praktyk.  

4.3.2. Budowanie regionalnych 

partnerstw instytucji 

proinnowacyjnych na rzecz 

rozwoju i świadczenia wspólnych 

usług proinnowacyjnych 

skierowanych do przedsiębiorstw. 

1.2.3. Wsparcie 

internacjonalizacji 

przedsiębiorstw.  

Brak odzwierciedlenia w celach i 

kierunkach działań 

1.2.5. Wzmocnienie 

wrocławskiego 

ośrodka naukowego. 

Cel strategiczny 3. Wzrost 

potencjału innowacyjnego 

dolnośląskich jednostek 

naukowych.  

Cel operacyjny 3.1. Uzyskanie 

pozycji polskiego lidera w 

regionalnych specjalizacjach 

naukowo-technologicznych. 

3.1.1. Utworzenie centrów 

kompetencji w jednostkach 

naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji 

naukowo-technologicznych.  

3.1.2. Rozwój centrów kompetencji 
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w jednostkach naukowych 

działających w ramach 

regionalnych specjalizacji 

naukowo-technologicznych. 

Wzmocnienie 

regionalnego 

kapitału 

ludzkiego i 

społecznego 

3.4. Poprawa 

efektywności 

kształcenia 

3.4.1. Wsparcie 

innowacyjnych metod 

kształcenia. 

Cel strategiczny 1. Wzmacnianie 

innowacyjnych umiejętności i 

postaw, kluczowych dla gospodarki 

opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój postaw 

przedsiębiorczych i innowacyjnych. 

1.1.1. Wspieranie programów 

kreatywności i przedsiębiorczości 

dla dzieci i młodzieży. 

3.4.4. Wspieranie 

działań na rzecz 

rozwoju umiejętności i 

postaw kreatywnych i 

przedsiębiorczych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

uczniów uzdolnionych. 

Cel strategiczny 1. Wzmacnianie 

innowacyjnych umiejętności i 

postaw, kluczowych dla gospodarki 

opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój postaw 

przedsiębiorczych i innowacyjnych. 

1.1.1. Wspieranie programów 

kreatywności i przedsiębiorczości 

dla dzieci i młodzieży. 

4.5.1. Wsparcie 

przedsięwzięć na rzecz 

zmniejszenia zużycia 

surowców oraz 

ograniczenia 

wytwarzania odpadów 

w procesach 

produkcyjnych.  

Brak odzwierciedlenia w celach 

i kierunkach działań 

Odpowiedzialne 

wykorzystanie 

zasobów i 

ochrona 

walorów 

środowiska 

4.5. Rozwój 

gospodarki 

cyrkularnej 

4.5.2. Wsparcie 

projektów 

wykorzystujących 

rynek surowców 

wtórnych i „re-

manufacturing”. 

Brak odzwierciedlenia w celach 

i kierunkach działań 
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naturalnego 

i dziedzictwa 

kulturowego 

4.5.3. Rozwój modeli 

biznesowych 

wspierających 

rozbudowane systemy 

serwisowania i napraw 

produktów. 

Brak odzwierciedlenia w celach 

i kierunkach działań 

4.5.4. Edukacja 

społeczna na rzecz 

gospodarki cyrkularnej 

(kampanie społeczne, 

kampanie 

świadomościowe). 

Brak odzwierciedlenia w celach 

i kierunkach działań 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RSI WD 2011 – 2020 i SRWD 2030. 

 

Analizując informacje przedstawione powyżej należy stwierdzić, że zmiany dokumentów 

strategicznych na poziomie regionu nie spowodowały niezgodności celów przyjętych w RSI 2020 z 

celami strategicznymi wyższego rzędu, która wymagałby dokonania zasadniczej korekty celów 

Strategii. Wskazują raczej na zmianę podejścia związaną z koncentracją wsparcia oraz tematycznym 

ukierunkowaniem działań wspierających innowacyjność w określnych obszarach. Szczególnie dotyczy 

to kwestii związanych rozwojem gospodarki cyrkularnej oraz Przemysłu 4.0,  które nie maja 

odzwierciedlenia w celach RSI WD 2011-2020. Dodatkowym aspektem, który niewystarczający 

sposób uwzględnia RSI WD 2011-2020 jest międzynarodowy wymiar działalności nie tylko jednostek 

naukowych, ale również przedsiębiorstw.  

Zmiany wartości wskaźników dotyczących gospodarki innowacyjnej pochodzące ze statystyki 

publicznej nie wskazują na zasadnicze zmiany dotyczące obszarów wymagających wsparcia w ramach 

Regionalnej Strategii Innowacji. Wybrane wskaźniki dotyczące innowacyjności regionu zostały 

omówione w rozdziale Jakie nastąpiły zmiany w obszarze innowacyjności województwa dzięki 

realizacji Strategii?. 

Analizując dane statystyczne dotyczące poziomu innowacyjności województwa dolnośląskiego, nie 

stwierdza się zmian, które wymuszałyby znaczącą korektę założeń Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Z nielicznymi wyjątkami zmiany obserwowane w 

regionie są zbieżne – w odniesieniu do trendu – ze zmianami, które zachodzą na poziomie kraju. 

Poprawa osiąganych wyników jest w większości przypadków widoczna, lecz nie na tyle duża, by 

uznać, że którykolwiek z celów wsparcia innowacyjności można uznać za mniej priorytetowy.  

Uchwalenie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 

przypadło na okres perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007-2013. W ramach tej perspektywy 

dostępne były programy, które w całości lub w ramach części priorytetów wspierały rozwój 

innowacyjnej gospodarki. Na poziomie krajowym realizowany był Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka [POIG] oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki [POKL] z komponentem wdrażanym 
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regionalnie. Władze regionu miały do dyspozycji Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 [RPO 07-

13].  

Zakres interwencji w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli POIG i RPO 07-13 określało Rozporządzenie 

(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Rozporządzenie to 

uwzględniało priorytet pt. „innowacje i gospodarkę opartą na wiedzy, w tym poprzez tworzenie i 

umacnianie sprawnych regionalnych gospodarek opartych na innowacyjności, powiązania systemowe 

między sektorem prywatnym i publicznym, uczelniami i ośrodkami technologicznymi, z 

uwzględnieniem lokalnych potrzeb, w szczególności: 

a) zwiększanie zdolności regionalnych w dziedzinie BRT i innowacyjności, związanych bezpośrednio z 

realizacją celów regionalnych w zakresie rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie centrów 

kompetencji przemysłowych lub ukierunkowanych na wybrane technologie, propagowanie BRT w 

dziedzinach związanych z przemysłem, MŚP i transferu technologii, rozwój badań prognostycznych w 

zakresie technologii i międzynarodowych badań porównawczych w zakresie polityk promujących 

innowacyjność, a także wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wspólnej polityki 

w zakresie BRT i innowacyjności; 

b) stymulowanie innowacji i przedsiębiorczości we wszystkich sektorach gospodarczych na poziomie 

regionalnym i lokalnym, poprzez wspieranie wprowadzania na rynek przez MŚP nowych lub 

udoskonalonych produktów, procesów i usług, wspieranie sieci powiązań gospodarczych i klastrów, 

poprawę dostępu MŚP do środków finansowych, propagowanie sieci współpracy między 

przedsiębiorstwami oraz właściwymi placówkami szkolnictwa wyższego i instytucjami badawczymi; 

ułatwianie dostępu MŚP do usług wspierających przedsiębiorstwa oraz wspieranie wdrażania w MŚP 

przyjaznych środowisku i innowacyjnych technologii; 

c) propagowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz popieranie tworzenia nowych firm przez odpowiednie 

placówki szkolnictwa wyższego i instytucje badawcze oraz istniejące firmy; 

d) tworzenie instrumentów inżynierii finansowej oraz udogodnień inkubacyjnych sprzyjających 

badaniom i rozwojowi technologicznemu w MŚP oraz przedsiębiorczości i zakładaniu nowych 

przedsiębiorstw, szczególnie MŚP ukierunkowanych na wiedzę”23. Priorytet ten wyznaczał szeroki 

zakres możliwych do wykorzystania i wdrożenia instrumentów wspierających innowacyjność 

przedsiębiorstw i regionów w wielu wymiarach oraz umożliwiał kierowanie wsparcia do różnych grup 

beneficjentów. Dodatkowo Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1784/1999 wśród działań realizujących priorytety wspierane przez EFS wskazywało m.in.  

                                                                 
23 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej, 31.7.2006, art. 6. 
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 „kształcenia przez całe życie oraz większego inwestowania w zasoby ludzkie przez 

przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), oraz pracowników, 

poprzez opracowywanie i wdrażanie  systemów i strategii, w tym praktyk zawodowych, które 

zapewniają lepszy dostęp do szkoleń, w szczególności pracownikom o niskich kwalifikacjach i 

w starszym wieku, rozwój kwalifikacji i kompetencji, upowszechnianie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych,  

e-kształcenie, technologie przyjazne środowisku i umiejętności zarządzania oraz promowanie 

przedsiębiorczości i innowacyjności, a także rozpoczynanie działalności gospodarczej; 

 opracowywania i wprowadzania reform systemów edukacji i szkoleń w celu rozwijania 

zdolności do zatrudnienia, lepszego dopasowania kształcenia ogólnego i zawodowego oraz 

szkoleń do potrzeb rynku pracy oraz stałego podnoszenia kwalifikacji personelu 

szkoleniowego w celu rozwijania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy; 

 tworzenia sieci obejmujących instytucje szkolnictwa wyższego, centra badawczo-

technologiczne oraz przedsiębiorstwa; rozwoju potencjału ludzkiego w dziedzinie badań i 

innowacji, przede wszystkim poprzez studia podyplomowe i szkolenia pracowników 

naukowych; 

 wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 

publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz, w stosownym przypadku, 

partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w celu przeprowadzenia reform, 

lepszych uregulowań prawnych i dobrego zarządzania, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, 

zatrudnienia, edukacji, spraw społecznych, środowiska i sądownictwa, w szczególności 

poprzez wspieranie: mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, monitorowanie 

oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez analizy, statystyki i porady 

ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowiednimi 

podmiotami publicznymi i prywatnymi; budowania zdolności w zakresie realizacji polityk 

i programów w odpowiednich dziedzinach (...)”24. 

Ten zakres wsparcia znalazł odzwierciedlenie w zapisach POKL, w szczególności w Priorytecie VIII 

„Regionalne kadry gospodarki”, który wśród działań przewidywał przedsięwzięcia dedykowane 

transferowi wiedzy w gospodarce, w tym realizację projektów o charakterze systemowym w ramach 

poddziałania 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacji”, które przewidywało realizację następujących 

typów projektów25  

 tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: 

 studia, analizy, ekspertyzy, 

                                                                 
24 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej, 31.7.2006, art. 3 

25
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008. 
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  wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i 

wdrażanie RSI, 

 tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI; 

 wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a 

przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i 

lokalnym, w szczególności poprzez: 

 kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu 

wiedzy i innowacji, 

 rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji; 

 stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie 

istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)26. 

Na okres wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-

2020 przypadło przejście do perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz przyjęcie 

nowych rozporządzań dotyczących realizacji polityki spójności wyznaczających cele tematyczne, a co 

za tym idzie Umowy Partnerstwa (UP), czyli dokumentu określającego strategię interwencji funduszy 

europejskich m.in. w ramach polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020, wskazującego system 

wdrażania funduszy i zakresy poszczególnych programów operacyjnych.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 

1080/2006 definiowało następujące priorytety inwestycyjne [PI] w ramach celów tematycznych: 

1) wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji poprzez: 

a) udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości 

w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą 

w interesie Europy; 

b) 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, 

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; 

3) wzmacnianie konkurencyjności MŚP poprzez: 

                                                                 
26

 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2008. 
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a) promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez 

inkubatory przedsiębiorczości; 

b) opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 

umiędzynarodowienia; 

c) wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i 

usług; 

d) wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych 

oraz do angażowania się w procesy innowacji.  

Umowa Partnerstwa przypisała realizację poszczególnych priorytetów inwestycyjnych Programowi 

Operacyjnemu Inteligentny Rozwój i regionalnym programom operacyjnym oraz określiła podział 

interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Ustanowione zostały również zakres i główne 

zasady interwencji, wynikające z potrzeb identyfikowanych przez instytucje krajowe, ale także 

uwzględniające wymogi, które podczas negocjacji zostały postawione przez Komisję Europejską. W 

wyniku tych uzgodnień i negocjacji faktyczny zakres możliwych do realizacji działań w ramach 

regionalnego programu operacyjnego został ograniczony. Przykładem takiego ograniczenia był brak 

możliwości realizacji projektów badawczo-rozwojowych, których beneficjentem byłyby jednostki 

naukowe w programach regionalnych, czy też nieuwzględnienie interwencji w priorytecie 

inwestycyjnym 3d. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na rzecz realizacji 

celów tematycznych 1 i 3 przewidywał oś priorytetową I Przedsiębiorstwa i innowacje, obejmującą 

priorytety: 

1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1a) – wsparcie 

rozwoju infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych, 

skoncentrowane na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażeniu specjalistycznych 

laboratoriów badawczych, selektywne i skoncentrowane na obszarach strategicznych z punktu 

widzenia rozwoju regionu i realizowane tylko w ramach inteligentnych specjalizacji regionalnych; 

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1b) – projekty polegające m.in.: na prowadzeniu przez 

przedsiębiorcę, samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: 

jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi, badań 

przemysłowych i prac rozwojowych, innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie 

technologii), opracowaniu linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów, itp., zakup i 

wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, 

know‐how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej) wyłącznie w przypadku konieczności 

przeprowadzenia prac uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki 

przedsiębiorstwa; Zwiększenie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

stymulacja ich współpracy z sektorem badawczo‐naukowym realizowana także poprzez 

instrument typu „Bon na innowacje” (dla projektów o małej skali); 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości (PI 3a) – wsparcie w zakresie infrastruktury służącej przedsiębiorcom: 

projektów dotyczących terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej, parków biznesu, 
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inkubatorów przedsiębiorczości; wsparcie dla przedsiębiorstw przez Instytucje Otoczenia Biznesu 

tj. działania doradcze w zakresie wsparcia doradczego dostosowanego do potrzeb firm 

(realizowanego np. w formie voucherów na usługi i inkubacji zdalnej), usługi z zakresu 

pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w 

początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do 

pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i 

identyfikacja źródeł finansowania projektu; 

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3b) – tworzenie nowych modeli biznesowych dla MŚP (np. 

stworzenie bądź rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktu/usług do 

wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha 

dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa); dofinansowanie m.in. wizyt studyjnych i misji 

zagranicznych, udziału w międzynarodowych targach branżowych, targach i wystawach za 

granicą w zakresie wynikającym ze strategii rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstwa; 

organizację zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstw ‐ ukierunkowanych na 

przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych; 

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3c) – Wsparcie dotacyjne projektów inwestycyjnych 

wspierających innowacyjność produktową ‐ prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych 

lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność procesową przedsiębiorstw ‐ zasadniczych 

zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług; inwestycje w zakresie 

uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach wspartych w ramach priorytetu 

inwestycyjnego 1.2; dostęp przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój 

instrumentów finansowych przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw; projekty obejmujące rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, 

inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia 

skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy; inwestycje prowadzące do zmniejszenia 

szkodliwego oddziaływania na środowisko np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu 

produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących 

przeciwdziałaniu zmianom klimatu.27 

W ramach części regionalnego programu operacyjnego współfinansowanej ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego nie przewidziano działań bezpośrednio związanych z Regionalną Strategią 

Innowacji, podobnie w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.  

Wobec powyższego nieaktualne stały się źródła finansowania działań RSI WD, w szczególności 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej opisane w dokumencie. Przy czym nie dotyczyło to 

wyłącznie obowiązywania nowych dokumentów programowych, ale również zakresu działań RSI WD, 

jaki mógł być wdrażany z wykorzystaniem źródeł współfinansowanych przez UE.  

Zmiana perspektyw finansowych Unii Europejskiej skutkowała również koniecznością wdrożenia 

koncepcji inteligentnych specjalizacji, mającej na celu koncentrację inwestycji w B+R+I w obszary 

określone w wyniku oddolnego procesu przedsiębiorczego odkrywania, potencjalnie stanowiące 

                                                                 
27

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Wrocław 2014.  
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niszę konkurencyjną, wykorzystującą unikalne zasoby regionu. Opracowanie ram strategicznych dla 

inteligentnej specjalizacji zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013 stanowiło warunek wstępny dla 

możliwości wydatkowania środków EFRR w zakresie I celu tematycznego. Aby go wypełnić 

Województwo Dolnośląskie w 2013 r. zapoczątkowało proces przedsiębiorczego odkrywania, 

angażujący szerokie grono interesariuszy, którego rezultatem stało się przyjęcie w 2015 roku Ram 

strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska [Ramy DIS], jako załącznika do RSI 

WD. Ramy DIS… uwzględniały zaktualizowaną diagnozę stanu innowacyjności regionu, w tym 

diagnozę branżową i naukowo-technologiczną, wyzwania Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji 

przyporządkowane do właściwych celów SRWD 2020, RSI WD oraz RPO WM 14-20, a także założenia 

systemu monitoringu inteligentnych specjalizacji łącznie z wybranymi wskaźnikami.  

Projekty rozporządzeń dotyczących realizacji Polityki spójności po 2020 roku, podtrzymują istotną 

rolę strategii inteligentnych specjalizacji, czyniąc z „dobrego zarządzanie krajową lub regionalną 

strategią inteligentnej specjalizacji” warunek podstawowy dla wdrażania celu polityki „Bardziej 

inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej”. 

Kryteria uznania za spełniony ww. warunku dotyczą wspierania Strategii przez: 

1) aktualną analizę wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji; 

2) istnienie właściwych regionalnych/krajowych instytucji lub organu odpowiedzialnych za 

zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji; 

3) narzędzia monitorowania i oceny w celu pomiaru skuteczności w osiąganiu celów strategii; 

4) skuteczne funkcjonowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania; 

5) działania mające na celu poprawę krajowych i regionalnych systemów badań naukowych i 

innowacji; 

6) działania na rzecz zarządzania transformacją przemysłową; 

7) środki na rzecz współpracy międzynarodowej.28  

Wyżej wymienione warunki oraz analiza treści RSI WD oraz Ram DIS wskazuje na konieczność 

uzupełnienia celów w zakresie działań na rzecz zarządzania transformacja przemysłową, wsparcia 

współpracy międzynarodowej, a także uwzględnienia kwestii cyfryzacji w odpowiedzi na 

prowadzoną analizę wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji.  

Poza obszarem modyfikacji celów RSI WD, zmian lub wzmocnienia wymagają kwestie zarządzania 

Strategią, w tym jasne zdefiniowanie organu zarządzającego RSI WD oraz związane z organizacją i 

funkcjonowaniem procesu przedsiębiorczego odkrywania [PPO]. Dla zapewnienia kompletności i 

                                                                 
28

 Załącznik IV do wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, Tematyczne warunki podstawowe 
mające zastosowanie do EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności – art. 11 ust. 1, Strasburg, dnia 29.5.2018r. 
COM(2018) 375 final. 
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spójności dokumentów zapisy Ram DIS, co najmniej w obszarze zarządzania i organizacji PPO, 

systemu oraz narzędzi monitorowania i ewaluacji powinny znaleźć się w dokumencie głównym 

Strategii.  

Cel polityki „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji 

gospodarczej” zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności będzie wspierany poprzez 

 zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych 

technologii; 

 czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów; 

 sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP; 

 rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości.  

Planowany zakres interwencji, przewidziany w załączniku I do wniosku dotyczącego Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, określony na podstawie kodów rodzajów 

interwencji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3. Zakres interwencji EFRR Cel polityki 1. 

Zakres interwencji – Cel Polityki 1: Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej 

Inwestycje w środki trwałe w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami 
badawczymi i innowacyjnymi  

Inwestycje w środki trwałe w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach 
badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi  

Inwestycje w środki trwałe w publicznych ośrodkach badawczych i instytucjach szkolnictwa 
wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi  

Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z 
działaniami badawczymi i innowacyjnymi  

Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym 
prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i 
innowacyjnymi  

Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w publicznych ośrodkach badawczych i instytucjach 
szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi  

Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach obejmujące tworzenie sieci 
kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności)  
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Działania badawcze i innowacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach obejmujące tworzenie 
sieci  

Działania badawcze i innowacyjne w publicznych ośrodkach badawczych, instytucjach szkolnictwa 
wyższego i ośrodkach kompetencji obejmujące tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności)  

Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe, żywe 
laboratoria, przedsiębiorstwa internetowe i nowe przedsiębiorstwa TIK, usługi B2B)  

Rozwiązania ICT, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji  

Usługi i aplikacje IT w zakresie umiejętności cyfrowych i włączenia cyfrowego  

Usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka, internet rzeczy w zakresie aktywności 
fizycznej i nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym)  

Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty)  

Rozwój działalności MŚP i umiędzynarodowienie  

Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, przemian przemysłowych i 
przedsiębiorczości  

Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, 
marketingu i projektowania)  

Tworzenie przedsiębiorstw, wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out i przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność  

Wsparcie dla klastrów innowacyjnych i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP  

Procesy innowacji w MŚP (innowacje w zakresie procesów, organizacji, marketingu, i 
współtworzenia, innowacje zorientowane na użytkownika i motywowane popytem)  

Transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami, ośrodkami badań naukowych i 
sektorem szkolnictwa wyższego  

Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami 
koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmiany 
klimatu  

Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami 
koncentrujące się na gospodarce o obiegu zamkniętym  

Źródło: Załącznik I do wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 

potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami 

i Wiz. 

 

Uznając, że Regionalny Program Operacyjny 2021+ stanowić będzie główne źródło finansowania 

działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego, w celu 

wykorzystania w pełni możliwości wykorzystania EFRR zasadne będzie uzupełnienie celów Strategii o 

związane z cyfryzacją oraz rozwojem umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, przemian 
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przemysłowych i przedsiębiorczości. Planowany zakres interwencji pozwala oczekiwać, że będą mogły 

one zostać sfinansowane ze środków dostępnych w regionie.  

Podsumowując, zmiany danych statystycznych nie wskazują na konieczność dokonania zasadniczej 

korekty celów RSI WD. W zakresie dokumentów strategicznych i programowych na poziomie regionu 

wprowadzane modyfikacje obejmować powinny raczej rozszerzenie celów Strategii lub 

wyeksponowanie strategicznych obszarów, które do tej pory traktowane były jako cele operacyjne. 

Dotyczy to w szczególności kwestii działań w obszarze umiędzynarodowienia, a także cyfryzacji.  

 

Jakie czynniki zewnętrzne miały wpływ na stopień wdrożenia Strategii i jak silny był ich wpływ? 

Analizując zewnętrzne okoliczności wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020, najistotniejszy czynnikiem wpływającym na stopień jej wdrożenia 

były dostępne źródła finansowania działań. Zmiany dokumentów programowych perspektywy 

finansowej 2014-2020 w stosunku do okresu 2007-2013, wprowadziły znaczące ograniczenia 

zarówno kierunków wsparcia, jak i beneficjentów. Główny nacisk został położony na działalność 

badawczo-rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstw, zaś praktycznie zostały wyeliminowane 

projekty, które miały na celu budowę relacji i stymulację współpracy podmiotów w ramach 

regionalnego systemu innowacji, a tym samym jego rozwój.  Powiązania w ramach systemu zgodnie z 

założeniami, rozwijane miały być pośrednio poprzez kształtowanie kryteriów wyboru projektów lub 

warunki udzielania wsparcia. Szereg rodzajów projektów przewidzianych do realizacji w ramach RSI 

WD utraciło potencjalne źródło finansowania, sama zaś Strategia nie zyskała wyodrębnionego 

budżetu na jej realizację. W przypadku innych, kompetencje dotyczące kształtowania warunków 

wsparcia nie zostały przyznane regionom, w najlepszym wypadku były one stroną uzgodnień z 

instytucjami na poziomie krajowym.   

Badanie innowacyjności przedsiębiorstw obejmujące lata 2014-2016 przeprowadzone przez Główny 

Urząd Statystyczny objęło również pytanie o wpływ regulacji prawnych na działalność innowacyjną 

przedsiębiorstw. Respondenci zostali poproszeni o określenie, czy wprowadzane regulacje prawne 

pobudzały innowacje lub miały negatywny wpływ na pracę przedsiębiorstwa w zakresie m.in.: 

 bezpieczeństwa produktu/konsumenta, 

 bezpieczeństwa produkcji i pracowników, 

 środowiska, 

 własności intelektualnej, 

 podatków, 

 polityki społecznej i zatrudnienia. 
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Przeważająca liczba respondentów uznała, że wprowadzane regulacje prawne nie odegrały istotnego 

wpływu, ani nie powodowały poważnych problemów w ich działalności innowacyjnej29. Na tej 

podstawie można wnioskować, że zmiany otoczenia prawnego działalności przedsiębiorstw nie 

wpłynęły istotnie na stopień wdrożenia RSI WD.  

Istotnym czynnikiem warunkującym rozwój innowacyjności są też czynniki ekonomiczne. „Lata 2015-

2016 były okresem najsłabszego rozwoju światowej gospodarki i handlu po 2009 roku.(…) Stopa 

wzrostu światowego produkcji brutto towarów i usług obniżyła się z 3,4% w 2014 roku do 3,2% w 

2015 roku i 3,1% w 2016 roku”30. Spowolnienie rozwoju gospodarki europejskiej i globalnej wpłynęły 

na wyniki osiągane przez gospodarkę Polski, a w konsekwencji także na stopień wdrażania strategii 

innowacji, nierozerwalnie związanej z aktywnością przedsiębiorstw. Wpływ sytuacji gospodarczej 

zauważyć można w przedstawionych wcześniej danych statystycznych, których wartości w wielu 

przypadkach uległy obniżeniu w latach 2014-2015.  

Podsumowując, należy uznać, że dwa czynniki miały wpływ na stopień wdrożenia RSI WD i osiągane 

rezultaty. Pierwszy z nich – światowa sytuacja gospodarcza wpłynęła na działalność podejmowaną 

przez firmy i uzyskiwane wyniki finansowe. Niestabilna sytuacja nie sprzyjała podejmowaniu 

działań inwestycyjnych oraz związanych ze zwiększonym ryzykiem, co utrudniało w dużym stopniu 

realizację Strategii. Drugi czynnik, o dużym wpływie na stopień wdrażania RSI WD to zakres i 

warunki interwencji Polityki Spójności w perspektywie finansowej UE 2014-2020, które utrudniły 

lub wręcz uniemożliwiły realizację wielu zaplanowanych kierunków działań. W ramach tej 

perspektywy niemożliwe było wsparcie w ramach RPO WD projektów badawczo-rozwojowych 

jednostek naukowych. W zakresie projektów innowacyjnych realizowanych przez firmy, 

ograniczone zostały one do projektów B+R, wykluczając projektu innowacji organizacyjnej. Wsparcie 

rozwoju instytucji otoczenia biznesu miało charakter popytowy, co zasadniczo utrudniało realizację 

kierunków działań RSI WD 2011-2020 w tym zakresie. Warunki okresu programowania 2014-2020 

całkowicie uniemożliwiły realizację projektów z zakresu wsparcia współpracy i kooperacji, 

szczególnie w ramach powiązań klastrowych. W dużym stopniu (ze względu na przeniesienie 

interwencji na poziom krajowy) utrudnione zostało wsparcie edukacji w obszarach powiązanych w 

przedsiębiorczością i innowacyjnością oraz wsparcie transferu technologii i komercjalizacji w 

jednostkach naukowych. Podkreślić należy, że powyższe obszary wsparcia stanowią zasadniczą część 

celów sformułowanych w RSI WD 2011-2020. 

 

Czy właściwy był sposób w jaki wyłoniono/wytypowano Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje? 

Inteligentna specjalizacja to innowacyjne podejście, którego celem jest pobudzenie wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia poprzez umożliwienie każdemu regionowi określenia i rozwinięcia 

własnej przewagi konkurencyjnej. Dzięki partnerstwu i podejściu oddolnemu, inteligentna 

                                                                 
29

 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2016, Główny Urząd Statystyczny, Urząd 
Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2017 

30
 Kotyński J., Rozwój polskiej gospodarki w latach2015-2018 na tle międzynarodowym, Akademia Finansów i 

Biznesu Vistula – Warszawa, KNUV 2017; 2(55): 9-19, s. 11 
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specjalizacja łączy lokalne władze, środowisko akademickie, sfery biznesu i społeczeństwo 

obywatelskie, by wypracować i wdrożyć strategie wzrostu, wspierane przez fundusze unijne31. Celem 

strategii inteligentnej specjalizacji jest koncentrowanie działań i zasobów na ograniczonej liczbie 

priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, łączących potencjał gospodarczy innowacyjny i 

społeczny regionu w obszary o możliwie największej przewadze konkurencyjnej. Charakterystycznym 

i kluczowym elementem koncepcji inteligentnej specjalizacji jest sposób wyłaniania ww. priorytetów 

w procesie oddolnym zwanym „przedsiębiorczym odkrywaniem”. 

Podstawę prawną zobowiązującą kraje członkowskie i regiony UE do opracowania strategii 

inteligentnych specjalizacji stanowi Rozporządzenie 1303/2013. Zgodnie z artykułem 2 „strategia 

inteligentnej specjalizacji” oznacza krajowe lub regionalne strategie innowacyjne ustanawiające 

priorytety w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie i łączenie swoich mocnych 

stron w zakresie badań naukowych i innowacji z potrzebami biznesowymi w celu wykorzystywania 

pojawiających się możliwości i rozwoju rynku w sposób spójny przy jednoczesnym unikaniu 

dublowania i fragmentacji wysiłków; strategia inteligentnej specjalizacji może funkcjonować jako 

krajowe lub regionalne ramy strategiczne polityki w dziedzinie badań naukowych i innowacji lub być 

w nich zawarta32. Dokumentem pomocniczym rozwijającym koncepcję inteligentnej specjalizacji jest 

opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej Przewodnik Strategii Badań 

i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3) (org. Guide to Research and Innovation 

Strategies for Smart Specialisations (RIS 3)). Przewodnik RIS3 definiuje regionalną strategię badań i 

innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, jako zintegrowane, ukierunkowane terytorialnie 

programy transformacji gospodarczej, obejmujące pięć ważnych kwestii:  

 koncentrują wsparcie polityczne i inwestycje na kluczowych priorytetach 

krajowych/regionalnych, wyzwaniach i potrzebach dla rozwoju opartego na wiedzy, w tym 

działań związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 

 opierają się one na mocnych stronach każdego kraju/regionu, jego przewagach 

konkurencyjnych i potencjale w zakresie doskonałości; 

 wspierają innowacje technologiczne i praktyczne oraz mają na celu stymulowanie inwestycji 

sektora prywatnego; 

 angażują w pełni zainteresowane strony i zachęcają do innowacji i eksperymentów; 

 są oparte na faktach i uwzględniają rzetelne systemy monitorowania i oceny33. 

                                                                 
31

 What is Smart Specialisation? Factsheet, S3Platform, JRC EC, 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ 
smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf. 

32
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 20.12.2013. 

33 Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), Smart 
Specialisation Platform, JRC, European Commission, May 2012, s 17. 
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Struktura projektowania strategii inteligentnej specjalizacji zgodnie z Przewodnikiem RIS3 obejmuje 

sześć kroków: 

1) analizę kontekstu regionalnego i potencjału innowacyjnego, 

2) ustanowienie solidnej i włączającej struktury zarządzania, 

3) opracowanie wspólnej wizji przyszłości regionu, 

4) wybór ograniczonej liczby priorytetów rozwoju, 

5) ustanowienie odpowiednich narzędzi i mechanizmów wdrażania, 

6) wprowadzenie mechanizmów monitorowania i oceny. 

W województwie dolnośląskim realizację założeń koncepcji inteligentnej specjalizacji zapewniał 

rozpoczęty w 2013 roku w wyniku zmian regulacji unijnych dotyczących Polityki Spójności proces, 

zakończony przyjęciem Ram Strategicznych na rzecz Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji, 

załącznika do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. 

Struktura tego dokumentu obejmuje przedstawienie kontekstu europejskiego i krajowego, który 

ustanawiał warunki powstania Ram DIS, diagnozę stanu gospodarki i poziomu innowacyjności 

regionu oraz zidentyfikowane wyzwania Dolnego Śląska związane z rozwojem innowacyjności i 

budowaniem jego przewagi konkurencyjnej, diagnozę branżową i naukowo-technologiczną oraz opis 

wybranych inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska uzupełniony podsumowaniem analizy SWOT 

dla obszaru. Ponadto rozdział poświęcony monitorowaniu inteligentnych specjalizacji. Istotnym z 

punktu widzenia spełniania wymogów dokumentu stawianych strategiom na rzecz inteligentnej 

specjalizacji elementem Ram DIS jest też zawarty w odrębnym rozdziale opis założeń i metodologia 

procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji.  

Wymogi warunku wstępnego dotyczącego strategii inteligentnych specjalizacji zapisane w 

Rozporządzeniu 1303/2013 obejmują kwestie istnienia strategii inteligentnej specjalizacji 

opracowanej w określony sposób i uwzględniającej wskazane elementy.  Jednym z nich jest 

wykorzystanie w procesie przygotowania strategii analizy SWOT lub analiz podobnych. Ramy DIS 

opierają się na analizie SWOT, a także na analizach struktury gospodarki oraz analiz wiodących 

kierunków badawczych i analizie krzyżowej obszarów technologicznych w branżach wiodących oraz 

określają zestaw priorytetów badań i innowacji, a także obejmują mechanizm monitorowania. W 

odniesieniu do wymogów określonych w załączniku do Rozporządzenia 1303/2013, Ramy DIS nie  

obejmują bezpośrednio wskazanych działań na rzecz pobudzenia prywatnych inwestycji w badania i 

rozwój oraz nie zawierają ram określających dostępne środki budżetowe na badania i innowacje. 

Zestawienie weryfikacji spełnienia kryteriów warunku ex ante dla Celu tematycznego 1 

w perspektywie finansowej UE 2014-2020, dokonanej w ramach niniejszej ewaluacji – wyłącznie na 

podstawie treści dokumentu Ramy DIS – zostało przedstawione poniżej.  
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Tabela 4. Spełnienie kryteriów warunku ex ante przez Ramy strategiczne na rzecz DIS 

Kryterium warunku ex ante dla CT 1 

w PF 2014-2020 

Ocena 

spełnienia 
Komentarz dodatkowy 

Gotowa jest regionalna strategia na 

rzecz inteligentnej specjalizacji 
  

Opiera się na analizie SWOT lub 

podobnej analizie 
  

Koncentruje zasoby na 

ograniczonym zestawie priorytetów 

badań i innowacji 

  

Przedstawia działania na rzecz 

pobudzenia prywatnych inwestycji 

w badania i rozwój 

/ 

Dokument nie wyznacza nowych działań, 

jednakże odwołuje się do celów dokumentów 

strategicznych na poziomie regionu, w 

szczególności RSI WD, do której jest 

załącznikiem  

Obejmuje mechanizm 

monitorowania 
  

Przyjęte ramy określające dostępne 

środki budżetowe na badania i 

innowacje 

 

Zaznaczyć trzeba, że Ramy DIS, są załącznikiem 

do RSI WD, w której wskazano potencjalne 

źródła finansowania, jednak aktualne dla 

perspektywy finansowej 2007-2013. W procesie 

negocjacji z KE przygotowano uzupełnienie 

(dokument wewnętrzny) mające charakter 

aktualizacji informacji wskazanych w RSI WD i 

stanowiło ramy określające dostępne środki 

budżetowe na badania i innowacje, które nie 

zostały uwzględnione w Ramach DIS. Pozwoliło 

to spełnić wszystkie warunki dla strategii na 

rzecz inteligentnej specjalizacji. 

Źródło: opracowanie własne.  

Ocena spełnienia wyżej wymienionych kryteriów musi uwzględniać fakt, iż Ramy DIS są jednym z 

elementów strategii – załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020 i jako takie powinny być rozpatrywane.  

W trakcie weryfikacji przez Komisję Europejską spełniania przez region warunków dotyczących 

wdrażania instrumentów Celu tematycznego I, konieczne okazało się przygotowanie uzupełnienia do 

Ram DIS. Opracowany został dokument o charakterze wewnętrznym dotyczący potencjalnych źródeł 

finansowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego w 
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perspektywie roku 2020, uwzględniające obowiązujące programy na poziomie regionalnym, 

krajowym oraz unijnym. Uzupełnienie to miało charakter aktualizacji informacji wskazanych w RSI 

WD i stanowiło ramy określające dostępne środki budżetowe na badania i innowacje, które nie 

zostały uwzględnione w Ramach DIS. Tym samym pozwoliło spełnić wszystkie ww. warunki dla 

strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji.  

Odrębną kwestią, również badaną w trakcie weryfikacji spełnienia warunków wstępnych dla okresu 

finansowania 2014-2020, był sposób opracowania strategii i wyłaniania inteligentnych specjalizacji w 

oparciu o zalecenia wynikające z Przewodnika RIS3, ze szczególnym uwzględnieniem włączania 

interesariuszy – głównie przedsiębiorców – regionalnego systemu innowacji w opracowanie strategii i 

funkcjonowania procesu przedsiębiorczego odkrywania. Projektowanie strategii inteligentnej 

specjalizacji zgodnie z Przewodnikiem RIS3 obejmuje, wspomniane już wyżej sześć kroków. 

Zagadnienia sposobu wyłaniania inteligentnych specjalizacji dotyczą w szczególności trzy etapy: 

analiza kontekstu regionalnego i potencjału innowacyjnego (1), ustanowienie solidnej i włączającej 

struktury zarządzania (2), wybór ograniczonej liczby priorytetów rozwoju (4). Ocena sposobu 

wyłaniania inteligentnych specjalizacji odnosić się będzie więc do nich. 

Pierwszy z etapów opracowania Strategii dotyczy przeprowadzenia analizy kontekstu regionalnego i 

potencjału innowacyjnego w celu zidentyfikowania obszarów, które (potencjalnie) wykorzystują 

lokalne/ regionalne zasoby gospodarki i wiedzy w sposób wyróżniający się na tle innych regionów, 

dając wyraźną przewagę konkurencyjną. Jest to etap niezbędny dla prowadzenia „polityki opartej na 

faktach”. W tym celu wskazane jest przeprowadzenie: 

 analizy specjalizacji naukowej i technologicznej na podstawie inwestycji w badania i rozwój, 

publikacji, liczby cytowań, wniosków patentowych w podziale na dziedziny; 

 analiza specjalizacji gospodarczej na podstawie analiz ilościowych dotyczących zatrudnienia, 

wartości dodanej, liczby przedsiębiorstw, wskaźników lokalizacji wskazujących, które sektory 

są nadreprezentowane w gospodarce regionalnej w porównaniu z innymi regionami lub 

krajami34. 

Analizując dokumenty: RSI WD oraz Ramy DIS (traktowane łącznie, gdyż zgodnie z systemem 

dokumentów strategicznych wspólnie stanowią ramy strategiczne dla wsparcia innowacji 

i inteligentnych specjalizacji), należy potwierdzić dokonanie powyższych analiz. Zarówno w okresie 

poprzedzającym uchwalenie RSI WD, jak i na etapie identyfikowania inteligentnych specjalizacji 

Dolnego Śląska prowadzone były diagnozy i analizy zarówno gospodarki, jak i specjalizacji naukowej i 

technologicznej. Zakres danych objętych analizami i odzwierciedlony w syntezie diagnozy zawartej w 

dokumentach obejmował kwestie: 

 struktury gospodarki, m.in. branżowej, w tym poziom koncentracji mierzony wskaźnikiem LQ; 

 wskaźników dotyczących zatrudnienia, aktywności ekonomicznej ludności, zasobów 

edukacyjnych;  

 działalności przedsiębiorstw, w tym produkcji, inwestycji i aktywności innowacyjnej; 

                                                                 
34

 Tamże, s.29 i nast. 
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 sektora naukowo-badawczego, w tym wiodących dyscyplin i kierunków badawczych, 

nakładów na działalność B+R, koncentrację wniosków i zgłoszeń patentowych, a także liczbę 

publikacji w podziale na poszczególne specjalizacje technologiczne; 

Biorąc pod uwagę powyższe należy ocenić, że pierwszy etap procesu opracowania strategii na rzecz 

inteligentnej specjalizacji został przeprowadzony zgodnie z założeniami Przewodnika RIS3. 

Drugim krokiem dla opracowania strategii według zaleceń jest ustanowienie solidnej i włączającej 

struktury zarządzania. Taka struktura zarządzania oznacza włączenie podmiotów tzw. poczwórnej 

helisy: władz publicznych, przedsiębiorców i inwestorów, uniwersytetów i innych instytucji naukowo-

badawczych oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w proces opracowania strategii, 

wyznaczenia celów i priorytetów. Obejmuje także udział ekspertów międzynarodowych 

pozwalających na prowadzenie analiz porównawczych. Ponadto struktura zarządzania ta ma 

zapewniać utrzymanie i ciągłość procesu, jego interaktywnego charakteru i podejmowania decyzji w 

oparciu o konsensus35. W odniesieniu do RSI WD proces powstania dokumentu obejmował 

konsultacje zespołu opracowujących go ekspertów z Grupami Roboczymi i Komitetem Sterującym ds. 

RSI WD. W prace Grup roboczych i Komitetu Sterującego ds. RSI WD zaangażowani zostali 

przedstawicieli jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji 

proinnowacyjnych, samorządów terytorialnych oraz firm36. 

W Strategii uwzględniono również uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych. Strategia 

przedstawia także planowany system wdrażania obejmujący strukturę organizacyjną umiejscowioną 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz uwzględniający rolę pozostałych 

aktorów regionalnego systemu innowacji. Nie odnosi się jednak do kwestii zaangażowania 

interesariuszy na etapie tworzenia Strategii, zgodnie wymogiem stawianym strategiom na rzecz 

inteligentnej specjalizacji, co – ze względu na okres powstawania Strategii – jest w pełni zrozumiałe. 

Proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji został zawarty w Ramach DIS. Zgodnie z 

przedstawionymi założeniami i metodologią identyfikacji inteligentnych specjalizacji na Dolnym 

Śląsku. Wyniki etapu analiz gospodarki i naukowo-technologicznych określające potencjał 

gospodarczy i badawczo-rozwojowy dla inteligentnych specjalizacji uzupełnione zostały konsultacjami 

odpowiednio ze sferą gospodarczą i naukową. Następnie dokonano analizy krzyżowej potencjałów 

dla określenia regionalnych inteligentnych specjalizacji – obszarów technologicznych w branżach 

wiodących. Również na tym etapie proces obejmował konsultacje z przedstawicielami nauki i 

gospodarki. Schemat pokazujący zaangażowanie przedstawicieli interesariuszy w proces identyfikacji 

inteligentnych specjalizacji, zgodnie z Ramami DIS prezentuje się następująco. 

                                                                 
35

 Tamże, s. 34 i nast. 
36 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław 

2015, s. 125 i 126.  
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Rysunek 2. Schemat zaangażowania interesariuszy w proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji 

 

 

 

 

 

Źródło: Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, Wrocław 2015, s. 22. 

 

Wymienione w Ramach DIS zaangażowanie interesariuszy obejmowało organizację w okresie od 

grudnia 2013 roku do grudnia 2014 roku siedmiu spotkań na różnych forach, których celem była 

prezentacja i dyskusja oraz konsultacje założeń, wyników analiz i obszarów inteligentnych 

specjalizacji. W proces konsultacji włączone zostały:  

 Rada Rozwoju Dolnego Śląska (reprezentanci najważniejszych uczelni wyższych, jednostek 

badawczych i podmiotów gospodarczych sektora innowacyjnego w regionie), 

 Klaster Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, 

 Dolnośląska Rada Gospodarcza, 

 Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, 

 Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 

 przedsiębiorcy przemysłu lotniczego na Dolnym Śląsku. 

Ramy DIS przewidywały także powołanie Grup roboczych dedykowanych regionalnym inteligentnym 

specjalizacjom, których celem będzie określenie, a następnie monitoring wskazanych obszarów oraz 

zapewnienie stałej kooperacji pomiędzy stroną samorządową a sektorem nauki i biznesu oraz 

zidentyfikowanie pożądanych kierunków inwestowania środków publicznych w projekty 
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innowacyjne. Grupy te zostały ustanowione w marcu 2015, a skład określony w kwietniu 2015 roku 

uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  

Na podstawie tak przedstawionego procesu, nie można stwierdzić zaangażowania interesariuszy, w 

szczególności przedsiębiorstw, w oddolny proces definiowania strategii, w sposób zalecany w 

Przewodniku RIS3. Zaangażowanie istniejących form instytucjonalnych współpracy z partnerami 

społeczno-gospodarczymi, takimi jak Dolnośląska Rada Gospodarcza, czy Wojewódzka Komisja 

Dialogu Społecznego nie stanowiło pożądanego zaangażowania firm i jednostek naukowych, w 

sposób zapewniający identyfikację tych podmiotów jako współautorów inteligentnej specjalizacji. 

Potwierdzeniem tego faktu, była konieczność sporządzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, na potrzeby weryfikacji przez Komisję Europejską spełniania warunków ex ante dla 

Celu tematycznego I, dodatkowego dokumentu szczegółowo opisującego proces przedsiębiorczego 

odkrywania w województwie dolnośląskim – system monitorowania inteligentnych specjalizacji. 

Zgodnie z nim proces przedsiębiorczego odkrywania został zaprojektowany zgodnie z koncepcją 

zakładającą szerokie zaangażowanie interesariuszy: przedsiębiorców, jednostki naukowe (uczelnie 

wyższe i jednostki B+R), instytucje otoczenia biznesu, administrację oraz partnerów społecznych o 

gospodarczych (społeczeństwo obywatelskie), dysponujących wolą oraz kompetencjami 

pozwalającymi na trafne obszarów B+R i wzrostu innowacyjności, w których region ma największe 

szanse na osiągnięcie sukcesu. PPO ma także za zadanie tworzyć powiązania pomiędzy sferą B+R, 

gospodarką a decydentami odpowiedzialnymi za politykę innowacji. Proces ten ma też jednocześnie 

stanowić system monitorowania inteligentnych specjalizacji, służącym: pozyskiwaniu informacji z 

rynku i otoczenia społeczno-gospodarczego, ukierunkowania wsparcia publicznego na obszarach 

kluczowych, realizacji strategii inteligentnych specjalizacji, ocenie efektów działań w ramach celów 

strategii, modyfikowaniu strategii zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami37. Koncepcja ta, jak 

wskazuje opracowany dokument, opiera się na czterech filarach, których schemat został 

przedstawiony poniżej.  

                                                                 
37 Proces przedsiębiorczego odkrywania w województwie dolnośląskim (PPO) – system 

monitorowania inteligentnych specjalizacji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
dokument niepublikowany.  
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Rysunek 3. Schemat PPO – systemu monitorowania inteligentnych specjalizacji 

Źródło: Proces przedsiębiorczego odkrywania w województwie dolnośląskim (PPO) – system monitorowania inteligentnych 

specjalizacji. 

 

W zakresie bezpośredniego zaangażowania interesariuszy: przedsiębiorców i przedstawicieli nauki 

zgodnie z zaplanowaną w Ramach DIS i przedstawioną powyżej strukturą, w kwietniu 2015 roku 

zostały formalnie powołane Grupy robocze ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku. Do 

każdego z sześciu zidentyfikowanych obszarów utworzono odrębną grupę, składającą się z 15 

członków wyłonionych w procesie publicznie ogłoszonego naboru. Od czasu powołania stanowiły one 

główne forum wymiany opinii i ciało doradcze dla Zarządu Województwa w obszarze polityki 

wsparcia badań, innowacji i rozwoju szczególnie w obszarach inteligentnej specjalizacji38. Zgodnie z 

przewidzianymi zasadami naboru o członkostwo w Grupach roboczych mogli ubiegać się: 

przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele jednostek naukowo-

badawczych, przedstawiciele uczelni oraz uczelni. Podczas procedury aplikacyjnej kandydaci musieli 

potwierdzić doświadczenie zawodowe w obszarze tematycznym Grupy roboczej: prowadzenie 

działalności gospodarczej w obszarze – w przypadku przedsiębiorstw, doświadczenie zawodowe, 

działalność w sieciach współpracy biznesu i nauki oraz realizację projektów wsparcia MŚ i usług 

proinnowacyjnych – w przypadku instytucji otoczenia biznesu, doświadczenie w projektach 

badawczo-rozwojowych w obszarze w przypadku przedstawicieli uczelni lub jednostki badawczo-

rozwojowej39.  

                                                                 
38 Tamże.  
39 Uchwała Nr 259/V/2015 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2015 roku w 

sprawie Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku wraz z załącznikiem: 
Regulaminem funkcjonowania Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku. 
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Biorąc pod uwagę terminarz prac nad Ramami DIS, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego 19 sierpnia 2015 roku, zaangażowanie Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji 

nastąpiło na końcowym etapie – pod względem terminarza prac – wyłonienia inteligentnych 

specjalizacji i opracowania dokumentu. Na tej podstawie nie można więc uznać, że ich 

zaangażowanie na etapie definiowania specjalizacji miało w pełni oddolny charakter. Jednocześnie 

trzeba dodać, że na podstawie koncepcji obszarów przedstawionych przez UMWD Grupy Robocze 

ds. Inteligentnych Specjalizacji dokonały ich istotnego zredefiniowania oraz określiły Podobszary dla 

każdej specjalizacji. . Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w przygotowanym opisie procesu 

przedsiębiorczego odkrywania zaangażowanie przedsiębiorstw we wcześniejszych fazach procesu, już 

od 2014 roku, miało charakter indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami z wiodących obszarów 

gospodarki w celu zidentyfikowania potrzeb tych branż w kontekście współpracy z nauką. Spotkania 

takiego typu zostały uwzględnione w koncepcji struktury PPO na Dolnym Śląsku w filarze „Dialog i 

wywiady”.  

Podejście takie umożliwiło uwzględnienie potrzeb i perspektyw przedsiębiorstw w pracach nad 

wyłonieniem inteligentnej specjalizacji, jednakże dopiero powołanie dedykowanych Grup roboczych 

– na końcowym etapie – trzeba uznać za ustanowienie włączającej struktury zarządzania, o której 

mowa w Przewodniku RIS3.  

Strukturę zarządzania zgodnie z opisem PPO uzupełniało zaangażowanie partnerów społeczno-

gospodarczych, jako przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w ramach funkcjonujących 

gremiów takich jak Dolnośląska Rada Gospodarcza, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, 

Komitet Monitorujący RPO WD.  

Koordynatorem procesu przedsiębiorczego odkrywania na poziomie operacyjnym ustanowiony został 

Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, przy zachowaniu odpowiedzialności Zarządu Województwa na poziomie 

strategicznym. 

Zestawienie oceny realizacji kroków przewidzianych w Przewodniku RIS3, prowadzących do 

wyłonienia Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji zostało przedstawione w tabeli poniżej. 
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Tabela 5. Realizacja zaleceń Przewodnika RIS3 w procesie opracowania strategii inteligentnych 
specjalizacji 

Etap opracowania zgodnie 

z Przewodnikiem RIS 

Regionalna Strategia 

Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-

2020 

Ramy strategiczne na rzecz 

inteligentnych specjalizacji 

Dolnego Śląska 

1) analiza kontekstu 

regionalnego i potencjału 

innowacyjnego 

  

2) ustanowienie solidnej i 

włączającej struktury zarządzania 
 

na etapie monitorowania 

inteligentnych specjalizacji i 

kontynuacji PPO 

 na etapie wyłaniania 

inteligentnych specjalizacji 

3) opracowanie wspólnej wizji 

przyszłości regionu 
 

Nd. – w dokumencie 

głównym 

4) wybór ograniczonej liczby 

priorytetów rozwoju 
  

5) ustanowienie odpowiednich 

narzędzi i mechanizmów wdrażania 
 

Nd. – w dokumencie 

głównym 

6) wprowadzenie 

mechanizmów monitorowania i 

oceny 

 
na potrzeby inteligentnych 

specjalizacji 

Źródło: opracowanie własne.  

Podsumowując powyższe trzeba ocenić, że część analityczna dotyczące sposobu wyłonienia 

Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji spełniała wszystkie wymogi określone zarówno 

w Rozporządzeniu, jak i wypełniała zalecenia Przewodnika RIS3. Natomiast spełnienie warunku 

dotyczącego ustanowienia włączającej struktury zarządzania nastąpiło dopiero na końcowym etapie 

prac prowadzących do wyłonienia inteligentnych specjalizacji, co można uznać za niewystarczające 

zaangażowanie interesariuszy regionalnego systemu innowacji w oddolny proces definiowania 

priorytetów. Skutki braku systemowego zaangażowania przedsiębiorstw na początkowych etapach 

prac były częściowo niwelowane poprzez indywidualne wywiady z przedsiębiorcami oraz konsultacje 

na forach gremiów gromadzących przedstawicieli przedsiębiorstw (np. izby gospodarcze), niemniej 

jednak dopiero powołanie Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji włączyło przedstawicieli 

firm w system zarządzania RSI WD oraz inteligentnymi specjalizacjami. Biorąc pod uwagę nacisk 

położony na budowę procesu zarządzania zgodnie z założeniami poczwórnej helisy rozważyć też 

należy włączenie przedstawicieli organizacji pozarządowych – przedstawicieli społeczeństwa 
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obywatelskiego do składu Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji (z zachowaniem wymogu 

działania w obszarze tematycznym Grupy). W obecnej sytuacji społeczeństwo obywatelskie jest 

reprezentowane przez partnerów społeczno-gospodarczych, których specyfika często nie 

odzwierciedla obszaru związanego z inteligentnymi specjalizacjami, uniemożliwiając tym samym 

uwzględnienie w procesie przedsiębiorczego odkrywania potrzeb grup społecznych, końcowych 

użytkowników innowacji. Rozważenia wymaga także skład Grup Roboczych pod względem liczby 

członków Grupy, szczególnie w przypadku poszerzenia rodzajów reprezentowanych instytucji.   

Na marginesie procesu oceny sposobu wyłaniania inteligentnych specjalizacji zwrócić uwagę trzeba 

na niepełną spójność kryteriów wpisanych do załącznika XI do Rozporządzenia 1303/2013 i zaleceń 

wynikających z Przewodnika RIS3. Dla pozytywnego przejścia procesu weryfikacji warunków 

wstępnych przez RSI WD i Ramy DIS należało wykazać spełnienie kryteriów, które wprost nie miały 

umocowania w obowiązującym Rozporządzeniu. Kwestia ta została zauważona i skorygowana: w 

projekcie rozporządzenia tzw. ogólnego dla perspektywy finansowej 2021-2027 kryteria dla warunku 

podstawowego Celu polityki 1 odnoszą się również do funkcjonowania procesu przedsiębiorczego 

odkrywania oraz instytucji zarządzających strategią inteligentnej specjalizacji. 

2.2 Ocena realizacji celów RSI WD 2011-2020 

Czy misja i wizja określone w Strategii są w dalszym ciągu aktualne? 

Misja, jaką definiuje Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-

2020 to Dolny Śląsk - miejscem inspiracji dla innowacyjnego rozwoju, wizja regionu odnosząca się do 

2020 roku wskazuje m.in. na: 

 konkurencyjną w Europie Środkowej pozycji województwa dolnośląskiego jako jednego z 

polskich liderów innowacji wynikającej z silnych powiązań kooperacyjnych w nowoczesnych i 

dynamicznie rozwijających się gałęziach gospodarki; 

 pojawiające się nowe firmy innowacyjne, powstałe na bazie talentów wywodzących się 

uczelni dolnośląskich; 

 funkcjonujące otoczenie gospodarcze gotowe do wspierania nowych ryzykownych inicjatyw; 

 istnienie infrastruktury w ramach regionalnego systemu innowacji stwarzającej przychylne 

warunki dla tworzenia, dyfuzji oraz absorpcji innowacji; 

 istnienie infrastruktury wspierającej system edukacji na rzecz innowacji i kreowanie nowych 

wartości w społeczeństwie (zaufanie, otwartość); 

 funkcjonujący sprawny i spójny system instytucji otoczenia biznesu wspierających 

innowacyjny rozwój przedsiębiorstw, skutecznych brokerów między przedsiębiorstwami a ich 

partnerami naukowymi i biznesowymi, w relacjach transferu technologii i w kreowaniu 

powiązań kooperacyjnych; 

 powszechnie dostępne usługi elektroniczne;  
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 spójny i elastyczny system szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego, wysoko 

efektywny system kształcenia, silnie powiązany z praktyką.  

 istniejąca kultura kreatywności i partycypacji w życiu społecznym, co przekłada się na 

zdolności twórcze i gotowość do wprowadzania zmian dla wspólnego dobra, 

upowszechnione proinnowacyjne systemy motywowania pracowników, nagradzające 

kreatywność, inicjatywę i zdolność wprowadzania zmian40. 

Dane statystyczne i wskaźniki dotyczące poziomu innowacyjności województwa przedstawione w 

późniejszych rozdziałach raportu wskazują na aktualność misji i wizji przyjętej w RSI WD. Zmiany 

wskaźników innowacyjności – ich tempo i kierunek zmian – nie wskazują też, by wizja regionu w 2020 

roku zaprezentowana w dokumencie miała się w pełni urzeczywistnić. Ocenę taką potwierdzają 

również respondenci wywiadów pogłębionych, którzy podkreślają, że zarówno misja jak i wizja RSI 

WD 2011-2020 pozostają aktualne.  

 

Czy i w jakim stopniu cele i kierunki działań RSI WD 2011-2020 oraz Wyzwania „Ram strategicznych 

na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, odpowiadają obecnym/aktualnym potrzebom 

adresatów dolnośląskiego systemu innowacji i priorytetom aktualnej europejskiej, krajowej i 

regionalnej polityki innowacyjnej? 

Cele oraz kierunki określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2011-2020 obejmowały szereg obszarów determinujących i stymulujących wzrost poziomu 

innowacyjności regionu.  W dużym zakresie dotyczyły budowy otoczenia sprzyjającego powstawaniu 

innowacji dzięki:  

 zmianie postaw i umiejętności uczestników systemu innowacji, szczególnie przedsiębiorstw i 

instytucji nauki,  

 rozwojowi instytucji i zasobów wspierających projekty innowacyjne,  

 wdrożeniu mechanizmów usprawniających współpracę gospodarki i nauki oraz wspierających 

tworzenie sieci kooperacji,  

 doskonaleniu działań instytucji naukowych oraz ośrodków innowacji.  

Wszystkie te cele i kierunki działań, miały więc za zadanie wzmocnienie i rozwój wszystkich 

elementów składających się na regionalny system innowacji: podmiotów tworzących system i 

powiązań między nimi. Taka formuła, w przypadku regionów, których systemy innowacji znajdują się 

w fazie rozwoju – do których, jak wskazują wyniki rankingów innowacyjności regionów, należy Dolny 

Śląsk – powoduje, że do czasu uzyskania radyklanej poprawy osiąganych wyników, zdefiniowane cele 

pozostają w dużym stopniu aktualne. Potwierdzeniem tej oceny jest weryfikacja celów i obszarów 

interwencji zdefiniowanych w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, 

które zostały poddane aktualizacji w trakcie obowiązywania RSI WD. Powiązania i spójność celów ze 

zaktualizowanymi priorytetami wynikającymi z obowiązujących w regionie, kraju i UE strategii, 

zostały przedstawione w tabeli poniżej. 
                                                                 
40 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław 

2011, s. 64 i nast. 
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Tabela 6. Spójność celów RSI WD z priorytetami EU 2020, SOR, SRWD 2030 

RSI WD Europa 2020 SOR SRWD 2030 

Cele strategiczne, operacyjne i 
kierunki działań 

Działania w priorytecie Inteligentny 
rozwój – gospodarka oparta na 
wiedzy i innowacji 

Obszary w ramach celu 
szczegółowego I: Trwały wzrost 
gospodarczy oparty coraz silniej o 
wiedzę, dane i doskonałość 
organizacyjną 

Przedsięwzięcia strategiczne – grup 
zadań strategicznych w ramach 
celów strategicznych Efektywne 
wykorzystanie gospodarczego 
potencjału regionu oraz 
Wzmocnienie regionalnego kapitału 
ludzkiego i społecznego 

Cel strategiczny 1. Wzmacnianie 
innowacyjnych umiejętności i 
postaw, kluczowych dla gospodarki 
opartej na wiedzy.  

Podniesienie jakości edukacji 

Reindustrializacja 
 
Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Wsparcie innowacyjnych metod 
kształcenia 
 
Wspieranie działań na rzecz rozwoju 
umiejętności i postaw kreatywnych i 
przedsiębiorczych ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów 
uzdolnionych 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój postaw 
przedsiębiorczych i innowacyjnych.  

Podniesienie jakości edukacji 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Wsparcie innowacyjnych metod 
kształcenia 
 
Wspieranie działań na rzecz rozwoju 
umiejętności i postaw kreatywnych i 
przedsiębiorczych ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów 
uzdolnionych 

1.1.1. Wspieranie programów 
kreatywności i przedsiębiorczości 
dla dzieci i młodzieży.  

Podniesienie jakości edukacji 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 

Wsparcie innowacyjnych metod 
kształcenia 
 
Wspieranie działań na rzecz rozwoju 
umiejętności i postaw kreatywnych i 
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przedsiębiorczych ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów 
uzdolnionych 

1.1.2. Wspieranie programów 
promocji przedsiębiorczości na 
uczelniach wyższych.  

Podniesienie jakości edukacji 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 
 
Poprawa wyników działalności 
badawczej 

Rozwój innowacyjnych firm 

Wsparcie innowacyjnych metod 
kształcenia 
 
Wspieranie działań na rzecz rozwoju 
umiejętności i postaw kreatywnych i 
przedsiębiorczych ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów 
uzdolnionych 

1.1.3. Wprowadzenie do programu 
studiów doktoranckich kursów z 
tematyki komercjalizacji wyników 
badań naukowych.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm  

1.1.4. Stworzenie regionalnego 
programu promocyjnego „Dolny 
Śląsk – Polski Lider Innowacji”.  

   

1.1.5. Pobudzanie lokalnych 
inicjatyw jednostek samorządu 
terytorialnego na rzecz innowacji.  

 Rozwój innowacyjnych firm  

Cel operacyjny 1.2. Uwzględnianie 
w ofercie edukacyjnej szkół 
wyższych potrzeb innowacyjnych 
pracodawców poprzez włączanie ich 
przedstawicieli do procesu 
opracowywania planów i 
programów nauczania  

Podniesienie jakości edukacji 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 
 
Wspieranie transferu innowacji i 

Rozwój innowacyjnych firm 
Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 
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wiedzy; 

1.2.1. Uwzględnianie potrzeb 
innowacyjnych pracodawców w 
planach i programach studiów I, II i 
III stopnia prowadzonych przez 
szkoły wyższe.  

Podniesienie jakości edukacji 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 

Rozwój innowacyjnych firm 
Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 

1.2.2. Uwzględnianie potrzeb 
innowacyjnych pracodawców w 
planach i programach studiów 
podyplomowych oraz kursów 
specjalistycznych prowadzonych 
przez szkoły wyższe.  

Podniesienie jakości edukacji 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 

Rozwój innowacyjnych firm 
Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie 
szansy na sukces innowacyjnych 
projektów biznesowych.  

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Kapitał dla rozwoju 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa  
 
Rozwój innowacyjnych firm 
 

Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 

Cel operacyjny 2.1. Zapewnienie 
przedsiębiorstwom efektywnego 
wsparcia w postaci kapitału, wiedzy 
i infrastruktury w ramach 
Dolnośląskiego Systemu Innowacji.  

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 

Małe i średnie przedsiębiorstwa  
 
Rozwój innowacyjnych firm 
 
Kapitał dla rozwoju 
 

Wzmacnianie regionalnego systemu 
wsparcia finansowego dla 
przedsięwzięć innowacyjnych 
 
Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 

2.1.1. Wzbogacenie katalogu 
niefinansowych usług 
proinnowacyjnych świadczonych 
przez instytucje otoczenia biznesu, 
zwiększenie liczby tych usług oraz 

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 
 
Wspieranie transferu innowacji i 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
Rozwój innowacyjnych firm 

Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 
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poprawa ich jakości.  wiedzy; 

2.1.2. Zwiększenie dostępności 
finansowania innowacji poprzez 
rozwój i upowszechnienie 
finansowych instrumentów i 
produktów.  

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
Rozwój innowacyjnych firm 
 
Kapitał dla rozwoju 

Wzmacnianie regionalnego systemu 
wsparcia finansowego dla 
przedsięwzięć innowacyjnych 
 

2.1.3. Rozwój sieci inkubatorów i 
parków technologicznych/ 
przemysłowych w województwie  

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Kapitał dla rozwoju 

Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 

2.1.4. Wykorzystywanie zamówień 
publicznych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na rzecz 
innowacyjnego rozwoju regionu.  

 Rozwój innowacyjnych firm  

2.1.5. Tworzenie kultury 
innowacyjnej w 
przedsiębiorstwach.  

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 

Cel operacyjny 2.2. Wspieranie 
działalności badawczo-rozwojowej 
w przedsiębiorstwach 

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 
 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Kapitał dla rozwoju 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 

2.2.1. Rozwój infrastruktury b+r w Umożliwianie by innowacyjne Rozwój innowacyjnych firm Rozwój specjalizacji regionalnych i 
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przedsiębiorstwach.  pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

 
Kapitał dla rozwoju 

subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 

2.2.2. Wsparcie działalności 
badawczo-rozwojowej realizowanej 
przez przedsiębiorstwa.  

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Kapitał dla rozwoju 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost 
potencjału innowacyjnego 
dolnośląskich jednostek 
naukowych.  

Podniesienie jakości edukacji 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy; 

Rozwój innowacyjnych firm 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Wzmocnienie wrocławskiego 
ośrodka naukowego 

Cel operacyjny 3.1. Uzyskanie 
pozycji polskiego lidera w 
regionalnych specjalizacjach 
naukowo-technologicznych.  

Podniesienie jakości edukacji 
 

Rozwój innowacyjnych firm 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Wzmocnienie wrocławskiego 
ośrodka naukowego 

3.1.1. Utworzenie centrów 
kompetencji w jednostkach 
naukowych działających w ramach 
regionalnych specjalizacji naukowo-
technologicznych.  

Podniesienie jakości edukacji 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 
 
Wzmocnienie wrocławskiego 
ośrodka naukowego 
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3.1.2. Rozwój centrów kompetencji 
w jednostkach naukowych 
działających w ramach regionalnych 
specjalizacji naukowo-
technologicznych.  

Podniesienie jakości edukacji 
 
Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 

Cel operacyjny 3.2. Usprawnienie 
procesów komercjalizacji wiedzy w 
jednostkach naukowych.  

 Rozwój innowacyjnych firm 

Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 
 
Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 

3.2.1. Wzmocnienie jednostek 
komercjalizacji wiedzy powstałej w 
jednostkach naukowych dla 
polepszenia jakości i 
kompleksowości świadczonych 
usług.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 

Rozwój innowacyjnych firm 

Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 
 
Wzmocnienie wrocławskiego 
ośrodka naukowego 

3.2.2. Rozwój kompetencji i 
umiejętności pracowników 
naukowych oraz doktorantów w 
zakresie komercjalizacji wiedzy i 
współpracy z podmiotami 
gospodarczymi.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 

Rozwój innowacyjnych firm 
Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 

3.2.3. Programy stypendialne dla 
doktorantów, wspierające prace 
badawcze o wysokim potencjale 
aplikacyjnym.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Kapitał dla rozwoju 

Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 
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pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Cel strategiczny 4. Rozwój 
współpracy w gospodarce w 
obszarze innowacji.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Kapitał dla rozwoju 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie 
warunków dla rozwoju współpracy 
w obszarze innowacji.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Kapitał dla rozwoju 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Stymulowanie współpracy sfer 
biznesu, nauki i edukacji 

4.1.1. Promowanie wśród 
podmiotów gospodarczych 
współpracy opartej na modelu 
otwartej innowacji.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 
 
Wspieranie przedsiębiorczości, 
rozwój usług otoczenia biznesu oraz 
rozwój sieci powiązań 
gospodarczych, w tym inicjatyw 
klastrowych 

4.1.2. Rozwój wiedzy i umiejętności 
kadr instytucji otoczenia biznesu w 
zakresie animowania współpracy w 
obszarze innowacyjności.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 
 
Wspieranie przedsiębiorczości, 
rozwój usług otoczenia biznesu oraz 
rozwój sieci powiązań 
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gospodarczych, w tym inicjatyw 
klastrowych 

4.1.3. Cyklicznie organizowanie 
inicjatyw typu foresight o tematach 
branżowych, technologicznych i 
wyzwaniach dla gospodarki 
regionu.  

  
Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Zwiększenie 
liczby przedsiębiorstw 
współpracujących z innymi 
podmiotami w obszarze 
innowacyjności w ramach klastrów  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Wspieranie przedsiębiorczości, 
rozwój usług otoczenia biznesu oraz 
rozwój sieci powiązań 
gospodarczych, w tym inicjatyw 
klastrowych 

4.2.1. Cykliczna ocena potencjału 
gospodarki regionalnej pod kątem 
inicjowania nowych powiązań 
klastrowych.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Wspieranie przedsiębiorczości, 
rozwój usług otoczenia biznesu oraz 
rozwój sieci powiązań 
gospodarczych, w tym inicjatyw 
klastrowych 

4.2.2. Wspieranie rozwoju klastrów 
i inicjatyw klastrowych.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Wspieranie przedsiębiorczości, 
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produktami i usługami rozwój usług otoczenia biznesu oraz 
rozwój sieci powiązań 
gospodarczych, w tym inicjatyw 
klastrowych 

4.2.3. Wsparcie innowacyjnych 
projektów współpracy 
realizowanych przez klastry i 
inicjatywy klastrowe.  

Wspieranie transferu innowacji i 
wiedzy 
 
Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Rozwój specjalizacji regionalnych i 
subregionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji 
 
Wspieranie przedsiębiorczości, 
rozwój usług otoczenia biznesu oraz 
rozwój sieci powiązań 
gospodarczych, w tym inicjatyw 
klastrowych 

Cel operacyjny 4.3. Rozwój 
współpracy regionalnych instytucji 
proinnowacyjnych na rzecz 
przedsiębiorstw.  

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Wspieranie przedsiębiorczości, 
rozwój usług otoczenia biznesu oraz 
rozwój sieci powiązań 
gospodarczych, w tym inicjatyw 
klastrowych 
 
Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 
 

4.3.1. Rozwój współpracy 
informacyjno-promocyjnej instytucji 
proinnowacyjnych oraz wymiana 
dobrych praktyk.  

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Wspieranie przedsiębiorczości, 
rozwój usług otoczenia biznesu oraz 
rozwój sieci powiązań 
gospodarczych, w tym inicjatyw 
klastrowych 
 
Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
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RSI WD Europa 2020 SOR SRWD 2030 

kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 

4.3.2. Budowanie regionalnych 
partnerstw instytucji 
proinnowacyjnych na rzecz rozwoju 
i świadczenia wspólnych usług 
proinnowacyjnych skierowanych do 
przedsiębiorstw.  

Umożliwianie by innowacyjne 
pomysły skutkowały nowymi 
produktami i usługami 

Rozwój innowacyjnych firm 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Wspieranie przedsiębiorczości, 
rozwój usług otoczenia biznesu oraz 
rozwój sieci powiązań 
gospodarczych, w tym inicjatyw 
klastrowych 
 
Rozwój usług proinnowacyjnych oraz 
kreowanie i wspieranie regionalnych 
ośrodków innowacyjności 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Obszarami aktualnych dokumentów strategicznych, które nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w RSI WD 2011-2020 są kwestie – spośród tych o 

charakterze horyzontalnym, niezwiązanych z inteligentnych specjalizacjami – dotyczące: rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, reindustrializacji  

gospodarki oraz  wdrożenia  koncepcji Przemysłu  4.0 (automatyzacja i cyfryzacja przemysłu). Ponadto dokumenty strategiczne podkreślają aspekt 

działalności i powiązań międzynarodowych we wszystkich wymiarach aktywności innowacyjnej.   
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W ocenie większości respondentów badań jakościowych, opisane w RSI WD 2011-2020 oraz Ramach 
DIS cele, kierunki działań, oraz wyzwania, pozostają aktualne. Działanie na rzecz odpowiedzi na 
obecnie istniejące potrzeby adresatów systemu innowacji, dzięki sposobowi ich sformułowania, jest 
możliwe w ramach istniejących zapisów. 

W odniesieniu do grupy adresatów, jaką są przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, w wywiadach zwrócono 
uwagę na kilka zagadnień związanych ze zmianami sytuacji społeczno-gospodarczej, dostępnego w 
okresie wdrażania Strategii wsparcia, jak również ewoluującymi potrzebami. Aktualnym problemem 
staje się nieodpowiednie dopasowanie narzędzi interwencji do potrzeb przedsiębiorców, w 
szczególności w przypadku instrumentów dotacyjnych. Obciążenia administracyjne, liczba 
potrzebnych dokumentów, oraz czasochłonność procesu aplikacji o środki sprawiają, iż tego rodzaju 
instrumenty stają się mniej atrakcyjne. Dla przedsiębiorców, w szczególności w obszarach 
innowacyjnych, istotne znaczenie ma szybkość uzyskania decyzji o finansowaniu. Sprawia to, iż 
szukają finansowania w źródłach rynkowych w postaci produktów oferowanych przez banki, które 
stanowią konkurencję dla źródeł publicznych. Respondenci identyfikowali również potrzebę wsparcia 
przedsięwzięć na wczesnym, zalążkowym etapie rozwoju – jako „banku pomysłów”, czy inkubatora. 
Wsparcie to polegać by miało na doradztwie (np. pomocy w opracowaniu biznesplanu, modelu 
działalności, przetestowaniu pomysłu) oraz relatywnie niewielkim wsparciu finansowym (do 20-50 
tys. zł). W kontekście czasu, jaki upłynął od opracowania RSI WD 2011-2020, zasadne wydaje się 
przeprowadzenie badania potrzeb dolnośląskich przedsiębiorców. Pozyskane informacje pozwoliłyby 
na precyzyjne ukierunkowanie wdrażanych w ramach Strategii działań. 

Aktualna pozostaje potrzeba rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami otoczenia biznesu, jak 
również pomiędzy jednostkami naukowymi. W ocenie respondentów, choć w bieżącej działalności 
tych podmiotów brakuje niekiedy czasu na sieciowanie i dialog, jest to sfera, którą warto wzmocnić w 
wymiarze regionalnym. Jednostki te niejednokrotnie aktywne są na polu krajowym lub 
międzynarodowym, brakuje jednak współpracy z innymi podmiotami z Dolnego Śląska, brakuje 
niekiedy również wiedzy o ich działalności. W roli inicjatora i koordynatora współpracy występować 
powinny władze samorządowe i Urząd Marszałkowski, poprzez organizację spotkań, forum, czy 
konferencji. Wydarzenia te służyć by miały systematycznemu dialogowi i rozwojowi współdziałania, 
dostarczałyby okazji do wymiany informacji o aktywności poszczególnych jednostek, dobrych praktyk, 
nawiązywaniu partnerstw, realizacji wspólnych projektów, czy unikaniu dublowania projektów 
nakierowanych na te same cele.  

Wyzwania, z którymi mierzą się instytucje otoczenia biznesu, jak również jednostki naukowe, mają 
także charakter finansowy. Ograniczeniu uległa dostępność środków zewnętrznych na bieżące 
działanie instytucji (projektów systemowych), co sprawia, że koncentrują się na działalności 
projektowej. Zmianie uległ też poziom dofinansowania działań – w większości dostępnych źródeł 
oczekiwany jest wkład własny, co stanowi wyzwanie dla podmiotów nieprowadzących działalności 
komercyjnej (lub prowadzących ją w niewielkim zakresie). W obliczu tych wyzwań rośnie znaczenie 
wsparcia instytucji poprzez stworzenie funduszu na bieżące działanie, oraz sfinansowanie wkładu 
własnego niezbędnego do pozyskania środków z funduszy zewnętrznych. 

Podsumowując, cele i kierunki działań RSI WD 2011-2020, jak również wzywania zidentyfikowane w 
Ramach DIS, w przeważającym stopniu odpowiadają aktualnym potrzebom aktorów systemu 
innowacji, jak również priorytetom polityki innowacyjnej. Kwestie wymagające uzupełnienia w 
dokumentach strategicznych dotyczą w szczególności wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0 
(automatyzacji i cyfryzacji przemysłu), gospodarki obiegu zamkniętego, oraz reindustrializacji 
gospodarki. Konieczne jest również wzmocnienie roli władz samorządu i Urzędu Marszałkowskiego 
jako koordynatora i inicjatora działań w obrębie regionalnego systemu innowacji, któremu 
towarzyszyć powinno adekwatne wzmocnienie zasobów organizacyjnych (kadrowych i finansowych) 
przeznaczonych na zarządzanie RSI. 
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Czy i w jakim stopniu osiągnięte zostały założone cele RSI WD 2011-2020 (cele strategiczne, 

operacyjne i kierunki działań)?  

W ramach wyznaczonych celów strategicznych RSI WD 2011-2020 określony został stan docelowy do 

osiągniecia w 2020 r. oraz planowane wartości pośrednie. Zestawienie wskaźników i ich realizacja 

przedstawia tabela poniżej.  

Tabela 7. Realizacja wskaźników celów strategicznych 

Cele strategiczne RSI WD 2011-

2020 

Planowany stan docelowy Stan osiągnięty  

1. Wzmacnianie innowacyjnych 

umiejętności i postaw, 

kluczowych dla gospodarki 

opartej na wiedzy.  

Wzrost odsetka przedsiębiorstw 

w województwie, które poniosły 

nakłady na działalność 

innowacyjną w 2020 r. do 

23,49% przemysłowe i 10,69% 

usługowe. 

Wartość w 2017 r. przemysłowe: 

21,49%, usługowe: 9,69% 

Przedsiębiorstwa w 

województwie, które 

poniosły nakłady na 

działalność innowacyjną w 

2017 r.: 15,23% przemysłowe 

i 8,91% usługowe  

2. Zwiększenie szansy na sukces 

innowacyjnych projektów 

biznesowych.  

Nakłady na działalność 

innowacyjną przypadające na 

jedno przedsiębiorstwo 

prowadzące działalność 

innowacyjną wzrosną w 2020 r. 

do 5685,61 zł przemysłowe i 

6865,29 zł usługowe 

Nakłady na działalność 

innowacyjną przypadające na 

jedno przedsiębiorstwo 

prowadzące działalność 

innowacyjną przemysłowe i 

usługowe – b/d 

Przedsiębiorstwa, które 

wprowadziły innowacje 

produktowe i/lub procesowe 

jako % ogółu przedsiębiorstw  

Wartość w 2020 r.  22,6% 

przemysłowe ;14% usługowe 

Wartość w 2017 r. 22,1% 

przemysłowe; 13,5% usługowe 

Przedsiębiorstwa, które 

wprowadziły innowacje 

produktowe i/lub procesowe 

jako % ogółu przedsiębiorstw 

w 2017 r. 17,78% 

przemysłowe, 11,77% 

usługowe 

 

Przedsiębiorstwa, które 

wprowadziły innowacje 

organizacyjne jako % 

przedsiębiorstw  

Przedsiębiorstwa, które 

wprowadziły innowacje 

organizacyjne jako % 

przedsiębiorstw w 2016 r.  
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Wartość w 2020 r.  

16,2% przemysłowe;16,8% 
usługowe 

Wartość w 2017 r.  

14,5% przemysłowe;15,1%  
usługowe 

11,8% przemysłowe, 5,0% 

usługowe 

 

Nakłady na B+R w sektorze 

przedsiębiorstw w mln zł 

Wartość w 2020 r. 5247,8  

Wartość w 2017 r. 4521,5 

Nakłady na B+R w sektorze 

przedsiębiorstw w mln zł 

Wartość w 2017 r. 953,7 

3. Wzrost potencjału 

innowacyjnego dolnośląskich 

jednostek naukowych. 

Liczba wniosków patentowych 

złożonych w 2020 roku wyniesie 

430. 

Liczba wniosków 

patentowych w 2018 r. 

wyniosła 371 

Finansowanie działalności B+R ze 

środków publicznych (tys. zł) 

Wartość w 2020 r.  23965,5  

Wartość w 2017 r. 363676,1 

Finansowanie działalności 

B+R ze środków publicznych 

(tys. zł) 

Wartość w 2017 r. 383157,2 

Finansowanie działalności B+R ze 

środków prywatnych (tys. zł) 

Wartość w 2020 r.  194 216,71  

Wartość w 2017 r. 397628,1 

Finansowanie działalności 

B+R ze środków prywatnych 

(tys. zł) 

Wartość w 2017 r. 609482,3 

4. Rozwój współpracy w 

gospodarce w obszarze 

innowacji.  

Odsetek przedsiębiorstw, które 

współpracowały w zakresie 

działalności innowacyjnej w 

latach 2018-2020, w ogóle 

przedsiębiorstw aktywnych 

innowacyjnie wyniesie 42,4% 

(przemysłowe) i 33,4% 

(usługowe) 

Odsetek przedsiębiorstw, 

które współpracowały w 

zakresie działalności 

innowacyjnej w % ogółu w 

2016 r. 38,51% 

(przemysłowe) i 14,86% 

(usługowe) 

Jak wskazują aktualne wartości wskaźników dla poszczególnych celów strategicznych nie zostały 

osiągnięte zaplanowane wartości na rok 2017, w większości przypadków nie można więc mówić o 

realizacji założonych celów strategicznych.  
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Czy istnieje potrzeba uzupełnienia, przedefiniowania, usunięcia któregoś z celów Strategii? 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 wyznacza cztery 

cele strategiczne i łącznie dziewięć celów operacyjnych przedstawionych w tabeli.  

Tabela 8. Cele strategiczne i operacyjne RSI WD 

Cel strategiczny 1. Wzmacnianie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla 
gospodarki opartej na wiedzy.  

Cel operacyjny 1.1. Rozwój postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.  

Cel operacyjny 1.2. Uwzględnianie w ofercie edukacyjnej szkół wyższych potrzeb innowacyjnych 
pracodawców poprzez włączanie ich przedstawicieli do procesu opracowywania planów i 
programów nauczania  

Cel strategiczny 2. Zwiększenie szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych.  

Cel operacyjny 2.1. Zapewnienie przedsiębiorstwom efektywnego wsparcia w postaci kapitału, 
wiedzy i infrastruktury w ramach Dolnośląskiego Systemu Innowacji.  

Cel operacyjny 2.2. Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach 

Cel strategiczny 3. Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych.  

Cel operacyjny 3.1. Uzyskanie pozycji polskiego lidera w regionalnych specjalizacjach naukowo-
technologicznych.  

Cel operacyjny 3.2. Usprawnienie procesów komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych.  

Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji.  

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie warunków dla rozwoju współpracy w obszarze innowacji.  

Cel operacyjny 4.2. Zwiększenie liczby przedsiębiorstw współpracujących z innymi podmiotami w 
obszarze innowacyjności w ramach klastrów  

Cel operacyjny 4.3. Rozwój współpracy regionalnych instytucji proinnowacyjnych na rzecz 
przedsiębiorstw.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak wykazała wcześniejsza analiza pozostają one spójne z celami wyznaczonymi przez nadrzędne 

dokumenty strategiczne na poziomie województwa, Polski i Unii Europejskiej. Poziom osiąganych 

przez województwo rezultatów w zakresie innowacyjności wskazuje również na dalszą aktualność 

zdefiniowanych celów. Z tego powodu nie wydaje się zasadne usunięcie któregokolwiek z nich. 

Potencjalne modyfikacje dotyczą większej koncentracji i odniesienia celów do inteligentnych 

specjalizacji Dolnego Śląska, w szczególności dotyczy to celów operacyjnych w ramach celu 

strategicznego 3. Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych oraz celu 

operacyjnego 2.2. Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach w ramach 

celu strategicznego 2. Zwiększenie szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych.  

Przegląd obowiązujących dokumentów strategicznych, w szczególności regionalnych, wskazuje na 

konieczność uzupełnienia celów w zakresie trzech obszarów: 
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 włączania podmiotów i inicjatyw regionalnych w międzynarodowe sieci innowacji: rozwój współpracy 

międzynarodowej dotyczącej projektów B+R, udziału podmiotów (w tym przedsiębiorstw) 

z województwa dolnośląskiego w międzynarodowych partnerstwach i inicjatywach na rzecz 

innowacji, szczególnie w pokrewnych obszarach inteligentnych specjalizacji;  

 rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym jako obszaru poszukiwań nowych technologii 

innowacyjnych rozwiązań, kreowania nowych innowacyjnych łańcuchów wartości wykorzystujących 

zasoby regionalnej gospodarki, szczególnie biorąc pod uwagę obszar specjalizacji Dolnego Śląska 

„Surowce naturalne i wtórne”; 

 rozwoju „Przemysłu 4.0”, czyli zaawansowanej automatyzacji procesów technologicznych i 

zarządczych w przedsiębiorstwach, prowadzących do zwiększenia ich wydajności i mniejszej 

podatności na zmiany demograficzne skutkujące niedoborami zasobów pracowników, również w 

kontekście specjalizacji Dolnego Śląska „technologie informacyjno-komunikacyjne”.  

Zarówno obszar gospodarki o obiegu zamkniętym, jak i rozwój „Przemysłu 4.0” stały się w ostatnich 

latach istotnym tematem dyskusji na poziomie Unii Europejskiej, a w ślad za tym w krajach 

członkowskich. Przygotowane zostały pakiety dokumentów podsumowujące działania podejmowane 

na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, a wokół tych tematów zawiązano partnerstwa i współpracę 

m.in. na rzecz kreowania i monitorowania innowacyjnych rozwiązań powalających wdrożyć te 

koncepcje41. 

2.3 Ocena systemu wdrażania RSI WD 2011-2020 

Czy system zarządzania i wdrażania strategii został właściwie zaplanowany i był właściwie 

wykorzystywany, skuteczny? 

System wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-

2020 zgodnie z założeniami miał determinować sposób realizacji przyjętych celów i kierunków działań 

i tworzyć ramy dla mechanizmów sterowania procesami wdrażania strategii. Ustanowione struktury 

zarządzania, dysponujące skutecznymi narzędziami i obejmujące wszystkie elementy regionalnego 

systemu innowacji  miały z zadanie koordynować działania wspierające innowatorów i aktorów 

systemu innowacyjnego42. Zaplanowany system wdrażania RSI WD składał się ze struktury 

organizacyjnej umiejscowionej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i 

uwzględniał rolę pozostałych aktorów regionalnego systemu innowacji. Poszczególnym elementom 

systemu wdrażania zostały przypisane zadania oraz kompetencje niezbędne do ich realizacji. 

Określone zostały także powiązania systemowe, występujące pomiędzy poszczególnymi elementami. 

Zadaniem struktury organizacyjnej ulokowanej w Urzędzie Marszałkowskim było zgodnie z 

założeniami systemu inicjowanie, koordynacja, finansowanie, monitoring i ewaluację działań 

prowadzonych przez różne jednostki zewnętrzne w ramach RSI WD oraz koordynację działań 

                                                                 
41 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm, 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/tags/industry-40  
42 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2022, s. 82 i nast. 
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prowadzonych w ramach Urzędu. Strukturę systemu wdrażania RSI WD przedstawia poniższy 

rysunek.  

Rysunek 4. System wdrażania RSI WD 

 

 

Źródło: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. 

Na poziomie strategicznym za wdrażanie Strategii odpowiadać miał Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego, wspierany przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląską 

Radę Innowacyjności, pełniącą głównie rolę opiniodawczą i kontrolną. Dyrektor Departamentu 

Rozwoju Regionalnego zgodnie z założeniami pełnić miał zwierzchnictwo nad pozostałymi 
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jednostkami struktury Urzędu Marszałkowskiego, bezpośrednio zaangażowanymi w realizację 

Strategii na poziomie operacyjnym. Zgodnie z przedstawioną koncepcją za zasadne zostało uznane 

zachowanie wewnątrz Departamentu Rozwoju Regionalnego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego 

Działu Innowacji i Konkurencyjności, który będzie się zajmował wyłącznie sprawami związanymi z 

wdrażaniem celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego oraz realizacją 

szeroko pojętych działań na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki. W celu zapewnienia spójności 

działań realizowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego/Dział Innowacji i Konkurencyjności z 

działalnością innych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, za konieczne wskazano 

powołanie Grupy Roboczej ds. Wdrażania RSI WD, składającej się z przedstawicieli Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego oraz innych wydziałów realizujących podstawowe kierunki polityki innowacyjnej 

regionu. 

Rola poszczególnych podmiotów składających się na system wdrażania RSI WD została określona w 

następujący sposób.  

Zarząd Województwa –najwyższy czynnik decyzyjny i kontrolny, powołujący pozostałe jednostki 

systemu wdrażania funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego, 

zatwierdzający Plany Wykonawcze oraz sprawujący nadzór na poziomie strategicznym (również jako 

podmiot dokonujący ewaluacji).  

Dolnośląska Rada Innowacyjności – ciało doradcze, złożone z przedstawicieli wszystkich środowisk 

tworzących Regionalny System Innowacji, tj. przedsiębiorstw i sieci gospodarczych, jednostek N+R, 

systemu edukacyjnego, instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz 

jednostek samorządu terytorialnego. Przy ustalaniu składu Rady, zgodnie z założeniami zalecane było 

wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osób uczestniczących dotychczas w pracach: Zespołu 

Monitorującego DSI, Komitetu Sterującego RSI WD, Grup Roboczych biorących udział w pracach nad 

przedstawianą w niniejszym dokumencie Strategią, Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki lub 

Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Zaznaczono, że alternatywnie rolę Rady przejąć może w całości 

jeden z wymienionych podmiotów. Zadaniem Rady zgodnie z założeniami było pełnienie funkcji 

doradczych na poziomie strategicznym, opiniowanie inicjatyw podejmowanych w ramach Planów 

Wykonawczych do RSI WD, zgłaszanie własnych inicjatyw działań oraz udział w ewaluacji wdrażania 

Strategii.  

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego –łącznik między poziomem strategicznym a 

operacyjnym systemu. Zgodnie z założeniami systemu jego rolą miało być tworzenie odpowiedniego 

klimatu wokół działań proinnowacyjnych, zapewnienie poparcia organów stanowiących i 

wykonawczych władzy regionalnej, koordynowanie inicjatyw podejmowanych przez różne komórki 

Urzędu Marszałkowskiego oraz działań podejmowanych przez inne instytucje.  

Wydział Rozwoju Gospodarczego /Dział Innowacji i konkurencyjności w Urzędzie Marszałkowskim 

– jednostka funkcjonująca w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego, powołana specjalnie 

do zadań związanych z wdrażaniem Strategii, której rolą jest inicjowanie i realizacja projektów 

własnych Urzędu (systemowych) mających za zadanie wdrożenie Strategii, realizowanych 

samodzielnie przez Urząd lub we współpracy z innymi podmiotami (np. uczelniami, czy instytucjami 

otoczenia biznesu świadczącymi usługi proinnowacyjne oraz organizacja monitoringu i ewaluacji 
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procesu wdrażania RSI WD. Zadania Działu obejmowały także koordynację działań proinnowacyjnych 

podejmowanych w regionie przez pozostałych uczestników Regionalnego Systemu Innowacji. 

Planowane sposoby realizacji działań koordynacyjnych obejmowały: 

 ogłaszanie konkursów na projekty realizujące kierunki określone w Planach 

Wykonawczych do RSI WD,  

 współrealizację projektów systemowych na zasadzie partnerstwa,  

  prowadzenie kalendarza regionalnych wydarzeń/imprez o charakterze 

proinnowacyjnym, dostępnego na stronach internetowych UMWD,  

 inicjowanie cyklicznych spotkań z regionalnymi instytucjami edukacyjnymi, naukowymi, 

gospodarczymi i proinnowacyjnymi w celu koordynacji programu Dolny Śląsk – Polski 

Lider Innowacji.  

Grupa Robocza ds. Wdrażania RSI WD – grupa powołana przez Zarząd Województwa, w skład 

wchodzić mieli przedstawiciele wydziałów Urzędu Marszałkowskiego (na poziomie kierowniczym) 

zaangażowanych w realizację działań związanych z wdrażaniem RSI WD. Planowanym zadaniem 

grupy miało być inicjowanie i koordynowanie działań realizowanych w ramach Urzędu, mających 

wpływ na realizację celów Strategii, bądź bezpośrednio realizujących cele.  

Zadaniowe grupy robocze – grupy zadaniowe tworzone do realizacji określonych zadań i projektów 

własnych Urzędu Marszałkowskiego. W skład grup zadaniowych będą mogli wchodzić eksperci 

zewnętrzni oraz przedstawiciele instytucji i firm zewnętrznych uczestniczących w realizacji wspólnych 

projektów.  

Instytucje zewnętrzne – zewnętrzne instytucje niezależne od Samorządu Województwa, biorące 

udział w realizacji projektów i działań (samodzielnie lub w partnerstwie z UMWD), mających na celu 

wdrożenie RSI WD: instytucje B+R, instytucje edukacyjne, instytucje otoczenia biznesu świadczące 

usługi proinnowacyjne, jednostki samorządu terytorialnego43. 

Zaplanowany system wdrażania RSI WD 2011-2020 obejmował podstawowe i wymagane funkcje 

niezbędne do realizacji zakładanych działań. W okresie wdrażania jednak nie wszystkie jego 

elementy udało się wdrożyć. Analiza stron internetowych i dostępnych materiałów, a także 

przeprowadzone w ramach badania wywiady z przedstawicielami UMWD wskazały, że nie została 

powołana Dolnośląska Rada Innowacji. Jej rolę częściowo pełniła Dolnośląska Rada Gospodarcza. 

Działania nie podjęły lub nie kontynuowały również Grupa robocza ds. Wdrażania RSI WD oraz 

zadaniowe grupy robocze. Funkcje zgodnie z założonym systemem realizowały struktury 

organizacyjne w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dodatkowo 

funkcję zadaniowych grup przejęły od 2015 r.  Grupy ds. inteligentnych specjalizacji. 

Problemem w skutecznym wdrożeniu struktury zarządzania RSI WD 2011-2020 okazały się źródła 

finansowania działań związanych z inicjowaniem i koordynowaniem przez UMWD działań instytucji 

zewnętrznych. Zaplanowana struktura bazowała na założeniach perspektywy finansowej 2007-2013 

                                                                 
43 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2022, s. 85 i nast. 
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zakładającej dofinansowanie systemowych przedsięwzięć regionów związanych z regionalnymi 

strategiami innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kolejny okres 

programowania wykluczył jednak niemal w całości tego typu projekty, a tym samym ograniczył 

możliwości finansowania działań animacyjnych na rzecz realizacji RSI WD 2011-2020 do zasobów 

własnych Samorządu Województwa. Przy czym podkreślić trzeba, jak wynika z wypowiedzi 

respondentów, środki własne przeznaczane były w niewielkiej – i wyraźnie zmniejszającej się w miarę 

upływu czasu – ilości. Przyczyn takiego stanu rzeczy, jak podkreślali respondenci, upatrywać można w 

niskim priorytecie działań związanych ze wspieraniem innowacyjności i wdrażaniem RSI dla 

zarządzających województwem. System koordynacji wdrażania i monitorowania RSI z zapewnionym 

źródłem finansowania w ramach projektu systemowego POKL funkcjonował efektywnie. Projekt 

pozwalał na zaangażowanie odpowiedniej liczby osób w Wydziale Gospodarki (ówczesnym Wydziale 

Rozwoju Gospodarczego). Natomiast po jego zakończeniu odczuwalne stały się braki związane z 

ograniczeniem liczby etatów przeznaczonych na realizację zadań związanych z wdrażaniem RSI WD 

2011-2020 oraz środków na działania koordynujące. W perspektywie finansowej 2014-2020 

zarządzający RPO WD 2014-2020 nie przewidzieli możliwości realizacji odrębnego projektu 

wspierającego zarządzanie RSI WD 2011-2020. Jedynie w bardzo wąskim zakresie – w odniesieniu do 

badań monitoringowych – lukę w finansowaniu wypełniła pomoc techniczna RPO WD 2014-2020. 

Środki na realizację zadań związanych z koordynacją i wdrażaniem RSI WD 2011-2020, czyli na 

zapewnienie niezbędnych zasobów kadrowych nie były dostępne. 

IOB co do zasady dobrze oceniają system zarządzania i współpracę z Urzędem Marszałkowskim, choć 

ich kontakty nie są częste i intensywne. Należy przy tym zaznaczyć, że sama Strategia dla wielu IOB 

nie ma dużego znaczenia. Istotny był proces wyboru i zdefiniowania inteligentnych specjalizacji, gdyż 

w wielu działaniach podejmowanych przez instytucje, wpisywanie się beneficjenta w którąś ze 

specjalizacji jest warunkiem koniecznym udzielenia wsparcia.  

W odniesieniu do systemu wdrażania i roli Urzędu Marszałkowskiego, często wskazuje się na brak 

efektywnej platformy stanowiącej przestrzeń do nawiązywania współpracy między różnymi 

kategoriami instytucji związanych z wdrażaniem innowacji. Szczególnie dotyczy to braku współpracy 

między jednostkami naukowymi, a przedsiębiorcami. Wskazuje się, że stworzenie tego typu 

platformy jest rolą samorządu regionalnego i powinno być jednym z podstawowych instrumentów 

wdrażania RSI. Należy jednak przytoczyć inne opinie, które wskazują, że co prawda niedostateczna 

współpraca między tymi podmiotami jest zdecydowanym mankamentem, jednak stworzenie 

dodatkowej możliwości wymiany informacji, wcale nie przysłuży się jej zwiększeniu. Po intensywnych 

działaniach informacyjnych związanych z samą RSI i po jeszcze bardziej intensywnych działaniach 

dotyczących możliwości finansowania projektów ze środków regionalnych lub europejskich w ramach 

RPO lub POIR, nie ma grup, które nie miały możliwości włączenia się w procesy związane z 

wdrażaniem RSI. Innymi słowy, wszyscy potencjalnie zainteresowani współpracą w zakresie 

innowacji, mają możliwości zdobycia informacji lub nawiązania współpracy. Przedstawiciele 

regionalnych instytucji dobrze się znają, wiedzą nawzajem o swojej działalności i nie jest im 

potrzebne kolejne pole wymiany informacji. Ewaluatorzy oceniają, że faktycznie dotychczasowe 

możliwości wymiany informacji między jednostkami naukowymi oraz między IOB są wystarczające, 

jednak warto skupić się na dalszych próbach włączania przedsiębiorców potencjalnie 
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zainteresowanych współpracą z nimi. Informacje powinny w mniejszym stopniu dotyczyć jednak 

samej Strategii, lecz potencjalnych korzyści dla biznesu. Problemem nie jest raczej brak wiedzy i brak 

przestrzeni do wymiany informacji, lecz brak poczucia, że ta współpraca przyniesie wymierne korzyści 

biznesowe.  

System zarządzania RSI jest w opinii rozmówców wyraźną domeną Urzędu Marszałkowskiego i to ta 

instytucja odbierana jest jako ‘właściciel’ Strategii. Z punktu widzenia IOB, jednostek naukowych oraz 

przedsiębiorców nie wydaje się, żeby obecne system stanowił jakąkolwiek barierę dla skutecznego 

wdrażania Strategii. Tym niemniej znaczenie samego systemu i ewentualne obciążenie 

administracyjne są zdecydowanie mniejszej wagi niże system wdrażania programów stanowiących 

źródło finansowania projektów, w których instytucje te występują jako beneficjenci, czyli przede 

wszystkim RPO WD, POIR czy Horyzont 2020. 

 

Czy zaplanowane i wdrożone Działania były adekwatne do potencjału instytucjonalnego regionu, 

zdiagnozowanych problemów i wyzwań? 

W procesie opracowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2011-2020 jako niezbędne elementy dla budowy gospodarki opartej na wiedzy określono potrzebę 

wzmacniania postawy kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności wśród młodych 

mieszkańców regionu od edukacji przedszkolnej do etapu szkolnictwa wyższego, następnie 

zapewnienie możliwości kształtowania własnej przyszłości poprzez elastyczny rynek oraz dostęp do 

atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w regionie. Konieczne jest również 

funkcjonowanie przedsiębiorstw otwartych na nowe, innowacyjne rozwiązania, a także systemu ich 

wsparcia – instytucji otoczenia biznesu, m.in. brokerów technologii, inicjujących projekty 

technologiczne, produktowe i rynkowe44. Dodatkowe główne wyzwania zidentyfikowane w RSI WD 

to: 

 włączenie się w światowe procesy zielonego rozwoju, kreowanie eko-innowacji, wsparcie dla 

rozwiązań proekologicznych i nowych wzorców w zakresie np. zamkniętego obieg 

materiałów, śladu węglowego); 

 promowanie nowych wzorców współpracy wśród przedsiębiorstw i jednostek naukowych, ze 

względu na ograniczoną liczbę firm innowacyjnych tworzących nowe rozwiązania 

technologiczne; 

 oparcie atrakcyjności województwa w kontekście inwestycji i nowych projektów na 

talentach: zasobów ludzkich i naukowych; kształtowanie liderów przyszłości; 

 rozwój oparty o specjalizacje regionalne wykorzystujące endogeniczny potencjał regionu;  

 umiejętnie i swobodnie posługiwanie się technologiami komunikacyjnymi i korzystanie z 

usług online przez mieszkańców regionu; 

 optymalizacja procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych; 

                                                                 
44

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław 20122, s. 60-
61. 
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 wykorzystanie potencjału nauki w regionie tkwiącego w jej wielodyscyplinarności45. 

W związku z opracowaniem Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska w 

2015 roku sformułowane zostały również wyzwania związane z rozwojem innowacyjności i 

budowaniem długofalowej przewagi konkurencyjnej regionalnej gospodarki, do których należały: 

 zwiększenie nakładów na działalność B+R przez sektor prywatny, 

 wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego jednostek B+R i uczelni wyższych przez 

sektor przedsiębiorstw, 

 zwiększenie oferty jednostek B+R i uczelni wyższych dla biznesu w zakresie pozyskiwania 

licencji i know-how, 

 wsparcie wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz ich ekspansji i promocji na 

rynkach krajowym i zagranicznych, 

 wzrost odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym jak i 

usługowym, 

 zwiększenie poziomu kooperacji między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami i nauką 

w ramach sieci współpracy m. in. w inicjatywach klastrowych, 

 promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych poprzez programy edukacyjne dla dzieci i 

młodzieży, 

 koncentracja wsparcia publicznego na specjalizacjach regionalnych o największych 

perspektywach rozwoju w zakresie innowacyjności46. 

W stosunku do wyzwań wskazanych w głównym dokumencie Strategii w 2011 r. większy nacisk został 

położony na realizację i wykorzystanie rezultatów działalności badawczo-rozwojowej przez 

przedsiębiorców oraz wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, wprowadzających nowe produkty 

i usługi oraz ich ekspansję rynkową. Podkreślenia jest fakt, iż kwestia poszukiwania i wspierania 

specjalizacji regionalnej została już zidentyfikowana jako wyzwanie w RSI WD, czyli zanim 

obowiązująca stała się koncepcja inteligentnych specjalizacji wymagająca koncentracji wsparcia na 

ograniczonej liczbie priorytetów, wynikających z regionalnych potencjałów. W kontekście 

inteligentnej specjalizacji dodatkowego znaczenia nabrało również wyzwanie związane z 

wykorzystaniem wielodyscyplinarności sfery naukowej reprezentowanej w województwie 

dolnośląskim. Warte rozważenia jest dedykowanie odrębnego kierunku działań RSI WD dla wsparcia 

wykorzystania jej na rzecz potencjalnych międzysektorowych nisz innowacyjnych w ramach obszarów 

inteligentnej specjalizacji.  

Weryfikacja określonych w dokumentach RSI WD oraz Ramach DIS wyzwań wobec przewidzianych do 

realizacji w ramach Strategii kierunków działań   potwierdza, że zostały one określone trafnie.. W 

stosunku do wszystkich zdiagnozowanych wyzwań przewidziane do realizacji zostały adekwatne 

działania. Wyjątek stanowią kwestie dotyczące rozwoju ekoinnowacji oraz wykorzystania technologii 

komunikacyjnych, które nie znalazły odzwierciedlenia w planowanych działaniach. Zestawienie 

działań i wyzwań wynikających z dokumentów strategicznych zawiera poniższa tabela. 

                                                                 
45

 Tamże, s.61-62. 
46

 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, Wrocław 2015, s. 13-14. 
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Tabela 9. Zestawienie kierunków działań RSI WD i zidentyfikowanych wyzwań 
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Wspieranie 
programów 
kreatywności i 
przedsiębiorczości dla 
dzieci i młodzieży.  

X      X          

Wspieranie 
programów promocji 
przedsiębiorczości na 
uczelniach wyższych.  

X      X          
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Wprowadzenie do 
programu studiów 
doktoranckich kursów 
z tematyki 
komercjalizacji 
wyników badań 
naukowych.  

 X     X   X X  X X   

Stworzenie 
regionalnego 
programu 
promocyjnego „Dolny 
Śląsk – Polski Lider 
Innowacji”.  

X                

Pobudzanie lokalnych 
inicjatyw jednostek 
samorządu 
terytorialnego na 
rzecz innowacji.  

X  X     X       X  

Uwzględnianie 
potrzeb 
innowacyjnych 
pracodawców w 
planach i programach 
studiów I, II i III 
stopnia 
prowadzonych przez 
szkoły wyższe.  

     X X    X  X    

Uwzględnianie 
potrzeb 
innowacyjnych 
pracodawców w 
planach i programach 
studiów 
podyplomowych oraz 
kursów 
specjalistycznych 
prowadzonych przez 
szkoły wyższe.  

X  X   X X    X  X    
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Wzbogacenie 
katalogu 
niefinansowych usług 
proinnowacyjnych 
świadczonych przez 
instytucje otoczenia 
biznesu, zwiększenie 
liczby tych usług oraz 
poprawa ich jakości. 

 X X X  X X    X   X  X 

Zwiększenie 
dostępności 
finansowania 
innowacji poprzez 
rozwój i 
upowszechnienie 
finansowych 
instrumentów i 
produktów.  

 X X X   X          

Rozwój sieci 
inkubatorów i parków 
technologicznych/ 
przemysłowych w 
województwie  

X X X X  X X X  X  X X X  X 

Wykorzystywanie 
zamówień 
publicznych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na 
rzecz innowacyjnego 
rozwoju regionu.  

 X  X  X  X         

Tworzenie kultury 
innowacyjnej w 
przedsiębiorstwach.  

X X X X  X X     X X   X 

Rozwój infrastruktury 
b+r w 
przedsiębiorstwach.  

 X  X   X     X   X  
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Wsparcie działalności 
badawczo-
rozwojowej 
realizowanej przez 
przedsiębiorstwa.  

 X  X   X     X   X  

Utworzenie centrów 
kompetencji w 
jednostkach 
naukowych 
działających w 
ramach regionalnych 
specjalizacji naukowo-
technologicznych.  

     X  X  X X  X X   

Rozwój centrów 
kompetencji w 
jednostkach 
naukowych 
działających w 
ramach regionalnych 
specjalizacji naukowo-
technologicznych.  

     X  X  X X  X X   

Wzmocnienie 
jednostek 
komercjalizacji wiedzy 
powstałej w 
jednostkach 
naukowych dla 
polepszenia jakości i 
kompleksowości 
świadczonych usług.  

  X       X   X X   
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Rozwój kompetencji i 
umiejętności 
pracowników 
naukowych oraz 
doktorantów w 
zakresie 
komercjalizacji wiedzy 
i współpracy z 
podmiotami 
gospodarczymi.  

X   X  X    X X  X X   

Programy 
stypendialne dla 
doktorantów, 
wspierające prace 
badawcze o wysokim 
potencjale 
aplikacyjnym.  

   X  X X   X   X X   

Promowanie wśród 
podmiotów 
gospodarczych 
współpracy opartej na 
modelu otwartej 
innowacji.  

X  X             X 

Rozwój wiedzy i 
umiejętności kadr 
instytucji otoczenia 
biznesu w zakresie 
animowania 
współpracy w 
obszarze 
innowacyjności.  

X  X X      X    X X  

Cyklicznie 
organizowanie 
inicjatyw typu 
foresight o tematach 
branżowych, 
technologicznych i 
wyzwaniach dla 
gospodarki regionu.  

       X         
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Cykliczna ocena 
potencjału gospodarki 
regionalnej pod 
kątem inicjowania 
nowych powiązań 
klastrowych.  

       X        X 

Wspieranie rozwoju 
klastrów i inicjatyw 
klastrowych.  

  X X  X  X        X 

Wsparcie 
innowacyjnych 
projektów współpracy 
realizowanych przez 
klastry i inicjatywy 
klastrowe.  

  X X  X  X        X 

Rozwój współpracy 
informacyjno-
promocyjnej instytucji 
proinnowacyjnych 
oraz wymiana 
dobrych praktyk.  

  X             X 

Budowanie 
regionalnych 
partnerstw instytucji 
proinnowacyjnych na 
rzecz rozwoju i 
świadczenia 
wspólnych usług 
proinnowacyjnych 
skierowanych do 
przedsiębiorstw.  

  X   X  X        X 

 + + + + - + + + - + + + + + + + 
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Kierunki działań Wyzwania RSI WD oraz Ram strategicznych na rzecz DIS 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analizując dane statystyczne dotyczące regionu, odsetka firm innowacyjnych, wprowadzających 

nowe produkty i usługi, poziom współpracy firm, czy też wskaźniki dotyczące ochrony własności 

intelektualnej, ocenić trzeba, że kierunki działań przewidziane w RSI WD odpowiadają także 

potencjałowi regionu, zarówno pod względem występujących problemów, jak i potencjałowi 

instytucji funkcjonujących w regionie: przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych oraz 

instytucji otoczenia biznesu.  

Jednakże podkreślić trzeba, że działania zaplanowane nie odzwierciedlają działań zrealizowanych. 

Plany Wykonawcze RSI WD 2011-2020 przedstawiały propozycje przedsięwzięć – wybór spośród 

kierunków działań RSI WD 2011-2020, przypisanych instytucjom wdrażającym RSI WD oraz z 

potencjalnymi źródłami wsparcia. Zapisy te nie były jednak obligujące instytucje do realizacji ww. 

projektów.  

Zdaniem rozmówców biorących udział w wywiadach indywidualnych, potencjał regionalnych 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie RSI co do zasady oceniany jest jako wysoki. Z jednej strony 

pozytywnie ocenia się kompetencje w Urzędzie Marszałkowskim, z drugiej równie pozytywne oceny 

formułowane są pod kątem instytucji otoczenia biznesu. Czynnikiem, który jest kluczowy – oprócz 

uwarunkowań formalno-prawnych – jest rotacja pracowników. Ich doświadczenie i kompetencje są 

trudno zastępowalne przez osoby przychodzące do pracy, w związku z czym niemal każda sytuacja, w 

której kluczowy ekspert przestaje pracować w instytucji, może być zagrożeniem dla utrzymania 

dotychczasowego potencjału. Wiedza instytucjonalna niestety często oparta jest o pojedynczych 

pracowników, co jest zjawiskiem niekorzystnym. 

Pozytywna ocena potencjału IOB dotyczy przede wszystkim ich głównej działalności związanej z 

redystrybucją środków finansowych (np. jako funduszy pożyczkowe) oraz z doradztwem dla 

przedsiębiorstw. Wciąż z fazie rozwoju (i obecnie powinny zostać ocenione jako jeszcze 

niewystarczające) są kompetencje związane ze świadczeniem usług proinnowacyjnych dotyczących 

np. wyceny technologii czy pomocą przedsiębiorcy na etapie wdrażania innowacji. Im większe będzie 

znaczenie tego typu oferowanego wsparcie, tym większe będą potrzeby w zakresie kompetencji 

pracowników IOB. Jest to jednak wiedza, która przychodzi wraz z doświadczeniem, zaś osoby mające 

doświadczenie we wdrażaniu innowacji nie będą zapewne zainteresowane pracą w IOB. W związku z 

tym rozwój tego typu kompetencji wśród pracowników IOB wymaga czasu i będzie wzrastał wraz z 

nabywaniem doświadczenia przez same instytucje.  

Wśród instytucji istotnych z punktu widzenia wdrażania procesów innowacyjnych warto wyróżnić 

Wrocławski Park Technologiczny, który osiągnął bardzo dużą skalę działalności, w związku z czym 

może oferować kompleksowe wsparcie i utrzymuje pracowników o wystarczający wysokich 

kompetencjach.  

W wymiarze wdrożeniowym realizacja RSI WD 2011-2020 zaplanowane działania przedstawione 

zostały w dwóch planach wykonawczych: na lata 2012-2014 oraz 2017-2018. W Planie wykonawczym  

na lata 2012-2014 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-
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202047 przewidziano do realizacji 27 działań, w tym 14 o charakterze priorytetowym, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  

 

Tabela 10. Działania priorytetowe – Plan Wykonawczy na lata 2012-2014 do RSI WD 2011-2020 

Działanie  Realizator Źródło finansowania  

  

1.1.3.1  

Działanie własne UMWD - 

,,Współpraca na rzecz innowacji”  

UMWD  

UW  

Budżet własny UMWD  

POKL 8.2  

1.1.4.1  

 

Przygotowanie i wdrożenie 

programu „Dolny Śląsk - Polski Lider 

Innowacji”  

 

UMWD  

JST  

IOB  

Budżet własny UMWD  

POKL 8.2  

1.1.5.1  

 

Program wsparcia dla jednostek 

samorządu terytorialnego w 

obszarze inicjatyw 

proinnowacyjnych.  

UMWD  

 

Budżet województwa  

 

2.1.1.1  

 

Inicjatywa własna UMWD - 

„Dolnośląskie Przestrzenie Design”  

 

UMWD  

JN  

IOB  

POKL 8.2.2  

 

2.1.2.1  

 

Zwiększenie dostępności pożyczek i 

poręczeń na działalność 

innowacyjną  

UMWD  

IF  

IOB  

JEREMIE  

 

2.1.2.2  

  

Działanie własne UMWD - 

Dolnośląski „bon na innowacje”  

 

UMWD  

IOB  

POKL 8.2.2  

 

2.1.4.1 Działanie własne UMWD – 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 

JST w zakresie wykorzystywania 

zamówień publicznych oraz 

partnerstwa publiczno-prywatnego 

na rzecz kreowania popytu na 

innowacje 

UMWD  

 

POKL 8.2 2  

 

3.1.1.1  Regionalne forum współpracy UMWD  Budżet własny UMWD  

                                                                 
47

 Plan Wykonawczy na lata 2012-2014 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2011-2020, Wrocław 2011. 
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Działanie  Realizator Źródło finansowania  

 
jednostek naukowych w sprawie 

utworzenia i rozwoju centrów 

kompetencji 

 Budżet własny JN  

3.1.1.2  

 

Tworzenie mobilnych centrów 

kompetencji przy klastrach  

 

UMWD  

SG  

JN  

IOB  

Budżet własny UMWD  

Środki własne klastrów, 

MŚP, DP  

3.2.3.1  

 

Projekt własny UMWD - 

„Przedsiębiorczy doktorant - 

inwestycja w innowacyjny rozwój 

regionu”  

 

UMWD  

 

POKL 8.2.2  

 

4.1.1.1  

 

Inicjatywa własna UMWD – „Open 

your Horizons” („Poszerzaj 

Horyzonty”)  

 

UMWD  

partnerzy 

konsorcjum 

projektu 

systemowego  

PO KL 8.2.2  

 

4.1.2.1  

 

Program szkoleniowy „Animowanie 

Sieci Gospodarczych” dla 

pracowników IOB  

 

UMWD  

 

PO KL 8.2.2  

 

4.2.1.1   Cykliczna analiza potencjału 

gospodarki regionu pod kątem 

inicjowania nowych powiązań 

klastrowych  

 

UMWD  

Wykonawca 

zewnętrzny  

POKL 8.2.2  

 

4.2.2.1  

 

Program rozwoju klastrów  

 

UMWD  

 

Budżet własny  

UMWD  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większość działań przewidzianych do realizacji, którym nadano charakter priorytetowy, realizowana 

miała być przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego samodzielnie lub we współpracy 

z partnerami – jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Główne źródło 
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finansowania tych działań stanowił Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Wydział Rozwoju 

Gospodarczego/ Gospodarki zrealizował łącznie 7 projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 POKL. 

Dodatkowo ze środków własnych województwa zrealizowany został Program rozwoju klastrów. 

Priorytetowe działania wdrożone przez UMWD trafnie odnosiły się do realizacji tych celów, które w 

największym stopniu mogły przyczynić się do osiągnięcia rezultatów o charakterze systemowym np. 

w zakresie współpracy i kooperacji aktorów regionalnego systemu innowacji lub też wpływały na 

zmiany społeczno-kulturowe w zakresie tworzenia i promowania kultury innowacji.  

Pozostałe działania przewidziane w Planie wykonawczym  na lata 2012-2014 do Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, dla których potencjalnymi 

realizatorami były inne instytucje również zostały zidentyfikowane adekwatnie do potrzeb 

zdiagnozowanych w RSI WD 2011-2020.  

Niemniej jednak podkreślić trzeba, że znaczna większość przedsięwzięć sfinansowania miał być ze 

środków zewnętrznych, którymi dysponują instytucje niezależne od samorządu województwa, 

dodatkowo przyznawanych w procedurze konkursowej (z wyjątkiem dedykowanych UMWD 

projektów systemowych w ramach POKL), co wskazuje na niewystarczający do wdrożenia RSI WD 

2011-2020 potencjał organizacyjny (w szczególności finansowy) instytucji koordynującej dolnośląski 

system innowacji.  

W przypadku Planu Wykonawczego na lata 2017-2018 do Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 sytuację w zakresie finansowania działań należy 

ocenić jako jeszcze trudniejszą – ze względu na brak źródeł finansowania  dedykowanych zarządzaniu 

regionalnymi strategiami innowacji. Wszystkie działania przewidziane w Planie wskazują jako źródło 

finansowania przede wszystkim trzy źródła (programów operacyjnych) zewnętrzne: Program 

Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz zarządzany na 

szczeblu samorządu województwa Regionalny Program Operacyjny. W przypadku tych wszystkich 

programów przewidziano procedurę konkurencyjną naboru, niegwarantującą możliwości uzyskania 

finansowania planowanych projektów.  

W zakresie merytorycznym, Plan Wykonawczy na lata 2017-2018 do Regionalnej Strategii Innowacji 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 przewidywał kontynuację większości działań 

rozpoczętych w poprzednim okresie wykonawczym, które ocenione zostały pozytywnie zgodnie z 

Analizą działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020” (pod warunkiem dostępności 

potencjalnego finansowania)48. Określnych zostało 8 działań o wysokim priorytecie przedstawionych 

w tabeli poniżej. 

 

                                                                 
48 Planu Wykonawczego na lata 2017-2018 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, s. 41. 
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Tabela 11. Działania o wysokim priorytecie - Plan wykonawczy na lata 2017-2018 do RSI WD 2011-
2020 

Działanie  Realizator Źródło finansowania 

D1.1.B Opracowywanie modelowych 

programów i pomocy dla nauki 

kreatywności i przedsiębiorczości 

w szkołach i formach 

pozaszkolnych  

UMWD (realizator działania 

własnego), JST (jako organy 

prowadzące szkoły 

podstawowe, gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne oraz 

podmioty prowadzące 

edukację szkolną -

potencjalni beneficjenci 

projektów PO WER w 

ramach Działania 2.10)  

Budżet pozyskany ze 

środków 

zewnętrznych lub 

PO WER w ramach 

Działania 2.10.  

 

D.1.2.B Pilotażowe centrum kojarzenia 

prac licencjackich, magisterskich i 

staży w MŚP (w szczególności w 

obszarach inteligentnych 

specjalizacji regionu)  

 

UMWD (jako inicjator 

działania), uczelnie 

wyższe/Biura Karier IOB, 

organizacje zrzeszające 

pracodawców (związki 

pracodawców, izby 

gospodarcze), innowacyjne 

przedsiębiorstwa działające 

w regionie (partnerzy 

działania)  

 

Budżet własny 

UMWD, budżety 

uczelni  

 

D2.1.A Zwiększenie dostępności pożyczek 

i poręczeń oferowanych przez 

instytucje finansowe na 

działalność innowacyjną o 

umiarkowanym poziomie ryzyka – 

działanie długookresowe  

 

UMWD, Dolnośląski 

Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., 

wybrani pośrednicy 

finansowi (realizatorzy 

działania)  

 

RPO WD 2014-2020  

 

D2.1.B Działanie własne UMWD - 

Dolnośląski „bon na innowacje" – 

działanie długookresowe  

 

UMWD, JST, IOB, w tym 

organizacje pozarządowe 

(realizatorzy/beneficjenci 

Działania 1.2C RPO WD 

2014-2020)  

 

RPO WD 2014-2020 

(Działanie 1.2C)  
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Działanie  Realizator Źródło finansowania 

D2.2.A Finansowanie inwestycji w 

infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw (zwłaszcza w 

ramach inteligentnych 

specjalizacji) - działanie 

długookresowe  

 

UMWD (jako IZ RPO WD 

2014-2020), Grupy 

Robocze ds. inteligentnych 

specjalizacji, DRG, 

Beneficjenci RPO WD 2014-

2020 (realizatorzy 

działania)  

 

RPO WD 2014-2020  

 

D2.2.B Wsparcie projektów B+R 

przedsiębiorstw, w szczególności 

w obszarach inteligentnych 

specjalizacji - działanie 

długookresowe  

 

UMWD (jako IZ RPO WD 

2014-2020), Grupy 

Robocze Inteligentnych 

Specjalizacji 

(współrealizatorzy 

działania)  

 

Działanie 1.2 RPO 

WD 2014-2020  

 

D4.1.A Opracowanie „Map innowacji” dla 

Dolnego Śląska - działanie 

długookresowe  

 

UMWD (jako IZ dla RPO 

WD 2014-2020, realizator 

działania własnego, 

beneficjent projektu w 

ramach Działania 11.1. RPO 

WD 2014-2020)  

 

Budżet własny 

UMWD, projekt w 

ramach Pomocy 

Technicznej -

Działanie 11.1. RPO 

WD 2014-2020  

 

D4.3.B Prowadzenie prac Grup 

Roboczych ds. Inteligentnych 

specjalizacji jako regionalnych 

forów współpracy w obszarze 

innowacji, dedykowanych 

poszczególnym 

dziedzinom/branżom 

powiązanych inteligentnymi 

specjalizacjami regionu – działanie 

długookresowe  

 

UMWD (inicjator i 

koordynator działania), 

Grupy Robocze ds. 

inteligentnych specjalizacji 

na Dolnym Śląsku 

(realizatorzy) 

Budżet własny 

UMWD  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analizując zakres przewidzianych do realizacji przedsięwzięć o wysokim priorytecie, można zauważyć, 

iż w dużym stopniu odnoszą się one wyzwań zdefiniowanych w Ramach DIS, w nieco mniejszym zaś 

stopniu do wszystkich celów zdefiniowanych w RSI WD 2011-2020. Sytuacja taka, jak wskazują sami 

autorzy Planu wykonawczego…, wynika z dostępnych dla podmiotów tworzących regionalny system 

innowacji źródeł finansowania, wyznaczających zakres merytoryczny potencjalnych projektów. Fakt 

ten potwierdza ograniczony potencjał instytucjonalny do wdrożenia RSI WD 2011-2020 w zakresie 

zasobów finansowych, które są i mogą być wykorzystane w tym celu.  

W zakresie merytorycznym, działania zaplanowane do realizacji, szczególnie w zakresie 

finansowania współpracy naukowo-gospodarczej („Bon na innowacje”) oraz wsparcia działalności 

badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw ocenić trzeba jako adekwatne w stosunku do celów i 

wyzwań zdefiniowanych w RSI WD 2011-2020 oraz Ramach DIS. Ich realizacja pozytywnie wpływała 

na realizację celów oraz poprawę poziomu innowacyjności województwa dolnośląskiego.    

Podsumowując powyższe należy ocenić, że zaplanowane działania były adekwatne do potencjału 

instytucjonalnego regionu – w szczególności dotyczyły działań wzmacniających regionalny system 

innowacji, zdiagnozowanych problemów i wyzwań, jednakże ograniczone źródła finansowania 

działań uniemożliwiły ich wdrożenie w zaplanowanym zakresie. Wskazuje to na niewielki potencjał 

instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie RSI WD. Wobec zmian w dostępnych źródłach 

współfinansowanych ze środków UE województwo dolnośląskie, jak wskazują Plany wykonawcze 

do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 na lata 

2012-2014 oraz 2017-2018, nie zdołało wyasygnować środków pozwalających na realizację 

przedsięwzięć we wszystkich przewidzianych kierunkach działań. 

 

 

Czy przyjęte źródła finansowania zostały właściwie zidentyfikowane i wykorzystane? 

Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 

przypadło na okres finansowania unijnego w latach 2007-2013. Fundusze europejskie jako narzędzie 

polityki spójności UE stanowiły główne źródło zewnętrznego współfinansowania innowacji. Dostępne 

wówczas źródła finansowania umożliwiały realizację wszystkich kierunków działań określonych dla 

poszczególnych celów. W ramach odrębnego rozdziału Strategii zidentyfikowane i opisane zostały 

źródła finansowania: programy operacyjne wraz z wyszczególnieniem priorytetów/ działań 

odpowiadających zakresem interwencji kierunkom działań RSI WD.  

Wykazane źródła finansowania obejmowały: 

 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, 

 komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 Program Rozwoju Klastrów realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

 komponent krajowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
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 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 Bon na Innowacje – program realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 

 Pożyczka na innowacje – program realizowany przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, 

 Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego agend: Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, 

 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

 Polsko-Szwajcarski Program Współpracy, 

 Program Leonardo da Vinci, 

 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, 

 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, 

 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm 

Finansowy49. 

Lista opisanych wyżej przedstawionych dostępnych źródeł finansowania, biorąc pod uwagę zakres 

działań objętych RSI WD została zidentyfikowana właściwie i w sposób wyczerpujący. Obejmowała 

ona jednak tylko instrumenty obowiązujące w perspektywie finansowe 2007-2013. Podczas 

przygotowania Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska – załącznika 

do RSI WD – dla wypełnienia warunku wstępnego dla Celu tematycznego I, opracowane zostały 

Potencjalne źródła finansowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa 

dolnośląskiego w perspektywie roku 2020. Poza wykazem potencjalnych źródeł opracowanie 

zawierało także szacunkowe nakłady poszczególnych instrumentów. Dostępne finansowanie działań 

w perspektywie finansowej UE 2014-2020 obejmowało:  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-

2020), 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 214-2020, 

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

 Ramowy Program Badań i Innowacji Horyzont 2020, 

 Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, 

 Budżet Województwa Dolnośląskiego wraz z Pomocą Techniczną RPO WD 2014-202050. 

                                                                 
49

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2022, s. 106-118. 
50

 Potencjalne źródła finansowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa dolnośląskiego 
w perspektywie roku 2020, dokument niepublikowany.  
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Również powyższy wykaz dostępnych źródeł finansowania należy uznać za właściwie zidentyfikowany 

i wyczerpujący.  

W opinii przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie RSI źródła finansowania zostały w 

RSI określone w sposób szeroki i uwzględniający różne możliwości dofinansowania. Głównym 

źródłem pozostają środki unijne, w tym Regionalny Program Operacyjny Woj. Dolnośląskiego, który 

zarówno w poprzedniej (2007-2013), jak i obecnej (2014-2020) perspektywie finansowej zakłada 

wsparcie procesów innowacyjnych, a także wsparcie obszaru B+R oraz przedsiębiorczości. Również 

na poziomie krajowych programów operacyjnych istnieją szerokie możliwości sfinansowania 

innowacji – mowa tu w szczególności o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

oraz Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020. Są to podstawowe źródła finansowania 

działalności innowacyjnej IOB. Jako uzupełniające mogą być traktowane pozostałe programy 

operacyjne zaznaczone w RSI – w szczególności POIiŚ w swym zakresie służącym finansowaniu 

infrastruktury uczelni oraz w zakresie tzw. projektów miękkich POKL oraz POWER.  

Ważną rolę odgrywają jednak programy międzynarodowe, wśród których wyróżnić należy 7. Program 

Ramowy oraz Horyzont 2020, które traktowane są jako źródła bardziej ‘ambitne’ i trudniejsze do 

pozyskania, a także możliwość wsparcie w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Sam zakres programów mogących stanowić źródło finansowania RSI został więc opisany w sposób 

wystarczający i kompleksowy. Rozmówcy podkreślali rolę RPO WD oraz programów krajowych – 

POIG oraz POIR, gdyż to z nich realizowanych jest najwięcej projektów związanych z innowacyjnością.   

W opinii rozmówców powszechna jest opinia, że proces odchodzenia od dotacji na rzecz 

instrumentów zwrotnych jest nieuchronna i też poniekąd konieczna. Dotacje są obarczone silnymi 

obciążeniami administracyjnymi związanymi z ich pozyskaniem i rozliczeniem oraz zachowaniem 

okresu trwałości. W szerszym kontekście, nie tylko w obszarze wspierania innowacji, korzystne dla 

regionu jest to, że zwrócone pożyczki i poręczenia udzielone w ramach RPO WD 2007-2013 pozostały 

w województwie w dyspozycji Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Oczekuje się, że również 

analogiczne środki udzielone w ramach obecnego RPO WD trafią do DFR, zaś rola tej instytucji 

zostanie mocniej podkreślona w przyszłej RSI. Za kilka lat środki, którymi będzie dysponował fundusz 

mogą być bardzo istotnym źródłem finansowania działań realizowanych w ramach Strategii. 

 

Jaki był stopień i efekty zaangażowania poszczególnych grup podmiotów regionalnego systemu 

innowacji wymienionych w Strategii? 

Należy podkreślić, że na etapie tworzenia RSI, ale także na etapie osiągania kamieni milowych, 

podmioty zaangażowane we wdrażanie Strategii czuły się w odpowiednim stopniu poinformowane o 

planach bądź działaniach Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie najważniejsze kwestie były 

przekazywane przedstawicielom instytucji w trakcie konferencji, prezentacji bądź przy okazji spotkań 

innych gremiów regionalnych. Taka forma jest uznawana za dobry sposób przedstawiania założeń 

dokumentów strategicznych, jednak w związku z tym, że jest to sposób bardzo formalny i oficjalny, 

zaś interakcja jest jednokierunkowa, powinna być stosowana tylko w przypadku prezentowania 

tematów ogólnych i podstawowych. W opinii rozmówców kwestie związane ze Strategią są na nich 
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przedstawiane z punktu widzenia korzyści samego Urzędu – jakie są założenia, jakie dotychczas cele 

osiągnięto, jakie są plany strategiczne. Nie są to najbardziej wartościowe informacje dla IOB, 

ponieważ brakuje przedstawienia RSI w świetle korzyści, które mogą osiągnąć same instytucje, czyli 

potrzebne jest zejście na poziom mniej ogólny. Brakuje także włączania poszczególnych instytucji w 

prace robocze, w czasie których omawia się konkretne kwestie bądź przedstawia działania 

planowane do realizacji językiem korzyści dla IOB i przedsiębiorców. Oczekiwaliby oni takich 

informacji, które pomogłyby w ich dalszej pracy.  

Podmioty chętnie włączają się w prace grup roboczych, jednak obserwuje się, że o ile na początku 

wdrażania Strategii ich spotkania odbywały się częściej, o tyle obecnie są zdecydowanie rzadsze. Jest 

to tłumaczone tym, że częstsze spotkania były konieczne na etapie wypracowywania inteligentnych 

specjalizacji. Wówczas faktycznie udało się zaangażować wiele podmiotów do udziału w pracach grup 

roboczych, „było to reprezentatywne środowisko”. Jednak w opinii samych przedstawicieli IOB, w 

trakcie spotkań podejmowano także inne tematy, które powinny być kontynuowane obecnie. W 

opinii rozmówców pojawia się wątek dodatkowych korzyści wynikających z uczestnictwa w 

spotkaniach grup roboczych związanych z nawiązywaniem kontaktów i inicjowaniem współpracy 

między instytucjami. 

O ile co do zasady do udziału w grupach roboczych udało się zaangażować przedstawicieli wielu 

instytucji, o tyle jeden z rozmówców wskazuje na wybiórcze i niereprezentatywne zaangażowanie 

przedstawicieli samorządu gospodarczego. Zdarzały się sytuacje, w których dzięki udziałowi w 

spotkaniu jednego przedstawiciela samorządu gospodarczego, udawało się przeforsować 

uwzględnienie w zakresie inteligentnej specjalizacji jedynie jego stanowiska. Możliwe, że gdyby 

pojawili się przedstawiciele innych samorządów, wypracowane rozwiązania byłyby inne. Zwraca się 

uwagę na duże zaangażowanie Wrocławskiego Parku Technologicznego i ze względu na szeroki 

zakres działalności WPT jest to oceniane jako naturalne i pozytywne.  

Przedstawiciele regionalnych IOB dobrze się znają, potrafią współpracować, jednak wdrażanie 

Strategii wydaje się dość mocno oddalone od samych instytucji i nie zawsze czują one związek z RSI – 

nie widzą, jaki mają realny wpływ, a z drugiej strony nie widzą korzyści dla siebie.  

Część instytucji (w szczególności uczelni) równolegle do współpracy w ramach RSI z instytucjami 

regionalnymi, bierze udział w konsultacjach i korzysta ze wsparcia na poziomie miasta Wrocławia. 

Współpraca ta dotyczy przede wszystkim działań promocyjno-marketingowych i w opinii rozmówców 

dobrze uzupełnia współpracę ze stroną regionalną. 

Największym problemem związanym z zaangażowaniem podmiotów w proces wdrażania Strategii 

jest mały udział samych przedsiębiorców. W spotkaniach, konferencjach i warsztatach udział biorą 

przede wszystkim doświadczeni przedsiębiorcy, którzy mają spore doświadczenie i dla których taka 

forma przekazywania informacji i dyskusji jest interesująca. Mniejszy jest udział przedstawicieli 

nowych firm, które mogą potencjalnie wdrażać innowacje. Pewnym problemem jest też to, że udział 

bierze ograniczona liczba przedsiębiorców, często tych samych w różnych spotkaniach. Wynika to 

przede wszystkim z tego, że mikroprzedsiębiorcy często nie mogą pozwolić sobie na dłuższą 

nieobecność w siedzibie firmy, gdyż od ich obecności zależy sprawność podejmowania decyzji i 

bieżąca działalność firmy. Stąd należy rozważyć, czy możliwe jest organizowanie krótkich spotkań w 
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siedzibach przedsiębiorstw, w trakcie których przedstawiciele UMWD lub wybranych IOB mogliby 

przekazywać informacje nt. Strategii, możliwości finansowania innowacji i gromadzić opinie na temat 

potrzeb MSP w tym kontekście. 

 

Czy system monitoringu Strategii oraz „Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji 

Dolnego Śląska” był właściwie zaplanowany i realizowany?  

Zgodnie z zapisami RSI WD monitoringiem objęte miały zostać postępy w realizacji RSI WD na dwóch 

poziomach:  

1) realizacji celów strategicznych i operacyjnych poprzez analizę wskaźników realizacji celów i 

działań zapisanych w Strategii oraz w Planach Wykonawczych na poziomach: produktów, 

rezultatów, oddziaływania,  

2) poszczególnych projektów w ramach Planów Wykonawczych i innych projektów wpisujących 

się w cele Strategii tzw. inwentaryzacja i ranking projektów wdrażających RSI WD; do 

inwentaryzacji projektów będą wskazywane projekty realizowane w ramach programów 

dofinansowywanych z UE (RPO, POIG i innych w danej perspektywie finansowej), których cele 

wpisują się w cele Strategii, programów finansowanych ze środków krajowych, których cele 

wpisują się w cele Strategii. 

Zgodnie z założeniami systemu, przeprowadzanie pomiarów monitoringowych planowane było co 

najmniej raz na trzy lata, na zakończenie okresów realizacji Planów Wykonawczych, lub częściej 

(corocznie) – dla zapewnienia bieżących informacji o skuteczności realizacji celów strategicznych i 

operacyjnych. Wskaźniki w ramach monitoringu zgodnie z założeniem powinny być weryfikowane 

poprzez porównywanie wartości bazowych z wartościami docelowymi. Wartości docelowe wskazano, 

w zależności od wskaźnika, jako wartość w roku kontrolnym (2014, 2017, 2020) lub jako suma 

wartości w latach pomiędzy kolejnymi pomiarami (np. między 2010 a 2014)51. Zestawienie 

wskaźników monitorowania wraz z przypisanymi celami strategicznymi i operacyjnymi przedstawione 

zostało poniżej.  

Tabela 12. Zestawienie celów strategicznych/ operacyjnych i wskaźników monitorowania 

Cel strategiczny/ 
operacyjny RSI WD 

Przypisany wskaźnik monitorowania Źródło danych 

Cel strategiczny 1. 
Wzmacnianie 
innowacyjnych 
umiejętności i postaw, 
kluczowych dla gospodarki 
opartej na wiedzy.  

Odsetek przedsiębiorstw województwie, które 
poniosły nakłady na działalność innowacyjną (GUS: 
BDL)  

GUS 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój 

postaw przedsiębiorczych i 

Liczba wdrożonych programów/projektów 
kreatywności i przedsiębiorczości dla dzieci i 
młodzieży  

Badania 
pierwotne 

                                                                 
51

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2022, s. 92 i nast. 
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Cel strategiczny/ 
operacyjny RSI WD 

Przypisany wskaźnik monitorowania Źródło danych 

innowacyjnych. 
 

Liczba wdrożonych programów/projektów 
promocji przedsiębiorczości na uczelniach 
wyższych  

Badania 
pierwotne 

Liczba zrealizowanych kursów z tematyki 
komercjalizacji wyników badań naukowych  

Badania 
pierwotne 

Cel operacyjny 1.2. 

Uwzględnianie w ofercie 

edukacyjnej szkół wyższych 

potrzeb innowacyjnych 

pracodawców poprzez 

włączanie ich 

przedstawicieli do procesu 

opracowywania planów i 

programów nauczania 

Liczba JST korzystająca ze wsparcia UMWD w 
zakresie planowania strategicznego oraz 
pozyskiwania środków na innowacyjność  

 

Badania 
pierwotne 

 

Ocena stopnia przygotowania kadr opuszczających 

dolnośląskie uczelnie do działania na 

innowacyjnym rynku wyrażana przez 

przedsiębiorców 

(Monitoring DSI 2010) 

Badania 

pierwotne 

Cel strategiczny 2. 

Zwiększenie szansy na 

sukces innowacyjnych 

projektów biznesowych. 

Nakłady na działalność innowacyjną przypadające 

na jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność 

innowacyjną (Działalność innowacyjna 

przedsiębiorstw" GUS, 2010) 

GUS 

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje 

produktowe i/lub procesowe jako % ogółu 

przedsiębiorstw (Działalność innowacyjna 

przedsiębiorstw" GUS, 2010) 

GUS 

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje 

organizacyjne jako % przedsiębiorstw (Działalność 

innowacyjna przedsiębiorstw" GUS, 2010) 

GUS 

Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw w mln 

zł (GUS: BDL) 
GUS 

Cel operacyjny 2.1. 

Zapewnienie 

przedsiębiorstwom 

Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z 

usług instytucji wsparcia objętych celem w 

stosunku do liczby firm w regionie 

Badania 

pierwotne 
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Cel strategiczny/ 
operacyjny RSI WD 

Przypisany wskaźnik monitorowania Źródło danych 

efektywnego wsparcia w 

postaci kapitału, wiedzy i 

infrastruktury w ramach 

Dolnośląskiego Systemu 

Innowacji. 

(Monitoring DSI 2010) 

Wartość udzielonego finansowania projektów 

innowacyjnych 

(Monitoring DSI 2010) 

Badania 

pierwotne 

Cel operacyjny 2.2. 

Wspieranie działalności 

badawczo-rozwojowej w 

przedsiębiorstwach 

Odsetek firm innowacyjnych zatrudniających 

pracowników naukowych 

(Monitoring DSI 2010) 

Badania 

pierwotne 

Liczba projektów badawczo-rozwojowych 

realizowanych przez przedsiębiorstwa 

Badania 

pierwotne 

Cel strategiczny 3. Wzrost 

potencjału innowacyjnego 

dolnośląskich jednostek 

naukowych. 

Finansowanie działalności B+R ze środków 

publicznych (tys. zł) (GUS: BDL ) 
GUS 

Finansowanie działalności B+R ze środków 

prywatnych (tys. zł) (GUS: BDL) 
GUS 

Liczba złożonych wniosków patentowych (GUS: 

BDL) 
GUS 

Cel operacyjny 3.1. 

Uzyskanie pozycji polskiego 

lidera w regionalnych 

specjalizacjach naukowo-

technologicznych 

Średnia pozycja jednostek naukowych (w 

poszczególnych kategoriach) tworzących centra 

kompetencji w rankingu oceny efektywności/ 

kategoryzacji polskich jednostek naukowych 

prowadzonych przez właściwe ministerstwo 

odpowiedzialne za politykę nauki w Polsce 

Badania 

pierwotne 

Liczba nowoutworzonych centrów kompetencji 
Badania 

pierwotne 

Liczba zleceń z podmiotów gospodarczych 

realizowanych przez centra kompetencji 

Badania 

pierwotne 

Cel operacyjny 3.2. 

Usprawnienie procesów 

komercjalizacji wiedzy w 

jednostkach naukowych. 

Wzrost znaczenia zastosowań praktycznych w 

działalności regionalnych jednostek naukowych, 

rozumiany jako procentowy wzrost udziału oceny 

punktowej części III (grupa 7,8,9) Karty Oceny 

Parametrycznej w ogólnej ocenie jednostki 

(Monitoring DSI 2010) 

Badania 

pierwotne 

 
Liczba zrealizowanych z sukcesem usług transferu 

technologii 

Badania 

pierwotne 
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Cel strategiczny/ 
operacyjny RSI WD 

Przypisany wskaźnik monitorowania Źródło danych 

 

Wartość stypendiów przyznanych w ramach 

programów stypendialnych dla doktorantów, 

wspierających prace badawcze o wysokim 

potencjale aplikacyjnym 

Badania 

pierwotne 

Cel strategiczny 4. Rozwój 

współpracy w gospodarce 

w obszarze innowacji. 

Przedsiębiorstwa, które współpracowały w 

zakresie działalności innowacyjnej w latach 2007-

2009 jako % przedsiębiorstw aktywnych 

innowacyjnie (Działalność innowacyjna 

przedsiębiorstw" GUS, 2010) 

GUS 

Cel strategiczny 4.1. 

Tworzenie warunków dla 

rozwoju współpracy w 

obszarze innowacji. 

Źródła rynkowe informacji dla innowacji w 

przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych 

(Działalność innowacyjna przedsiębiorstw" GUS, 

2010) 

GUS 

Cel operacyjny 4.2. 

Zwiększenie liczby 

przedsiębiorstw 

współpracujących z innymi 

podmiotami w obszarze 

innowacyjności w ramach 

klastrów 

Odsetek firm skupionych w klastrach w ogóle 

podmiotów gospodarczych działających w regionie 

(Monitoring DSI 2010) 

Badania 

pierwotne 

Wartość finansowania uzyskanego przez klastry z 

budżetu regionalnego (zł) 

(Monitoring DSI 2010) 

Badania 

pierwotne 

Liczba innowacyjnych projektów zrealizowanych 

przez klastry i inicjatywy klastrowe 

Badania 

pierwotne 

Cel operacyjny 4.3. Rozwój 

współpracy regionalnych 

instytucji 

proinnowacyjnych na rzecz 

przedsiębiorstw. 

Odsetek instytucji proinnowacyjnych, które dobrze 

znają aktualną działalność i ofertę pozostałych 

instytucji proinnowacyjnych w regionie 

Badania 

pierwotne 

Liczba aktywnych umów o współpracy (w tym 

wspólnych projektów) łączących instytucje 

proinnowacyjne w regionie 

Badania 

pierwotne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-

2020. 

 

Analiza powyższego materiału pozwala na stwierdzenie, iż wskaźniki zostały wybrane adekwatnie do 

opisywanego celu tzn. pozwalają obserwować zjawiska, których dotyczą sformułowane cele. W 

przypadku wskaźników dla celów strategicznych odnoszą się one do poziomu opisującego zmiany na 

poziomie regionu, są wskaźnikami wpływu oraz mają charakter długookresowy. Wskaźniki określone 

dla celów operacyjnych mają charakter wskaźników rezultatu, odpowiadających zakresowi działań 
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zaplanowanych dla ich realizacji. Brakującym elementem systemu są definicje wskaźników 

pozwalające na określenie ich wartości w sytuacji, gdy gromadzenie danych statystycznych o 

identycznych nazwach zostało zaprzestane. Negatywnym aspektem założonego systemu 

monitoringu jest w przypadku 20 wskaźników de facto jest wymagane prowadzenie badań 

pierwotnych, gdyż nawet w przypadku danych gromadzonych w innych systemach monitorowania 

(np. programów operacyjnych) nie ma możliwości bezpośredniego ich wykorzystania. Aspekt 

dostępności danych istotnie wpływa na ocenę wskaźników – ich faktyczną mierzalność. Pomimo, iż 

przyjęte wskaźniki są miarą efektów i wyrażają liczbowo stopień realizacji celów, to trudno – 

wobec wymaganego sposobu ich pozyskania – uznać, że są mierzalne w sposób zapewniający 

efektywność systemu monitorowania. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę ograniczone 

źródła finansowania zadań instytucji koordynującej wdrażania RSI WD. Na podstawie analizy 

dostępnych informacji należy również stwardzić, iż m.in. ze względu na brak zasobów zaplanowane 

działania monitoringowe nie były prowadzone w formie i częstotliwości zakładanej w przyjętym 

systemie.  

W związku z przyjęciem Ram DIS, dodatkowo przyjęty został również system monitorowania 

inteligentnych specjalizacji służący identyfikacji postępów realizacji wyzwań sformułowanych dla 

inteligentnych specjalizacji, opierający się na trzech kategoriach wskaźników:  

1) wskaźniki kontekstowe ogółem – oceniające ogólny poziom innowacyjności i konkurencyjności 

regionu, oceniające region na tle kraju i innych regionów w kraju i UE; 

2) wskaźniki kontekstowe dla obszarów inteligentnych specjalizacji – wybrane wskaźniki 

monitorujące branże przemysłowe oraz dziedziny naukowo-technologiczne; 

3) wskaźniki rezultatu i produktu – wynikające z interwencji publicznej w obszarach specjalizacji52
. 

W przypadku wskaźników kontekstowych ogółem głównym źródłem jest statystyka publiczna i dane 

gromadzone przez GUS, natomiast monitorowanie wskaźników kontekstowych dla specjalizacji jest 

uzależnione od publikacji corocznych raportów w tym zakresie deklarowanych przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju. Jak wskazywali respondenci, raporty te nie były publikowane, co zmusiło 

UMWD do samodzielnego zamówienia realizacji odpowiedniej analizy w Urzędzie Statystycznym we 

Wrocławiu. Wskaźniki produktu i rezultatu zaplanowano pozyskiwać w ramach prowadzonych badań 

ewaluacyjnych, opracowań własnych Urzędu Marszałkowskiego lub raportów ministerstw, w 

szczególności na podstawie danych zawartych w bazie SL (systemie monitorowania programów 

operacyjnych).  

Funkcjonowanie tak zaprojektowanego systemu monitorowania w dużym stopniu jest uzależnione 

od czynników niezależnych od instytucji zarządzającej RSI WD. Ponadto, planowane prowadzenie 

badań ewaluacyjnych i przygotowania opracowań własnych wymaga angażowania zasobów 

ludzkich i zwiększonych nakładów finansowych. Te dwa czynniki negatywnie wpływają na ocenę 

skuteczności i efektywności systemu monitorowania inteligentnych specjalizacji, przy założeniu 

braku usystematyzowanych i uzgodnionych systemowych zasad udostępniania niezbędnych 

informacji przez zaangażowane instytucje.  
                                                                 
52

 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, Wrocław 2015, s. 68. 
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Uczestnicy wywiadów pogłębionych system monitoringu oparty na danych ze statystyki publicznej 

oceniają jako odpowiedni. Pozwala na porównywanie z innymi regionami oraz na agregację danych 

na poziom wyższy. W opinii rozmówców istotne jest to, że ta spójność  między krajowym a 

regionalnym systemem monitorowania postępów wdrażania strategii nie zawsze występuje. Inną 

barierą dla monitoringu jest to, że gromadzenie danych z poziomu poszczególnych instytucji wymaga 

dużego zaangażowania ze strony ich pracowników. Przy ograniczonych zasobach i potencjale istnieje 

ryzyko, że konieczność generowania i przekazywania danych będzie na tyle absorbujące, że utrudni to 

podstawową działalność instytucji. Tym niemniej na obecnym etapie system monitoringu jest 

oceniany raczej pozytywnie.Zważywszy na ograniczone nakłady finansowe i zasoby kadrowe 

instytucji, biorąc również pod uwagę pożądaną łatwość realizacji działań monitoringowych, rozważyć 

należy zaprojektowanie systemu monitoringowego tak, by w jak największym stopniu opierał się 

na publicznych bazach danych, w szczególności GUS. Pozwoliłoby to także na zapewnienie 

porównywalności danych, zarówno pod względem zmian w czasie, jak również analiz 

porównawczych z innymi regionami. Wykorzystanie informacji z systemów statystyki publicznej 

zwiększy również rzetelność danych monitoringowych i pozwoli na dokonywanie szybkich, 

wiarygodnych ocen. Monitoring RSI WD w oparciu o badania pierwotne powinien być tylko 

uzupełnieniem stosowanym wyjątkowo, zwłaszcza przy założeniu monitorowania celów w cyklu 

rocznym czy dwuletnim. 

 

Jakie czynniki przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia właściwego/planowanego wdrażania 

Strategii? 

Głównym czynnikiem wpływającym na efekty właściwego wdrażania Regionalnej Strategii 

Innowacji dla województwa dolnośląskiego na lata 2011-2020 w sposób negatywny były zmiany 

zasad, warunków i zakresu wsparcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w latach 

2014-2020. Zmiany dokumentów określających finansowane kierunki interwencji spowodowały, że 

niemożliwe lub bardzo utrudnione stało się realizowanie inicjatyw zaplanowanych do wdrożenia w 

ramach RSI WD 2011-2020. Zmiany programowe w znaczący sposób ograniczyły także grupy 

potencjalnych beneficjentów. Również pełnienie funkcji instytucji koordynującej wdrażanie RSI WD 

2011-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zostało z tego względu 

utrudnione. Brak kontynuacji projektów systemowych, mających na celu animowanie współpracy i 

działań w ramach regionalnego systemu innowacji ograniczył istotnie skalę działań tego typu. Zmusił 

także do poszukiwania częściowego finansowania w innych dostępnych źródłach o charakterze 

konkursowym, czego skutkiem stała się fragmentacja prowadzonych działań. 

Negatywny wpływ na osiągane rezultaty miała również sytuacja gospodarcza, spowolnienie 

rozwoju gospodarczego i brak stabilności w latach 2014-2016. Otoczenie gospodarcze w sposób 

dysymulujący wpływało na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, podejmowanie projektów 

inwestycyjnych i projektów o zwiększonym poziomie ryzyka.  

Z czynników ogólnych, pewnym mankamentem Strategii, który z pewnością ma wpływ na wdrażanie 

celów dokumentu, jest niedostatek szczegółowości. Dotyczy to celów strategicznych, które powinny 
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być uproszczone i bardziej czytelne. Zdefiniowane cele nie są specyficzne, brak również wyraźnej 

rozdzielności między nimi. Nie uwzględniają ponadto wystarczająco specyfiki Dolnego Śląska.  

(…) jest wiele z tych RSI, które konkurują ze sobą. To jest dobrze, że z jednej 

strony jest konkurencja jakby, ale z drugiej strony jest dyskusja, czy to 

rzeczywiście jest specjalizacja regionu, jeżeli 10 regionów pisze o tym samym. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia 

Biznesu działających na terenie województwa dolnośląskiego 

Wskazanie wyróżników regionu może stanowić klucz do zainteresowania przedsiębiorców czy 

inwestorów.  

A poza tym nie wiem, czy od tego da się uciec, bo na pewno nie, no to te cele, 

które są sformułowane tak podobnie do siebie, że tak naprawdę ja nawet, nie 

wiem, bo to tak jest, że ja tę Strategię i tak samo te Inteligentne Specjalizacje 

czytam raz na jakiś czas z różnych powodów i czasami mam bezpośrednio po 

przeczytaniu problem z ich odtworzeniem, bo one właśnie nie są: a – specyficzne, 

a dwa – takie odrębne, różniące się od siebie i w ogóle też nie wiem, z punktu 

widzenia przedsiębiorców, czy oni rzeczywiście w ogóle widzą jakąkolwiek 

wartość w tym oprócz tego, że Strategia musi być, bo musimy jakiś mieć 

kierunek, wizję, misję i tak dalej, ale czy ona jest rzeczywiście takim dokumentem 

wartościowym dla nich, to nie wiem. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej parków technologicznych i 

inkubatorów przedsiębiorczości działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

Jeśli chodzi o system wdrażania, to można powiedzieć, że został określony poprawnie, gdyż angażuje 

podmioty na różnych poziomach (zarządzanie wielopoziomowe – poziom strategiczny, poziom 

operacyjny), zakłada spójność regionalnego systemu z dokumentami krajowymi oraz angażuje 

zarówno prywatnych, jak i publicznych interesariuszy (udział przedsiębiorców, innowatorów, 

jednostek badawczo-rozwojowych, instytucji naukowych, instytucji otoczenia biznesu, administracji).  

Pewne elementy tego systemu można by jednak zapewne poprawić, gdyż w praktyce nie zaistniał on 

w takiej formie, jak zostało zaproponowane w RSI WD 2011-2020. Nigdy nie powstała Dolnośląska 

Rada Innowacyjności. Przyczyną było istnienie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, w ramach której 

współpracują ze sobą: władza samorządowa województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele 

innych jednostek samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni, 

organizacje pracodawców, instytucje badawczo-rozwojowe i inne organizacje przedstawicielskie 

podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. DRG zajęła się więc 

wykonywaniem zadań przewidzianych dla DRI. Takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć dublowania 

części działań. Z perspektywy czasu można jednak stwierdzić, że powołanie dedykowanego RSI WD 

2011-2020 ciała doradczego, mającego za zadanie wspieranie Zarządu Województwa 
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Dolnośląskiego zgodnie z pierwotnym założeniem, byłoby dobrym rozwiązaniem. W skład tego 

organu mogliby wejść eksperci, którzy obecnie tworzą grupę powołaną w celu aktualizacji strategii.  

Konieczne jest też znacznie większe niż do tej pory zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego w 

funkcję inicjatora i koordynatora realizacji celów operacyjnych RSI WD 2011-2020. Musi on dawać 

impuls do podejmowania działań umożliwiających realizację zaplanowanych celów. Ponadto istotna 

jest współpraca między instytucją, która definiuje cele strategii, a instytucją, która zarządza 

programem operacyjnym. Działania proinnowacyjne założone w RSI WD 2011-2020 mają szerszy 

horyzont czasowy, a efekty są długoterminowe i mniej zauważalne, przez co stoją niejako w opozycji 

do mierzalnych i łatwo obserwowalnych, jak terminowe wydatkowanie środków czy osiągnięcie 

założonych wartości wskaźników. 

Elementem systemu warunkującym jego skuteczność i efektywność działania jest ponadto aktywne 

włączenie sfery nauki (uczelni i jednostek naukowo-badawczych) oraz wsparcia okołobiznesowego 

(instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw). Te elementy systemu nie zostały włączone w 

oczekiwanym stopniu, o czym świadczą choćby wyzwania pojawiające się w pracy z grupami 

roboczymi ds. inteligentnych specjalizacji w zakresie aktywizacji działań tych grup. W dużej mierze 

zarówno część uczelni, jak i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw skoncentrowana jest na 

swojej działalności bieżącej, która często nie wpisuje się w cele RSI WD 2011-2020.  

Z jednej strony ta mentalność, przede wszystkim wśród przedsiębiorców, która 

polega na tym, że oni nie czują potrzeby, konieczności innowacyjności albo 

uważają się za słabych w tym, żeby cokolwiek w takim zakresie robić. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia 

Biznesu działających na terenie województwa dolnośląskiego 

Mniej niż 50% obecnych członków jest chętna na kontynuowanie współpracy i działań w tym 

obszarze.  

W momencie, kiedy faktycznie jest jakieś zadanie konkretne, z którego mogą 

potencjalnie czerpać korzyści członkowie grupy, ta aktywność jest całkiem 

przyzwoita. Natomiast w momencie, kiedy marchewka zaczyna być zjadana, 

niestety zaangażowanie maleje. Teraz wyzwaniem jest, jak aktywizować prace w 

tych grupach chociażby w kontekście nowej strategii czy prac nad aktualizacją 

strategii. Zakładam, że to też będzie pewna marchewka w kontekście 

programowania nowego RPO i update’owania samych specjalizacji. Natomiast 

przykre jest to, że jak zrobiliśmy rozpoznanie niedawno, kto z tych członków 

grupy roboczej, powołanej w końcu przez Marszałka, chciałby kontynuować 

współpracę, to myślę, że nawet połowa się nie zgłosiła, z tych osób, które były 

wcześniej. 

IDI, UMWD 
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Zaplecze wsparcia ze strony przedsiębiorców, IOB, jednostek naukowo-badawczych i uczelni musi 

zostać stworzone na nowo i aby było trwałe, niezbędne jest zastosowanie zachęt – stworzenie 

instrumentu zachęcającego. Konieczne jest także usystematyzowanie działań związanych z 

pozyskaniem i utrzymaniem współpracy także z przedsiębiorcami. Jest to zadanie czasochłonne, 

dlatego powinien je wykonywać odrębny zespół, a mogłoby być realizowane w formie projektu. 

Zadania te mogliby przejąć audytorzy pracujący w centrach transferu technologii na uczelniach. 

Stanowiłoby to odpowiedź na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców i powodowało zbliżenie biznesu 

ze światem nauki. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w zbyt ogólnym sformułowaniu 

celów RSI WD 2011-2020, przez co nie trafiają precyzyjnie w potrzeby przedsiębiorców. Niezbędne 

jest większe angażowanie tej grupy – spotkania powinny być organizowane co pół roku. Jej 

przedstawiciele muszą mieć poczucie bycia wysłuchanym, poczucie wpływu i sprawczości – 

przekładania się uczestnictwa w spotkaniach na konkretne efekty. Niezbędne jest dostosowanie do 

dynamiki rynku – szybkość podejmowanych działań.   

Jakby widzieli efekt dla siebie konkretny, że za tym, że rzeczywiście udzielą, 

spotkają się, porozmawiają czy udzielą odpowiedzi na jakąś ankietę, że za tym 

pójdą jakieś konkretne rozwiązania, które im usprawnią to funkcjonowanie. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia 

Biznesu działających na terenie województwa dolnośląskiego 

Istotną słabością jest także rozczłonkowanie źródeł finansowania. Szczegóły przedstawia poniższy 

wykres. 



 

Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego  

na lata 2011–2020 

 

 
 

111 

Rysunek 5. Finansowanie RSI WD 2011-2020 według źródeł 

 

Źródło: Potencjalne źródła finansowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa dolnośląskiego w 

perspektywie roku 2020. 

Powinien istnieć system zapewniający finansowanie w sposób stabilny. Dokument strategiczny, żeby 

być skutecznie zrealizowany, musi mieć z góry określony budżet, najlepiej pochodzący z jednego 

źródła finansowania, pozostający w swobodnej dyspozycji realizatora strategii. Poszczególne cele 

strategiczne powinny mieć odpowiednie źródła finansowania.  

To rozczłonkowanie źródeł finansowania, powiedziałbym nawet, że jest jeszcze 

ważniejsze, to jest najważniejsze, na daną Strategię powinien być spójny i 

jednolity, i z góry wiadomy, w sensie wartościowym, strumień finansowania, 

który powinien pozostawać w dyspozycji realizatora tej Strategii, jeśli taki miałby 

być samorząd województwa, bardzo dobrze, on powinien mieć… tylko my tu 

sobie znów pobożnie życzymy, że to chyba jest niemożliwe, to jest druga rzecz. A 

trzecia, to jednak, to też o tym mówiliśmy, większa, znacznie większa niż do tej 

pory funkcja inicjatora i koordynatora realizacji tej Strategii przez Urząd 

Marszałkowski. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej parków technologicznych i 

inkubatorów przedsiębiorczości działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

Pewnym utrudnieniem jest także sama obsługa funduszy strukturalnych. Realizacja strategii jest 

narażona na te same ograniczenia systemowe, np. pod kątem ograniczonej przepustowości, które 

występują w przypadku innych dokumentów operacyjnych. Realizowanie celów strategii wymaga 

zaangażowania środków własnych, które są refundowane dopiero po prawidłowym procesie 

sprawozdawczości i rozliczania.  
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Czynnikiem, który pozytywnie przyczynia się do właściwego wdrażania RSI WD 2011-2020, jest 

kryterium kluczowe oceny wniosków dotyczące wpisywania się projektu w inteligentne specjalizacje. 

Muszą one jednak zostać jeszcze lepiej sprecyzowane, co pozwoli na wyciągnięcie esencji tych 

inwestycji, które naprawdę przyczyniają się do rozwoju danej branży. Na chwilę obecną są one 

sformułowane bardzo ogólnie, co miało stworzyć możliwości różnym przedsiębiorstwom, jednak 

czasami prowadzi do niewłaściwego ukierunkowania wsparcia. Niejednoznacznie oceniane jest 

przeznaczanie wsparcia na branżę ICT. Pojawiają się głosy, iż może ona doskonale rozwijać się sama – 

nie wymaga dofinansowania, a także opinie wręcz przeciwne.  

Niektóre firmy tutaj działające, nie mają rynku ani w Polsce ani w regionie i 

właśnie w tym zakresie może trzeba wzmacniać i zwiększać przewagi. Stąd ta 

nasza specjalizacja ICT, którą niektórzy uznają, że to jest nieporozumienie, ale 

wydaje się, że ta sfera niesamowite możliwości stwarza, bo w zasadzie wszędzie 

jest teraz ta informatyka. 

IDI, UMWD 

Jakie są dobre praktyki funkcjonowania systemu monitoringu RSI w innych regionach kraju i UE? 

System monitoringu RSI ma pełnić 3 zasadnicze funkcje. Po pierwsze, ma dostarczać informacji na 

temat postępów we wdrażaniu strategii oraz jej oddziaływania w kontekście przyjętych celów. Na 

podstawie tych informacji, instytucje zarządzające oraz decydenci podejmować mogą adekwatne 

decyzje. Po drugie, monitoring stanowi uzupełnienie logiki interwencji, objaśniając cele i 

funkcjonowanie strategii w sposób zrozumiały dla opinii publicznej. Trzecia funkcja systemu 

monitoringu to z kolei wsparcie zaangażowania interesariuszy poprzez transparentną komunikację na 

temat strategii. Tak rozumiany system monitoringu służy 3 celom. Dostarcza wiedzy na temat 

zachodzących zmian, umożliwiając naukę, usprawnianie i (ewentualne) modyfikacje podejmowanych 

działań; wspiera budowanie zaufania i współpracę z interesariuszami oraz społeczeństwem; 

gwarantuje rozliczalność wdrażanej polityki publicznej. 

System monitoringu ma kluczowe znaczenie dla zarządzania strategią. Pozwala identyfikować, w jaki 

sposób teoria zmiany (odzwierciedlona w logice interwencji), odpowiada rzeczywistości (faktycznie 

zachodzącym procesom). Dlatego też istotne jest określenie przedmiotu monitoringu i źródeł 

pozyskiwanych danych. Dla zapewnienia trafności monitoringu, musi on być ściśle powiązany z 

przyjętą logiką interwencji – celami, priorytetami, oczekiwanymi zmianami, przyjętymi instrumentami 

polityki, grupami podmiotów będących odbiorcami działań. 

W kontekście systemu monitoringu, kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki w RSI określone zostały 

oczekiwane zmiany społeczno-gospodarcze, powiązane z wyznaczonymi w strategii celami (i 

obszarami priorytetowymi). Zmianom tym towarzyszyć powinno: 

 Wskazanie obserwowalnej i mierzalnej zmiennej o społeczno-gospodarczym charakterze, 

pozwalającej na identyfikację kierunku oraz relatywnej i bezwzględnej wielkości zmian, w 

ujęciu ilościowym i jakościowym; 

 Określenie bazowej i docelowej wartości zmiennej; 
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 Wyznaczenie ram czasowych do obserwacji zmian wartości zmiennej. 

Tak wyznaczona zmienna, opisująca oczekiwaną w strategii zmianę, jest wskaźnikiem rezultatu.  

Elementem strategii są również określone instrumenty polityki, które przyjęto jako narzędzia 

realizacji celów. Stanowią działania skierowane do specyficznych grup odbiorców, na które 

przeznaczone są określone zasoby (zwł. finansowe). Wdrażanie tych instrumentów prowadzi do 

wytworzenia produktów, którym przypisać można wskaźniki produktu – zmienne pozwalające 

określić i zmierzyć wytworzone w toku interwencji produkty (jak również dotarcie do grup 

docelowych i poniesione nakłady). 

Należy zauważyć, iż zarówno same rezultaty, jak i wskaźniki rezultatu, powinny być określone w taki 

sposób, by uchwycić potencjalne oddziaływanie wdrażanej interwencji. Powinny również być 

mierzone w odniesieniu do populacji podmiotów, do których interwencja jest kierowana. Na zmiany i 

towarzyszące im rezultaty o szerokim (ogólnym) charakterze wpływa szereg czynników zewnętrznych 

wobec interwencji. Co za tym idzie, określenie wpływu interwencji może być utrudnione, lub 

niemożliwe.  
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Rysunek 6. Relacja interesariuszy i wskaźników rezultatu w stosunku do interwencji 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

RSI wdrażana jest poprzez instrumenty polityki nakierowane na osiągnięcie oczekiwanych zmian. 

Jednym z takich instrumentów są nabory wniosków w działaniach programów operacyjnych. Ma to 

znaczenie dla systemu monitoringu, który powinien uwzględniać różnych aktorów i interesariuszy 

związanych z procesem naborów. Ze względu na relację w stosunku do naboru, można mówić o: 

ogóle potencjalnych beneficjentów, wnioskodawcach i podmiotach nie składające wniosków, 

beneficjentach i wnioskodawcach nieskutecznych. 

Rysunek 7. Grupy interesariuszy interwencji 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Z perspektywy systemu monitoringu RSI wszystkie wyżej wymienione grupy są istotne. Dostarczyć 

mogą informacji zarówno na temat produktów, jak i rezultatów interwencji. Odpowiednio 
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zaprojektowany zestaw wskaźników i proces zbierania danych wykorzystany może być w naborach 

powiązanych z wybranymi w regionie inteligentnymi specjalizacjami. 

Mając na uwadze wymienione wyżej zagadnienia, tj. powiązanie systemu monitoringu z logiką 

interwencji, wpływ czynników endogennych i egzogennych wobec interwencji (i uwzględnienie ich w 

systemie monitoringu), oraz objęcie różnych grup systemem monitoringu, w niniejszym badaniu 

zidentyfikowano szereg wyzwań związanych z wdrażaniem RSI na obecnym etapie (tj. zarówno od 

powstania pierwszych dokumentów o tym charakterze, jak i wprowadzenia S3 jako warunku ex-ante 

dla wdrażania Celu Tematycznego 1 w perspektywie 2014-2020). Pierwsze wiąże się z odpowiednią 

konstrukcją narzędzi monitoringu, pozwalającą na identyfikację wpływu interwencji na rzeczywistość 

społeczno-gospodarczą, poprzez trafny dobór wskaźników produktu i rezultatu, oraz sposobu i czasu 

ich pomiaru. Kolejne wyzwanie dotyczy źródeł danych oraz sposobu ich wykorzystania w zarządzaniu 

interwencją. Niejednokrotnie monitoring opiera się o informacje powiązane z wdrażaniem 

programów operacyjnych oraz statystyki publiczne, brak jednak elementu pośredniego – szybko 

dostępnych danych gromadzonych od przedstawicieli określonego sektora gospodarki. Trzecie 

wyzwanie wiąże się z trwałością zaangażowania interesariuszy w proces zarządzania RSI – i szerzej – 

proces zarządzania innowacyjnością regionu. Po kilku latach od uruchomienia, proces 

przedsiębiorczego odkrywania w wielu europejskich regionach cierpi na deficyt partycypacji. 

W odniesieniu do tych wyzwań wybrano trzy dobre praktyki w zakresie: 

 Planu monitoringu i konstrukcji narzędzi badawczych pozwalających na zbieranie danych o 

interwencji i jej oddziaływaniu  Dobra praktyka 1; 

 Efektywnej realizacji badań obejmujących szerokie grono interesariuszy RSI  Dobra 

praktyka 2; 

 Zaangażowania interesariuszy w proces zarządzania RSI i zbierania danych o charakterze 

jakościowym  Dobra praktyka 3. 

 

Dobra praktyka 1: Monitoring projektów i wnioskodawców – Puglia, Włochy 

We włoskim regionie Puglia, monitoring powiązany jest z systemem wdrażania i zarządzania strategią 

innowacji, oraz procesem naborów. Opracowano zestaw kwestionariuszy, które dystrybuowane są 

wśród wnioskodawców za pomocą narzędzia internetowego, w dwóch momentach cyklu 

projektowego: podczas procesu aplikacji (ex-ante) oraz po realizacji projektu (ex-post), w przypadku 

otrzymania dofinansowania. Zasadniczo, funkcjonują zatem 4 kwestionariusze: 

 Dotyczące projektów: (1) ex-ante i (2) ex-post; 

 Dotyczący wnioskodawców: (3) ex-ante, kierowany do wszystkich wnioskodawców i (4) ex-

post, kierowany do beneficjentów. 

Kwestionariusz 1 typu pozwala zidentyfikować projekt w kontekście obszaru 

priorytetowego/specjalizacji, poprzez samookreślenie się przez wnioskodawców (pozwala to 

przekroczyć ograniczenia związane z definiowaniem specjalizacji poprzez kod klasyfikujący 

przedsiębiorstwo, jak np. PKD). Wynika to z faktu, że w regionie nie prowadzi się odrębnych naborów 
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dla obszarów inteligentnych specjalizacji, zatem sam proces nie pozwala na zróżnicowanie 

wnioskodawców. W kwestionariuszu zbierane są również podstawowe informacje dotyczące 

planowanych w projekcie działań. Narzędzie jest wspólne dla wszystkich naborów i obszarów, ma 

charakter filtrujący. Zebrane w ten sposób informacje na temat wskaźników produktu, zestawione z 

danymi dotyczącymi przeznaczonych na nabór środków, umożliwiają analizy dotyczące 

poszczególnych specjalizacji. 

Kwestionariusze projektowe ex-post (2) są nieco bardziej zróżnicowane – zawierają zestaw pytań 

wspólnych dla priorytetów/specjalizacji, oraz zestaw pytań związanych z określonym naborem. 

Wynika to z faktu, iż nabory nakierowane są na działania i cele o różnym charakterze (np. wdrożenie 

nowego produktu lub usługi lub tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych). Zbierane są informacje 

o produktach, które faktycznie zostały wypracowane w toku realizacji projektu. 

Odpowiedni dobór pytań, oraz powiązanie kwestionariuszy ex-ante i ex-post, pozwala na zebranie 

kompleksowych informacji na temat produktów interwencji w zakresie poszczególnych 

priorytetów/specjalizacji. 

Monitorowaniu wskaźników rezultatu służą kwestionariusze skierowane do wnioskodawców. Co 

istotne, jednego projektu dotyczyć może kilka takich kwestionariuszy, co wynika z faktu, iż projekty 

realizowane mogą być w konsorcjach lub partnerstwie. Kwestionariusze są zróżnicowane w 

zależności od priorytetu/specjalizacji oraz naboru, jednak zestaw pytań jest taki sam przed (3) i po 

realizacji projektu (4). Taka strukturyzacja badania pozwala uchwycić obraz zmian zachodzących w 

podmiocie/organizacji oraz wpływ interwencji na zmiany społeczno-gospodarcze. 

Kwestionariusze mają modułową budowę i składają się z pytań: 

 Ogólnych (np. profil ekonomiczny i innowacyjny organizacji, liczba pracowników, skala 

sprzedaży) 

 Specyficznych dla naboru 

 Specyficznych dla priorytetu/specjalizacji 
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Rysunek 8. Moduły pytań kwestionariuszy monitoringowych stosowane w Puglii 

 

 

Dobra praktyka 2: Monitor innowacji w Holandii północnej 

W 2015 r. Związek Prowincji Holandii Północnej (SNN) zawiązał współpracę z Uniwersytetem 

Groningen (RUG), mającą na celu stworzenie regionalnego Monitora Innowacji. W założeniu, system 

miał wykorzystywać informacje gromadzone od dużej liczby podmiotów sektora MŚP, jak również 

opierać się o model poczwórnej helisy, tj. służyć zaangażowaniu różnych interesariuszy. Zaplanowano 

wieloletnią współpracę, która dostarczyć miała pogłębionej wiedzy na temat charakteru innowacji i 

innowacyjnych zachowań podmiotów MŚP w regionie, w dłuższym horyzoncie czasowym.  

Z perspektywy zarządzania RSI, monitor dostarcza także wiedzy na temat nowych inicjatyw i 

aktywności, które stanowić mogą potencjał rozwojowy regionalnej gospodarki (służy jako element 

procesu przedsiębiorczego odkrywania). Ponadto, gromadzone dane są bardziej specyficzne i ściślej 

związane ze strategią, niż dane gromadzone przez istniejące biura statystyczne. Są także bardziej 

aktualne i szybciej dostępne. System dostarcza także danych dla monitorowania wskaźników 

rezultatu Programu Operacyjnego EFRR (OP ERDF). 

Monitor Innowacji to zasadniczo badanie ankietowe dużej skali, realizowane corocznie, kierowane do 

wielu tysięcy regionalnych MŚP. Oparte jest o ankietę internetową. Dla zapewnienia odpowiednio 

wysokiego poziomu zwrotu, nacisk położony jest na zwięzłość i zrozumiałość kwestionariusza ankiety. 

Liczbę pytań ograniczono do 50, z których większość to pytania zamknięte (o zdefiniowanej liście 

odpowiedzi). Trzon badania stanowi zestaw stałych pytań, powtarzanych co roku. Pozostałe 

zmieniają się w poszczególnych edycjach badania, i dotyczą wybranych w danym roku zagadnień. 

Całkowita liczba pytań – 50 – nie ulega zmianie, włączenie nowego pytania wymaga usunięcia innego. 

Wykorzystanie ankiety internetowej nie tylko pozwala ułatwić respondentom udział w badaniu, ale 

przekłada się również na niskie koszty operacyjne. Większość kosztów systemu to wynagrodzenie 

stanowiska badacza prowadzącego badanie i analizy. Stanowisko to utworzono specjalnie na 

potrzeby Monitora Innowacji, finansowane jest wspólnie przez SNN i uniwersytet RUG. 
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Od uruchomienia, monitor stał się podstawowym źródłem danych na temat innowacji w regionie. 

Każdego roku publikowane są 4 raporty – jeden ma charakter ogólny, trzy zaś dotyczą określonych 

wątków tematycznych, takich jak własność intelektualna, orientacja zewnętrzna, kreatywność, czy 

współpraca z innymi przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, społeczeństwem. 

Co istotne, system zawiera wymiar wzajemności – w zamian za udział w badaniu, przedsiębiorstwa 

otrzymują tzw. paszport innowacji. Jest to raport o charakterze benchmarku, w którym 

innowacyjność danego przedsiębiorstwa odnoszona jest do kilku wymiarów, m.in. porównania z 

innymi firmami działającymi w sektorze, lub wykorzystującymi podobne technologie. 

Uczestnicy badania mają również możliwość głębszego zaangażowania, poprzez członkostwo w 

panelu ekspertów Monitora Innowacyjności, oraz grupie dokonującej przeglądu polityk publicznych. 

Udział w panelu pozwala na sieciowanie z przedstawicielami innych przedsiębiorstw, a także 

umożliwia bezpośredni wpływ na kształt i wdrożenie Monitora Innowacyjności i związanych z nim 

instrumentów polityki.  

Choć system stworzony został przez 2 podmioty, angażuje innych interesariuszy i partnerów 

strategicznych. Należą do nich organizacje pracodawców, związek regionalnych MŚP, agencja 

rozwoju regionalnego. Dzięki współpracy z monitorem, podmioty te mogą włączyć określone 

zagadnienia do badania i otrzymać szczegółowe raporty, będące wsparciem w podejmowanych przez 

nie działaniach. Poza dostarczaniem danych, system wzmacnia współpracę w obrębie ekosystemu 

innowacji w regionie. 

 

Dobra praktyka 3: Zaangażowanie interesariuszy – Extremadura, Hiszpania 

W hiszpańskim regionie Extremadura przyjęto założenie, iż tworzenie, zarządzanie i monitoring RSI to 

proces o oddolnym charakterze. W systemie monitoringu, obok zestawu wskaźników rezultatu i 

produktu, istotne znaczenie ma zaangażowanie interesariuszy, dostarczające pogłębionej wiedzy na 

temat zachodzących przemian.   

Dla każdej specjalizacji stworzono grupę roboczą. Jej rolą jest wsparcie instytucji zarządzających 

strategią poprzez dostarczanie wczesnych, jakościowych informacji na temat oddziaływania 

wdrażanej interwencji, oraz pełnienie funkcji doradczych w formułowaniu działań w ramach strategii. 

W skład każdej grupy wchodzi od 12 do 25 osób, będących reprezentantami podmiotów poczwórnej 

helisy innowacyjności. Prace kierowane są przez lidera (członka grupy), który wspierany jest przez 

Biuro Techniczne wdrażania RSI (tj. park technologiczny Fundecyt). W trakcie formowania grup 

roboczych zwrócono uwagę, by wyjaśnić wzajemne oczekiwania instytucji i uczestników, zakres 

możliwego wpływu na wdrażane polityki, oraz określić cel działania grup. 

Grupy spotykają się 2 razy do roku i pracują według ustalonej wcześniej agendy. Na spotkaniach 

omawiany jest stan wdrażania RSI w określonej specjalizacji (na podstawie uprzednio rozesłanego 

raportu). Scenariusz spotkań jest wspólny i obejmuje prezentację raportu, otwartą dyskusję, zebranie 

informacji na temat opinii o stanie implementacji strategii, instrumentach i działaniach, osiąganych 

rezultatach, sugestiach na przyszłość (poprzez narzędzie kwestionariuszowe). W spotkaniach 

uczestniczą również przedstawiciele Fundecyt, oraz eksperci z uniwersytetu. Ich udział ma zapewnić 
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systematyzację dialogu i odpowiednią interpretację wniosków. Doświadczenie przedstawicieli 

Fundecyt wskazuje, iż interesariusze chętnie dzielą się wiedzą i opiniami i wskazują możliwe 

usprawnienia w kontekście instrumentów polityki. Wnioski te włączane są w raporty monitoringowe i 

ewaluacyjne i przekazywane decydentom. 

Regularna praca grup roboczych przyczynia się do budowy zaufania pomiędzy podmiotami i 

interesariuszami, wzmacnia potencjał monitoringu. Ponadto, wszyscy uczestnicy (zarówno instytucje, 

jak i przedstawiciele innych sektorów) uzyskują wiedzę na temat implementacji strategii i pogłębiają 

rozumienie procesów społeczno-gospodarczych związanych z innowacyjnością. 
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2.4 Ocena skutków realizacji i oddziaływania RSI WD 2011-2020 

Jakie były najlepsze praktyki powstałe na etapie realizacji Strategii? 

Najlepsza praktyka 1: Dolnośląski „bon na innowacje” 

Dokumentami wykonawczymi dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2011-2020 są Plany wykonawcze, zawierające propozycję działań służących realizacji RSI WD 

możliwych do zrealizowania przez samorząd województwa we współpracy z podmiotami 

zaangażowanymi we wspieranie procesów innowacji na Dolnym Śląsku53. W przypadku obu Planów 

wykonawczych: na lata 2012 – 2014 oraz 2017-2018, zaproponowane zostało działanie Dolnośląski 

„bon na innowacje”. Jego celem było wsparcie prowadzenia przez jednostki naukowe prac 

badawczych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projektów celowych/prac 

rozwojowych). Zakładany program miał charakter kompleksowy i obejmował zarówno wsparcie o 

charakterze doradczym/eksperckim, jak i wsparcie finansowe dla prac badawczo-rozwojowych.  

Struktura działania Dolnośląski „bon na innowacje” w przypadku I edycji, współfinansowanej ze 

środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmowała audyt technologiczny przeprowadzony 

w przedsiębiorstwach wyłonionych w otwartym procesie rekrutacji, diagnozujący potrzeby 

badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwa pod kątem przyszłych ulepszeń produktów, usług lub 

procesów technologicznych o charakterze innowacyjnym, następnie poszukiwanie zespołów 

naukowych, mogących przeprowadzić prace B+R i rozwiązać problemy technologiczne 

zidentyfikowane w trakcie audytu. Ostatnim etapem realizacji stało się finansowanie badań na rzecz 

MŚP – niewielkich projektów celowych (prac rozwojowych lub testów laboratoryjnych). Projekt 

realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z 

Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.  

W trakcie realizacji projektu I edycji Dolnośląski „bon na innowacje” wpłynęło 497 wniosków o 

przyznanie bonu na innowacje, z czego 306 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. W rezultacie w 

ramach projektu sfinansowane zostały prace B+R ukierunkowane na uzyskanie innowacyjnych 

efektów wdrożeniowych: opracowanie nowej lub udoskonalenie istniejącej usługi/produktu, 

wykonanie testów laboratoryjnych lub analiz przedwdrożeniowych, przeprowadzenie badań w 

zakresie optymalizacji produktu. Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi wyniosła maksymalnie 

18 tys. zł, przy czym przedsiębiorstwo mogło skorzystać z jednego bonu54. 

                                                                 
53 Plan wykonawczy na lata 2012-2014 Do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wocław 2011, s. 4; Plan wykonawczy na lata 2017-2018 do 
Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław 
2017, s. 3. 

54 Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. „Dolnośląski Bon na Innowacje” czyli jak przedsiębiorcy 
korzystają na współpracy z nauką, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Politechnika 
Wrocławska – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Wrocław 2014, s.6. 
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Działanie to w ramach „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI 

WD 2011-2020” zostało uznane za jedną z najwyżej cenionych przez podmioty dolnośląskiego sytemu 

innowacji form wsparcia działań innowacyjnych w regionie i zostało rekomendowane do kontynuacji 

w kolejnych latach55. 

II edycja projektu Dolnośląski „bon na innowacje” uzyskała współfinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Liderem projektu, podobnie jak we wcześniejszej edycji, 

stał się Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Partnerem w projekcie została 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe 

na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) usług o charakterze badań 

przemysłowych, bądź prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych poprzez następujące formy 

wsparcia: 

– konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie m.in. wstępnej oceny możliwości 

dofinansowania usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową, 

wpisywania się przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu, pomocy w 

poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach usługi, 

– wsparcie w formie grantu przeznaczone na dofinansowanie usługi świadczonej na rzecz 

przedsiębiorcy przez jednostkę naukową. 

Dofinansowana usługa obejmować może: 

– audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz 

pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi 

badawczo-rozwojowe; wartość audytu technologicznego może wynosić do 5% otrzymanego 

grantu;  

– prace badawczo-rozwojowe – usługi obejmujące badania przemysłowe i/lub 

eksperymentalne prace rozwojowe m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub 

wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, 

prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.  

Przedsiębiorcy w ramach grantu przyznawanego w projekcie Dolnośląski Bon na innowacje mogli 

więc dokonać zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 

usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub 

nowego projektu wzorniczego; sfinansować  wydatki na wykonywanie prac związanych z 

dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii 

próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej lub sfinansować 

wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań56. 

Badania przemysłowe, bądź prace rozwojowe lub badawczo-rozwojowe będące przedmiotem grantu 

                                                                 
55 Plan wykonawczy na lata 2017-2018 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław 2017, s.41 i nast., 63. 
56

 http://www.dolnoslaskibon.pl/o-projekcie/, dostęp 23.05.2019 r. 
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mogły uzyskać wsparcie pod warunkiem, że ich zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne 

Specjalizacje.  

Wartość bonu na innowacje, w przypadku I edycji wynosiła maksymalnie 18 tys. zł, w przypadku 

projektu II edycji wysokość dofinansowania pojedynczej usługi realizowanej przez jednostkę naukową 

wynosi maksymalnie 73 815,00 zł i obejmuje 90% wartości netto usługi57. 

Pomoc w ramach Dolnośląskiego „bonu na innowacje” świadczona była zgodnie z zasadami pomocy 

de minimis. 

Działanie Dolnośląski „bon na innowacje” poza jego wysoką oceną wśród podmiotów regionalnego 

systemu innowacji wyróżnia fakt, iż mimo że został przypisany do Celu strategicznego 2. Zwiększenie 

szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych, operacyjnego 2.1. Zapewnienie 

przedsiębiorstwom efektywnego wsparcia w postaci kapitału, wiedzy i infrastruktury w ramach 

Dolnośląskiego Systemu Innowacji i kierunku działania 2.1.2. Zwiększenie dostępności finansowania 

innowacji poprzez rozwój i upowszechnienie finansowych instrumentów i produktów, faktycznie 

przyczynia się do realizacji również innych celów RSI WD: 

  wspiera współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw; 

 pozwala jednostkom naukowym poznać potrzeby sfery gospodarczej i wykorzystać te 

informacje do dostosowywania programów nauczania oraz prowadzonych badań; 

 może rozpocząć proces komercjalizacji wyników badań jednostek naukowych i transferu 

technologii; 

 poprzez doradztwo i konsultacje pozytywnie oddziałuje na kulturę innowacji w 

przedsiębiorstwach; 

 pozwala przedstawicielom nauki prowadzić projekty aplikacyjne, inspirowane rzeczywistymi 

problemami/ potrzebami;  

 wspiera rozwój innowacyjnych firm i nowych/ udoskonalonych produktów lub usług; 

 może stanowić etap wstępny – pilotażowy dla firm do szerszej współpracy w zakresie B+R lub 

rozwoju własnej działalności i w konsekwencji wzrostu nakładów prywatnych na działalność 

badawczo-rozwojową.  

Działanie Dolnośląski „bon na innowacje” ze względu na towarzyszące mu wsparcie doradcze oraz 

wysokość grantu może być skutecznie wykorzystane nie tylko przez przedsiębiorstwa doświadczone 

w realizacji projektów B+R, lecz pozwala również poszerzyć grupę firm aktywnych innowacyjnie.  

Dodatkową wartością dodaną projektu oraz faktu, że jest realizowany przez instytucję koordynującą 

wdrażania RSI WD i odpowiedzialną za prowadzenie procesu przedsiębiorczego odkrywania, jest 

aspekt budowania relacji z przedsiębiorstwami. Wobec niskiego kapitału społecznego w Polsce oraz 

poziomu zaufania do administracji publicznej, doświadczenie bezpośredniego wsparcia ze strony 

Urzędu pozwala budować powiązanie z regionalnymi firmami, którego efektem będzie zwiększona 

                                                                 
57

 Tamże. 
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skuteczność organizacji PPO i aktywizacji przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji priorytetów polityki 

innowacji.  

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać działanie Dolnośląski „bon na innowacje” za najlepszą 

praktykę w zakresie realizacji RSI WD.  

 

Najlepsza praktyka 2: Inkubator Innowacyjności + 
 

Dobrą praktyką w zakresie komercjalizacji wyników prac naukowych jest projekt realizowany przez 

Konsorcjum utworzone przez Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. 

w ramach programu Inkubator Innowacyjności +. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego ze środków projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami 

naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w 

ramach Działania 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt był 

realizowany w okresie od marca 2017 r. do końca stycznia 2019 r., a całkowity budżet projektu 

wyniósł 3 620 000 zł.  

Projekt, zgodnie z założeniami Programu Inkubator Innowacyjności +, miał na celu inicjowanie oraz 

wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym 

poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science 

to business”. Założono, że w jego ramach zostaną przeprowadzone prace polegające na 

przygotowaniu do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. W tym celu 

prowadzono monitoring i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem 

ich użyteczności praktycznej, a także analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań 

naukowych lub prac rozwojowych.  Istotnym elementem były także analizy możliwości uzyskania 

ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

przed ich opublikowaniem.  

W ramach programu Inkubator Innowacyjności + obowiązkowym elementem projektów było 

przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub 

dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. W projekcie przewidziano działania 

ukierunkowane na podniesienie gotowości wdrożeniowej wybranych wyników badań – dostosowanie 

do bieżących potrzeb i zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Działania te obejmowały: 

prace w zakresie gotowości technologicznej, takie jak: stworzenie lub udoskonalenie prototypu, testy 

laboratoryjne, badania na zgodność z normą (certyfikacja), demonstracja w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistych a także prace w zakresie gotowości formalnoprawnej, obejmujące działalność w 

zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, czy znaków 

towarowych.  

Działaniami komercjalizacyjnymi zostały objęte wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, 

zgłaszane przez pracowników Politechniki Wrocławskiej.  Zespoły naukowe prowadzące prace 

badawczo-rozwojowe miały możliwość uzyskania wsparcia doradczego w zakresie potrzeb rynku oraz 
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obecnego stanu techniki w danym obszarze i możliwości przyszłej ochrony patentowej. Doradztwo 

takie można było uzyskać przed rozpoczęciem badań, co pozwoliło uniknąć realizacji badań, na 

których rezultaty nie ma zapotrzebowania rynkowego lub których rezultatów nie da się prawnie 

ochronić.  

Politechnika Wrocławska prowadzi centralny rejestr wszystkich projektów badawczych i udostępnia 

go zainteresowanym przedsiębiorcom. Powstające w projektach rezultaty, mogące mieć 

zastosowania praktyczne, są zgłaszane do uczelnianej Komisji ds. Transferu Technologii, która 

rekomenduje sposób ochrony oraz dalsze działania komercjalizacyjne. Wyniki prac Komisji zostały 

udostępnione w postaci internetowej bazy danych. W ramach projektu został udoskonalony portal 

internetowy Politechniki Wrocławskiej (komercjalizacja.pwr.edu.pl). Na portalu można znaleźć oferty 

technologiczne i badawcze. 

Dla technologii / wynalazków o wysokim potencjale komercyjnym opracowano oferty technologiczne 

dotyczące zgłoszeń patentowych, patentów, know-how i oprogramowania. Łącznie w projekcie 

opracowano 57 ofert.  

Oferty technologiczne Politechniki Wrocławskiej były promowane na 14 imprezach, konferencjach i 

targach. Opracowano i przedstawiono firmom 98 ofert badawczych. Opracowano także poradnik 

„Komercjalizacja wyników badań naukowych i współpraca z gospodarką” dostępny na stronie 

http://www.itt.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/Poradnik-komercjalizacja.pdf.  

Rezultatem realizowanego projektu było 55 transakcji komercjalizacyjnych w postaci umów 

sprzedaży i licencji IP oraz świadczenia usług badawczych. Dzięki zachęcaniu naukowców do 

zakładania własnego biznesu utworzono 3 nowe spółki spin-off. 

Najlepsza praktyka 3: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej 

 

Misją Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP) jest wspieranie aktywności gospodarczej 

środowiska akademickiego – studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów uczelni wyższych 

oraz przeciwdziałanie bezrobociu, a także komercjalizacja dóbr materialnych i intelektualnych58. 

Cele działania AIP to: 

 wszechstronna pomoc osobom ze środowiska akademickiego w tworzeniu 

mikroprzedsiębiorstw, 

 inkubacja przez okres trzech lat nowo powstałych przedsiębiorstw, 

 promowanie i wspieranie przedsiębiorczości studentów, doktorantów, absolwentów i 

pracowników Politechniki Wrocławskiej, 

 efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki 

Wrocławskiej oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki, 

                                                                 
58 Za http://www.inkubator.pwr.wroc.pl.  



 

Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego  

na lata 2011–2020 

 

 
 

125 

 aktywizacja społeczności akademickiej Wrocławia do podejmowania działalności 

gospodarczej, 

 aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych poprzez 

wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw i ich 

działalności w pierwszym okresie funkcjonowania, 

 wspieranie tworzenia przez pracowników Politechniki firm typu spin-off współpracujących z 

uczelnią, 

 pozyskiwanie funduszy wspierających działalność AlP w zakresie przedsiębiorczości 

akademickiej, 

 inicjowanie i wspieranie innowacyjnych działań uczelni, 

 promowanie Politechniki Wrocławskiej jako ośrodka wdrażania nowych technologii59. 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości został powołany w 2006 r. Promuje on przedsiębiorczość 

akademicką poprzez uczestnictwo w wielu wydarzeniach, organizację warsztatów, szkoleń, 

seminariów i konferencji. Zapewnia warunki rozwoju dla przedsiębiorców AIP oraz wspiera 

aktywność biznesową. Stale poszerzana jest oferta usług Inkubatora. 

Jednymi z najważniejszych działań są Festiwal Przedsiębiorczości Akademickiej PWr UP! oraz 

Ogólnopolski Konkurs Przedsiębiorczości Akademickiej, którego laureaci otrzymują statuetkę 

„Fortuna z rogiem obfitości”. 

Podczas Festiwalu promowana jest idea przedsiębiorczości poprzez prezentację firm AIP oraz 

uczestnictwo wybitnych przedstawicieli nauki i biznesu. Odgrywa on ogromną rolę w zakresie 

sieciowania, gdyż daje szerokie możliwości nawiązania nowych kontaktów i zbudowania trwałej 

współpracy biznesowej. Podczas ostatniego festiwalu, który odbył się 7 czerwca 2019 r., odbywały się 

prelekcje z ekspertami obejmujące tematy takie, jak: sprzedaż, marka osobista, finanse, rozwój 

biznesu. Wydarzenie jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc niezbędna była jedynie 

rejestracja. Co istotne, była też – dostępna dla wszystkich chętnych bez konieczności rejestracji – 

otwarta strefa wystawy i konsultacji. Można było w niej dowiedzieć się m.in. jaką pomoc dla biznesu 

można uzyskać w Inkubatorze Politechniki Wrocławskiej oraz we Wrocławskim Parku 

Technologicznym czy jak pozyskać pieniądze na start i rozwój swojego biznesu. Strefa firm z PWr 

oferowała informacje o firmach i projektach, które wywodzą się z Politechniki Wrocławskiej. 

Pozwalała na wymianę wiedzy, na temat początków działalności, metod pozyskiwania klientów, 

aktualnego zapotrzebowania na pracowników, współpracowników, a także na nawiązywanie 

kontaktów. Festiwal to doskonała okazja do poznania start-upowców, ekspertów i specjalistów 

branżowych oraz skompletowania członków zespołu biznesowego. Po godzinie 15.00 uczestnicy, już 

w mniej formalnej atmosferze, mogą nadal poszerzać swoje kontakty. Rozpoczyna się wówczas 

Networking przy piwie. W spotkaniu prowadzonym przez osobę z dużym doświadczeniem w 

sieciowaniu oraz pomocy w tworzeniu dużych i ciekawych projektów społecznych i biznesowych, 

może wziąć udział nawet 50 osób, w tym również osoby, które niedawno zaczęły prowadzić 

                                                                 
59 Tamże.  
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działalność gospodarczą lub dopiero to planują, ale nie są związane z Politechniką Wrocławską. 

Zapraszani są również inwestorzy, eksperci budowania marki, sprzedaży, finansów, startupowcy. 

Najlepsza praktyka 4: GRANT PLUS 

Jako dobrą praktykę w zakresie optymalizacji warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, w 

ramach kierunków strategicznych dla województwa dolnośląskiego, warto wskazać projekt 

systemowy pn. „GRANT PLUS” realizowany w latach 2012 – 2015 finansowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer 

Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. 

Strategicznym założeniem programu Grant Plus był transfer wiedzy na linii doktorant-

przedsiębiorstwo. W ramach projektu zostało wspartych poprzez stypendia 240 doktorantów – z 

dolnośląskich uczelni wyższych, a także instytutów naukowych – kształcących się na kierunkach 

matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z Regionalną Strategią 

Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011 - 2020. Doktorantom było przyznawane 

stypendium na okres do 12 miesięcy i w maksymalnej kwocie 50 tys. zł.  

W opinii 99% uczestników badania ewaluacyjnego otrzymane stypendium przyczyniło się do 

stworzenia sprzyjających warunków do prowadzenia prac badawczych. 97% doktorantów 

aplikujących do projektu „Grant Plus” uznało, że otrzymane środki miały znaczący wpływ na 

podniesienie jakości pracy doktorskiej. W opinii przedsiębiorców oraz doktorantów uczestniczących 

w programie transfer wiedzy został efektywnie przekazany obustronnie. Wszyscy przebadani 

przedsiębiorcy zdeklarowali podwyższenie kompetencji z zakresu analizowanej problematyki dzięki 

współpracy z doktorantem. Również doktoranci zyskali na wiedzy i doświadczeniu przedsiębiorców, z 

którymi współpracowali – przyrost wiedzy zdeklarowała zdecydowana większości przebadanych 

doktorantów.  

Wśród efektów współpracy doktoranci wymieniali najczęściej aspekty networkingowe, czyli 

możliwości nawiązania kontaktu z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz z potencjalnymi 

„klientami” ich działań. Z kolei przedsiębiorcy, jako główny efekt ekonomiczny współpracy z 

doktorantami, wskazywali możliwość implementacji w przedsiębiorstwach technologii stworzonej 

przez doktorantów. 
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Najlepsza praktyka 5: Projekt TRAILS 

Celem projektu TRAILS współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 było 

pokonywanie barier rozwojowych i pogłębianie współpracy w strefie przygranicznej w obszarze 

budowania proinnowacyjnych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Obszar, który 

objęto wsparciem to powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, jaworski, kamiennogórski, lubański, 

lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, żarski oraz Miasto Jelenia Góra. Partnerami projektu były 

następujące podmioty: Technische Universität Dresden, Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego - Wydział Gospodarki oraz Politechnika Wrocławska. Projekt realizowano w latach 

2016-2018. 

Poprzez udostępnienie odpowiednich form kształcenia, program stworzył młodym ludziom warunki 

do myślenia innowacyjnego, zwiększył szansę na ciekawą pracę i interesujące projekty, a tym samym 

zmniejszenie migracji i obniżenie stopy bezrobocia. TRAILS postawił sobie za cel ścisłą, 

ukierunkowaną na innowacyjność współpracę między instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami, 

dzięki której doskonalenie zawodowe będzie dostosowane do potrzeb rynku. 

TRAILS był całkowicie nowatorską formą projektu, która oferowała szkolenia w zakresie 

innowacyjnego myślenia i kreatywności. Działania miały charakter pilotażowy: poprzez wykorzystanie 

formy mobilnych laboratoriów innowacyjności połączone zostały placówki edukacyjne i lokalni 

przedsiębiorcy. W ramach projektu w każdej z wymienionych lokalizacji powstało „mobilne 

laboratorium” nowego typu, dysponujące w kontenerowych modułach niezbędnymi funkcjami, 

pomieszczeniami i sprzętem.  

Działania w ramach projektu objęły:  

 warsztaty dla uczniów szkół zawodowych, przedsiębiorców oraz warsztaty sieciujące 

prowadzone w tzw. mobilnych laboratoriach, czyli trzech kontenerach wyposażonych w 

niezbędny  sprzęt np. drukarki 3D, flipcharty itp.; kontenery dowożono do szkół zawodowych 

i na miejscu odbywał się cykl treningów z zakresu umiejętności innowacyjnych i postaw 

przedsiębiorczych. Jednocześnie prowadzony był cykl ukierunkowanych treningów i 

doradztwa innowacyjnego dla MŚP – twórców innowacyjnych produktów, procesów i usług; 

 propozycje programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowane do lokalnych 

potrzeb (jako efekt warsztatów opracowano podręcznik dla nauczycieli z najlepszymi 

praktykami zebranymi w trakcie warsztatów). 

W ramach nauki przedsiębiorczości uczniowie otrzymali wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy 

nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę. Przekazywano im również podstawową wiedzę 

na temat tworzenia modeli biznesowych, jak również umiejętności innowacyjne, aby już wcześnie, na 

poziomie edukacji zawodowej, zaszczepić w nich przedsiębiorczość i wzmóc innowacyjność. 

Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich prac na warsztatach sieciujących, w 

których uczestniczyli przedstawiciele firm regionalnych. Już na tym wczesnym etapie, uzyskiwali 

kontakt z potencjalnymi pracodawcami. 
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Wynikiem końcowym projektu było 96 zajęć na temat innowacji, zorganizowanych w ciągu 9 miesięcy 

w 32 miastach i gminach na obszarze objętym programem. W zajęciach w formie warsztatów, szkoleń 

i konsultacji w mobilnych laboratoriach innowacji wzięło udział 800 uczestników. 

Jakie były bezpośrednie i pośrednie skutki realizacji Strategii (w tym w odniesieniu do poszczególnych 

wskaźników)? 

Oczekiwane skutki realizacji RSI WD ujęte zostały postaci zakładanych wartości docelowych 

wskaźników przypisanych celom zdefiniowanym w Strategii. Analiza osiągniętych poziomów w 

odniesieniu do poszczególnych wskaźników wskazuje, na już osiągnięte przekroczenie wartości 

docelowej w przypadku czterech wskaźników:  

 nakładów na działalność innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo prowadzące 

działalność innowacyjną w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych, 

 nakładów na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw; 

 finansowania działalności B+R ze środków publicznych; 

 finansowanie działalności B+R ze środków prywatnych.  

Jednocześnie jednak w przypadku pięciu wskaźników nastąpił spadek wartości w roku 2016 w 

stosunku do wartości z roku 2013: 

 odsetka przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną wśród 

przedsiębiorstw usługowych, 

 przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe i/lub procesowe 

 przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje organizacyjne wśród przedsiębiorstw 

usługowych, 

 liczby zgłoszeń wynalazków dokonanych przez podmioty krajowe w Urzędzie Patentowym RP.  
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Szczegółowe zestawienie osiągniętych wartości wskaźników przedstawia tabela poniżej.  

Tabela 13. Zestawienie osiągniętych wartości wskaźników 

Cel 
Wskaźnik 
osiągania celu 

Wartość 
docelowa 2020 r. 

Wartość 
osiągnięta 2013 
r. 

Wartość 
osiągnięta 2016 
r. 

Cel strategiczny 
1. Wzmacnianie 
innowacyjnych 
umiejętności i 
postaw, 
kluczowych dla 
gospodarki 
opartej na 
wiedzy. 

odsetek 
przedsiębiorstw, 
które poniosły 
nakłady na 
działalność 
innowacyjną  

(w %) 

 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

23,5 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

10,7 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

15,2 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

12,1 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

14,5 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

6,2 

Cel strategiczny 
2.  
Zwiększenie 
szansy na 
sukces 
innowacyjnych 
projektów 
biznesowych.  

nakłady na 
działalność 
innowacyjną 
przypadające na 
jedno 
przedsiębiorstwo 
prowadzące 
działalność 
innowacyjną  

(w tys. zł) 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

5685,6 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

6865,3 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

8302,8 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

2234,4 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

9436,4 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

2375,0 

przedsiębiorstwa, 
które wprowadziły 
innowacje 
produktowe i/lub 
procesowe  

w % ogółu 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

22,6 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

14,0 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

19,0 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

13,4 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

18,4 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

8,5 

przedsiębiorstwa, 
które wprowadziły 
innowacje 
organizacyjne 

 w % ogółu 
przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

16,2 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

16,8 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

10,6 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

6,4 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

11,8 

Przedsiębiorstwa 
usługowe 

5,0 

nakłady na 
działalność B+R w 
sektorze 
przedsiębiorstw  

w mln zł 

394,6 455,1 658,0 
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Cel 
Wskaźnik 
osiągania celu 

Wartość 
docelowa 2020 r. 

Wartość 
osiągnięta 2013 
r. 

Wartość 
osiągnięta 2016 
r. 

Cel strategiczny 
3.  

Wzrost 
potencjału 
innowacyjnego 
dolnośląskich 
jednostek 
naukowych. 

finansowanie 
działalności B+R ze 
środków 
publicznych  

w tys. zł 

23965,5 363676,1 383157,2 

finansowanie 
działalności B+R ze 
środków 
prywatnych 

 w tys. zł 

194216,7 397628,1 609482,3 

liczba zgłoszeń 
wynalazków 
dokonanych przez 
podmioty krajowe 
w Urzędzie 
Patentowym RP 

430 391 335 

Cel strategiczny 
4.  

Rozwój 
współpracy w 
gospodarce w 
obszarze 
innowacji. 

przedsiębiorstwa, 
które 
współpracowały w 
zakresie 
działalności 
innowacyjnej  

w % 
przedsiębiorstw 
aktywnych 
innowacyjnie 

42,4 30,1 30,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Raportu monitoringowego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Dolnośląskiego z uwzględnieniem Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”. 

 

Dotychczasowe rezultaty RSI WD w przypadku pięciu wskaźników związanych ze: 

 wzmacnianiem innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki opartej na 

wiedzy; 

 zwiększeniem szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych; 

 rozwojem współpracy w gospodarce w obszarze innowacji; 

mogą wskazywać na trudności w osiągnięciu ostatecznych, planowanych wartości. Wpływ na to 

jednak w dużej części miały czynniki niezależne od realizowanej Strategii, w szczególności sytuacja w 

otoczeniu gospodarczym kraju. Niemniej jednak zmiany w okresie programowania 2014-2020, 

ograniczające możliwości finasowania kierunków działań RSI WD ze środków Unii Europejskiej 

prawdopodobnie wpłynęły negatywnie na wypracowane rezultaty, szczególnie w przypadku działań 

na rzecz rozwoju współpracy w gospodarce w obszarze innowacji. 
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Realizacja Strategii tworzy warunki do powiększenia grona firm, które ponoszą nakłady na B+R i 

podejmują innowacje. Jak zdiagnozowano, na rozwój innowacyjności w województwie dolnośląskim 

mający odzwierciedlenie we wskaźnikach, które ten rozwój są w stanie uchwycić w sposób mierzalny, 

pracowała wcześniej względnie stała grupa firm, które zwiększając nakłady na działalność 

innowacyjną i poprawiając wyniki tej działalności wpływały tym samym na poprawę wyników 

innowacyjności całego województwa. Zauważalnym, bezpośrednim skutkiem realizacji Strategii – 

działań polegających na stworzeniu centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w 

ramach regionalnych specjalizacji naukowo-technologicznych – jest powstała infrastruktura naukowa 

i badawczo-rozwojowa, taka jak: infrastruktura Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (obecnie PORT 

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – Sieć Łukasiewicza). Jest ona niezbędnym, ale dopiero wstępem 

elementem zachodzących zmian w poziomie innowacyjności Dolnego Śląska. Poniżej wskazano 

przykłady projektów zrealizowanych w ramach Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa 

wyższego RPO WD 2007-2013, dotyczących działalności badawczej i naukowej60. 

Tabela 14. Wykaz projektów RPO WD 2007-2013 Dz. 7.1 realizujących RSI WD 

Politechnika Wrocławska Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM 
Politechniki Wrocławskiej (Etap I) 

Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu 

Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 

Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-
Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu 

Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu 

Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-
usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu 

Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego 

Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu 

"Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu" 

Wyższa Szkoła Handlowa we 
Wrocławiu 

Przebudowa obiektu "Ostrowskiego" Wyższej Szkoły Handlowej na 
cele dydaktyczno-naukowe dla nowoczesnego kształcenia na 
potrzeby innowacyjnej gospodarki 

Źródło: opracowanie własne. 

Podobnie powstałe instytucje otoczenia biznesu, takie jak inkubatory technologiczne 

i przedsiębiorczości. W ramach działania 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i 

przedsiębiorczość w regionie RPO WD 2007-2013 zostało zrealizowanych 18 projektów tego typu, 

wymienionych w tabeli poniżej61. 

                                                                 
60 Lista beneficjentów RPO WD wg stanu na 31 grudnia 2016 r., http://rpo2007-

2013.dolnyslask.pl/index.php?id=1319. 
61

 Tamże. 
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Tabela 15. Wykaz projektów RPO WD 2007-2013 Dz. 1.4 realizujących RSI WD 

“Adaptacja budynków i infrastruktury na Noworudzki Inkubator Technologiczny" – I etap zadania 
"Budowa infrastruktury II etapu Rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego”” 

Inkubator Przedsiębiorczości w Legnicy 

Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości – etap II 

Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości 

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości 

Utworzenie Dolnośląskiego Inkubatora technologicznego wraz z Centrum Innowacji  

Modernizacja nieruchomości przy ul. Kasztanowej 3A-5 we Wrocławiu na potrzeby utworzenia 
Inkubatora Przedsiębiorczości 

„Budowa budynku Dolnośląskiego Paku Innowacji i Nauki S.A. – etap 1 infrastruktura wspierająca 
innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw” 

Budowa pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej 
o standardzie GMP 

Likwidacja dysproporcji w rozwoju województwa dolnośląskiego poprzez Budowę Centrum 
Biurowo-Usługowego Legnickiego Parku Technologicznego wraz z infrastrukturą drogową i 
zagospodarowaniem terenu w Legnicy wspierającego transfer innowacji oraz osiągnięć sektora 
B+R dla przedsiębiorstw. 

Centrum Transferu Technologii w Świdnicy 

Budowa infrastruktury służącej do prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania i 
pomiarów anten 

Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych 

Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu 

Przebudowa pomieszczeń na Laboratorium Naukowe dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu 

Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na bazie majątku pozostałego 
po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu 

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno-
administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we 
Wrocławiu 

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości w Kudowie Zdroju wsparciem młodych firm działających na 
obszarze uzdrowiskowym 

Źródło: opracowanie własne. 

W stosunku działań RSI WD realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020 w wyniku ich wdrażania 

liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi wyniosła 81, a 202 
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przedsiębiorstwa otrzymało wsparcie niefinansowe w ramach Priorytetu inwestycyjnego 1.2 

Innowacyjne przedsiębiorstwa (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.)62 . 

Trudno oszacować natomiast pośrednie skutki działań wspierających współpracę naukowo-

gospodarczą oraz projektów edukacyjno-promocyjnych. Nie ulega wątpliwości, że są one konieczne 

dla budowy powiązań i kapitału społecznego oraz kultury innowacyjności, kluczowych składników 

systemów innowacji. Dobrze ilustrują to poniższe wypowiedzi reprezentantów różnych środowisk: 

[…] jest ogromnie dużo do zrobienia, ale rzeczywiście ta współpraca, biznes, instytucje 
publiczne, ośrodki akademickie, coraz... Jest bardziej zacieśniona. 

 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia Biznesu 

działających na terenie województwa dolnośląskiego 

 

[…] z czasem widzę wartość, że pojawiają się pewne inicjatywy, które są skierowane 

do środowiska, do studentów, zaczęliśmy robić wspólnie warsztaty design thinking 

akurat, ale mamy inne plany i ci studenci gdzieś tam spotykają, więc po prostu ta 

inicjatywa, która była bardzo sformalizowana i taka bardzo, można powiedzieć, 

odgórna, super się przyjęła i wydaje mi się, że już, z mojej perspektywy, ale nie tylko, 

bo my ankietujemy uczestników. Na przykład nasze ostatnie warsztaty, było 100% 

zadowolenia i chęci polecenia i jako pierwszy taki aspekt, który oni podkreślali, to 

była możliwość spotkania ludzi z innych uczelni, wymienienie się, nie wiem, 

kontaktami, tym, co robią, bo to zazwyczaj są osoby… bo my to kierujemy do osób, 

które chcą coś tam działać, założyć firmę, coś takiego, więc one mają też szansę 

zbudowania jakiegoś takiego zespołu interdyscyplinarnego […] 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej parków technologicznych i 

inkubatorów przedsiębiorczości działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

Stymulowanie współpracy na linii nauka – biznes przynosi zmiany postaw, zwłaszcza wśród 

przedstawicieli świata nauki, którzy zaczynają wprowadzać do realizowanych działań także 

perspektywę biznesową, co z czasem powinno prowadzić do większej aplikacyjności prowadzonych 

przez nich badań. 

[doktoranci – przyp. red.] sami mówili, że wielokrotnie była taka sytuacja, że 

współpraca z przedsiębiorcą nagle odkrywała zupełnie nowe oblicze tych badań i oni 

wręcz zmieniali swoje pierwotne koncepcje pod wpływem właśnie tej współpracy. I 

to było bardzo ciekawe i zakładam, że to ma też już potem stały wpływ, jak ktoś 

zostaje już na uczelni, no to też patrzy na to z takiej perspektywy. Więc to myślę, że 

                                                                 
62

 Ewaluacja mid term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym 
realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Gdańsk 2019. 
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coś się zmienia. 

IDI, UMWD 

Jakie nastąpiły zmiany w obszarze innowacyjności województwa dzięki realizacji Strategii? 

Zważywszy na złożoność zjawiska innowacyjności i liczbę czynników, które wpływają na jej stan, 

trudno jednoznacznie określić zmiany, które nastąpiły dzięki realizacji Regionalnej Strategii Innowacji 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Dodatkowym utrudnieniem w szacowaniu 

wpływu realizacji RSI WD 2011-2020 na poziom innowacyjności regionu jest niezakończony jeszcze 

stan wdrażania Strategii. Wskaźniki dotyczące poziomu innowacyjności wiążą się w dużym stopniu 

m.in. z aktywnością podejmowaną przez przedsiębiorstwa, na którą istotny wpływ wywiera globalna 

sytuacja ekonomiczna, niezależna od działań podejmowanych w związku z realizacją RSI WD 2011-

2020. 

Pozycja województwa dolnośląskiego w rankingach innowacyjności – zarówno opracowywanych 

przez instytucje publiczne w skali europejskiej jak Regionalna Tablica Wyników Innowacyjności 

(Regional Innovation Scoreboard), jak i prywatne w wymiarze krajowym np. Indeks Millennium 2018. 

Potencjał Innowacyjności Regionów przygotowany przez Bank Millennium – jest stabilna. W skali 

kraju region plasuje się w czołówce województw. Jednocześnie postęp zmian, wyrażany planowanymi 

do osiągnięcia wartościami wskaźników, nie następuje w oczekiwanym tempie, zauważalny jest 

wręcz chwilowy spadek niektórych wartości w okresie 2013-2015.  

Przechodząc do szczegółów, pozycja regionu zgodnie z syntetycznym wskaźnikiem ilustrującym 

zmiany poziomu innowacyjności gospodarki regionu – zarówno pod względem jego zasobów 

innowacyjnych, jak i efektów działalności innowacyjnej – Regional Innovation Scoreboard 2016 w 

porównaniu do poprzednich lat nie zmieniła się i plasuje region wśród umiarkowanych 

innowatorów63, podobnie jak w Regional Innovation Scoreboard 2014, przy czym wyniki w zakresie 

innowacji z biegiem czasu poprawiały się. 

Rysunek 9. Pozycja regionu w Regional Innovation Scoreboard 

                                                                 
63

 Regional Innovation Scoreboard wyróżnia 4 grupy regionów: liderów innowacji (innovation leaders), silnych 
innowatorów (strong innovators), umiarkowanych innowatorów (moderate innovators) oraz skromnych 
innowatorów (modest innovators). 
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Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016, European Union 2016; Regional Innovtion Scoreboard 2014, European Union 

2014. 

W zestawieniu z 2017 roku województwo dolnośląskie zostało zaklasyfikowane do grupy 

umiarkowanych innowatorów. Wartość sumarycznego wskaźnika (56,9 na 100) plasuje województwo 

dolnośląskie na 179. pozycji pośród 255 regionów. Relatywne mocne strony województwa 

dolnośląskiego w porównaniu z wynikami Polski i Unii Europejskiej, zgodnie z Regional Innovation 

Scoreboard 2017, to eksport produktów średniowysokiej i wysokiej techniki, a także zatrudnienie w 

tym sektorze. Słabą stronę stanowią m.in. publiczne wydatki na badania i rozwój. Szczegóły 

przedstawia poniższy wykres, gdzie pomarańczowa linia pokazuje pozycję na tle kraju, a niebieska – 

na tle UE.  

Rysunek 10. Pozycja innowacyjności województwa dolnośląskiego na tle Polski i UE 
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Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017, Regional profiles (updated on 26 June 2017), https://ec.europa.eu/ 

docsroom/documents/24181, tłumaczenie własne.  

Ponadto istotne jest osiąganie wartości niektórych wskaźników, dotyczących m.in. nakładów na 

działalność badawczo-rozwojową, zatrudnienia w B+R, przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, 

przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych czy liczby patentów. Zmiany w zakresie 

innowacyjności można obserwować na poziomie wskaźników wkładu w działalność innowacyjną 

(innovation input) oraz efektów działalności innowacyjnej (innovation output). 

Poniżej zostały przedstawione wybrane wskaźniki dotyczące innowacyjności dla regionu oraz – dla 

zweryfikowania ewentualnych odstępstw od zmian charakterystycznych dla pozostałych regionów 

kraju – wartości ogółem dla Polski64. 

Tabela 16. Podmioty wpisane do rejestru REGON 

Podmioty wpisane do rejestru REGON 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polska 3 869 897 3 975 334 4 070 259 4 119 671 4 184 409 4 237 691 4 309 800 

Dolnośląskie 327 625 336 928 347 561 351 121 357 102 361 307 368 811 

Źródło: GUS BDL. 

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w latach 2011-2017 – podobnie jak w przypadku 

całego kraju – rosła, przy czym w województwie dolnośląskim odnotowany został nieco mniejszy 

wzrost niż w przypadku wartości liczonych dla Polski.  

Wykres 1. Podmioty wpisane do rejestru REGON 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w latach 2011-2017 w 

województwie dolnośląskim i w Polsce kształtował się następująco. 

 

 

                                                                 
64 Wszystkie prezentowane dane statystyczne, jeżeli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z GUS 

BDL. 
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Tabela 17. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw (%) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polska 13,8 14,4 14,3 14,5 13,7 16,1 14,5 

Dolnośląskie 12,3 16,8 16,2 16,3 14,2 13,4 14,8 

Źródło: GUS BDL. 

Zmiany wskaźnika w województwie dolnośląskim w latach 2015-2017 odbiegały od zmian 

stwierdzanych dla Polski na niekorzyść wartości osiąganych w regionie. W 2017 r. udział 

przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku przekroczył nieco 

wartość liczoną dla całego kraju. Relacje wartości wskaźników dla Polski i województwa prezentuje 

poniższy wykres.  

Wykres 2. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Podobne różnice można zauważyć w przypadku danych dotyczących przedsiębiorstw, które poniosły 

nakłady na działalność innowacyjną, przy czym mniejsze w przypadku przedsiębiorstw 

przemysłowych. 

Wykres 3. Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Szczegółowe dane zostały przestawione w tabeli poniżej. 
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Tabela 18. Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną 

Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną (%) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przedsiębiorstwa z sektora usług 

Polska 9,58 9,83 9,33 9,97 7,45 11,18 8,19 

Dolnośląskie 7,23 11,81 12,19 10,48 8,60 6,19 8,91 

Przedsiębiorstwa przemysłowe 

Polska 12,82 12,90 13,30 13,31 13,99 14,69 14,68 

Dolnośląskie 13,99 15,36 15,21 15,65 15,25 14,51 15,23 

Źródło: GUS BDL. 

W przypadku relacji nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB 

można zauważyć początkowy wzrost w latach 2011-2015, a następnie postępujący spadek w 2016 

roku, odnotowany także dla poziomu krajowego.  

Tabela 19. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB 

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polska 2,03 2,25 1,99 2,19 2,43 2,10 - 

Dolnośląskie 1,54 0,00 2,56 2,49 2,67 2,28 - 

Źródło: GUS BDL. 

Zastanowienie może budzić fakt zmniejszenia udziału nakładów na działalność innowacyjną w 

przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w nakładach krajowych. Po początkowym 

wzroście w latach 2011-2015, liczącym 4-3 pp., w 2017 roku odnotowano spadek do wartości 

zaledwie o 0,4 pp. przekraczającej wartość wyjściową w roku uchwalenia RSI WD 2011-2020.  

Tabela 20. Udział nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w nakładach 
krajowych 

Udział nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w nakładach krajowych (%) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dolnośląskie 6,5 0,0 10,9 9,6 9,3 9,1 6,9 

Źródło: GUS BDL. 

Istotnie przeważającym źródłem finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach 

województwa dolnośląskiego – zarówno w sektorze usług, jak i przedsiębiorstw przemysłowych – są 

środki własne przedsiębiorstw, na drugim miejscu plasują się kredyty bankowe. Wartości nakładów 

na działalność innowacyjną według źródeł finansowania zostały zaprezentowane w tabeli. 
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Tabela 21. Nakłady na działalność innowacyjną wg źródeł finansowania 

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach wg źródeł finansowania działalności innowacyjnej 
(tys. zł) w województwie dolnośląskim 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przedsiębiorstwa z sektora usług 

ogółem 

327 430 # 545 186 663 252 963 917 273 129 393 512 

środki własne 

121 864 
# 452 550 505 103 639 832 202 684 330 358 

środki budżetowe 

# 
85 013 # 7 218 # 7 392 # 

środki pozyskane z zagranicy 

# 
# 81 934 # # 6 965 9 885 

kredyty bankowe 

# 
# # # 45 192 1 598 37 604 

Przedsiębiorstwa przemysłowe 

ogółem 

1 753 989 
1 768 648 3 047 123 2 956 543 3 088 333 3 274 419 2 459 568 

środki własne 

1 485 931 
1 459 964 2 199 738 2 058 296 1 779 103 2 715 855 2 098 444 

środki budżetowe 

# 
6 793 20 439 30 520 58 229 32 321 8 988 

środki pozyskane z zagranicy 

# 
110 231 143 423 153 786 172 645 # 58 335 

kredyty bankowe 

133 647 
159 487 # # # # 77 839 

Źródło: GUS BDL. 

Poza nakładami na działalność innowacyjną na poziom innowacyjności firm wskazują także osiągane 

rezultaty z tej działalności, m.in. udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w 

przychodach netto ze sprzedaży ogółem. Zmiany tego wskaźnika w regionie oraz w kraju zostały 

przedstawione poniżej. 
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Tabela 22. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze 
sprzedaży ogółem 

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży 
ogółem (%) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polska 8,93 9,22 8,65 8,78 9,50 8,12 7,08 

Dolnośląskie 5,91 7,73 9,95 12,52 14,97 14,19 8,83 

Źródło: GUS BDL. 

Jednym z celów strategicznych RSI 2020 jest Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji. 

Wartość wskaźnika dotyczącego przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności 

innowacyjnej, w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych jest niższa niż w roku uchwalenia 

Strategii i wynosi 5,7% w stosunku do początkowych 6,3%. Jest również niższa dla wartości 

osiągniętej dla całej Polski. W przypadku przedsiębiorstw z sektora usług nastąpił wzrost w stosunku 

do 2011 roku, jednakże poziom wskaźnika w regionie jest niższy niż w przypadku kraju.  

Tabela 23. Przedsiębiorstwa, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej 

Przedsiębiorstwa, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przedsiębiorstwa przemysłowe 

Polska 5,5 6,0 5,2 5,6 5,5 6,7 5,8 

Dolnośląskie 6,3 7,7 6,1 6,6 6,8 6,2 5,7 

Przedsiębiorstwa z sektora usług 

Polska 3,5 3,8 2,9 3,0 2,6 3,9 2,8 

Dolnośląskie 1,6 3,8 2,5 2,3 3,2 3,3 2,2 

Źródło: GUS BDL. 

Podobnie w przypadku skłonności firm do współpracy w ramach inicjatyw klastrowych, 

w województwie dolnośląskim wśród przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie znacząco spadła 

liczba przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w ramach inicjatywy klastrowej lub innej 

sformalizowanej współpracy. W 2011 roku taką współpracę deklarowało 16,1% przedsiębiorstw 

innowacyjnych, zaś w roku 2017 – zaledwie 4,8%. W tym samym czasie wartości dla Polski wynosiły 

odpowiednio 7,4% i 8,7%.   

Tabela 24. Przedsiębiorstwa przemysłowe współpracujące w ramach inicjatywy klastrowej lub innej 
sformalizowanej współpracy 

Przedsiębiorstwa przemysłowe współpracujące w ramach inicjatywy klastrowej lub innej sformalizowanej 
współpracy w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polska 7,4 7,2 5,3 6,6 8,2 10,1 8,7 

Dolnośląskie 16,1 7,5 5,4 6,4 7,1 5,4 4,8 

Źródło: GUS BDL. 

Zmiany wskaźnika w regionie oraz w kraju obrazuje poniższy wykres.  
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Wykres 4. Zmiany wskaźnika przedsiębiorstw współpracujących w ramach inicjatywy klastrowej 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Biorąc pod uwagę zmiany w latach 2016-2017 w zakresie osób pracujących w obszarze badań i 

rozwoju ogółem, w województwie dolnośląskim liczba etatów wzrosła, podobnie jak w przypadku 

Polski, lecz w nieco większym stopniu. Także w sektorze przedsiębiorstw nastąpił większy wzrost w 

regionie w stosunku do wzrostu liczonego na poziomie krajowym. Zauważalną różnicę widać w 

przypadku pracjących w B+R w sektorze szkolnictwa wyższego: wartości da Polski wskazują na spadek 

tej liczby, natomiast w przypadku Dolnego Śląska nastąpił wzrost wartości tego wskaźnika.  

Tabela 25. Pracujący w B+R 

Pracujący w B+R 

Rok 2016 2017 

ogółem 

Polska 111 789,3 121 427,6 

Dolnośląskie 9 014,4 10 378,8 

w sektorze przedsiębiorstw 

Polska 55 758,1 67 072 

Dolnośląskie 4 348,3 5 461,9 

w sektorze rządowym i sektorze prywatnych instytucji niekomercyjnych 

Polska 4 378,8 3 685,9 

Dolnośląskie 116,1 132,5 

w sektorze szkolnictwa wyższego 

Polska 51 652,4 50 669,7 

Dolnośląskie 4 550 4 784,4 

Źródło: GUS BDL. 

Jednym z czynników wpływających na poziom innowacyjności regionu jest także dostępność wysoko 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W przypadku województwa dolnośląskiego liczba 
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doktorantów – uczestników studiów doktoranckich w stosunku do 2011 roku spadła i obecnie wynosi 

3845 osób.  

Tabela 26. Uczestnicy studiów doktoranckich 

Uczestnicy studiów doktoranckich 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dolnośląskie 4 201 4 374 4 403 4 271 4 155 4 063 3 845 

Źródło: GUS BDL. 

Spadła również liczba studentów szkół wyższych, w tym także uczelni wyższych technicznych.  

Tabela 27. Studenci szkół wyższych 

Studenci szkół wyższych 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dolnośląskie 160 207 155 089 141 707 136 750 132 602 130 425 124 130 - 

Źródło: GUS BDL. 

Zmiany w liczbie studentów są odzwierciedleniem zachodzących zmian demograficznych, które 

skutkować mogą problemami z zaspokojeniem potrzeb rynku pracy w zakresie pracowników, również 

wysoko wykwalifikowanych. 

Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej realizowanej przez podmioty w województwie 

dolnośląskim, w postaci wynalazków i uzyskanych patentów, utrzymują się od 2011 roku na w miarę 

stabilnym poziomie. Większe zmiany w tym zakresie można zaobserwować na poziomie krajowym.  

Wykres 5. Patenty udzielone przez UPRP 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Szczegółowe informacje dotyczące liczby zgłoszonych wynalazków do UPRP oraz udzielonych 

patentów w regionie oraz kraju przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela 28. Wynalazki i patenty oraz wzory użytkowe 

Wynalazki i patenty 

zgłoszenia w UPRP – ogółem 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polska 3 878 4 410 4 237 3 941 4 676 4 261 3 924 

Dolnośląskie 335 458 391 440 442 335 342 

patenty udzielone przez UPRP – ogółem 

Polska 1 989 1 848 2 339 2 490 2 404 3 370 2 795 

Dolnośląskie 257 285 354 267 270 346 259 

udział zgłoszeń wynalazków w liczbie zgłoszeń wynalazków ogółem 

Dolnośląskie 8,6 10,4 9,2 11,2 9,5 7,9 8,7 

Wzory użytkowe 

zgłoszenia w UPRP – ogółem 

Polska 940 941 986 913 994 1 084 953 

Dolnośląskie 75 66 64 60 71 52 50 

udzielone prawa ochronne w UPRP 

Polska 498 
514 621 586 562 638 776 

Dolnośląskie 36 45 44 24 36 42 59 

Źródło: GUS BDL. 

Wpływ RSI WD 2011-2020 na innowacyjność regionu można również oszacować pośrednio poprzez 

oddziaływanie funduszy europejskich, które są jednym z narzędzi realizacji strategii. Program 

Operacyjny Inteligentny Rozwój, który stanowi źródło finansowania realizacji celów Strategii na 

poziomie 50%, wywiera bardzo duży wpływ na sferę B+R. Jak pokazują najnowsze badania65, w 

oparciu o model ekonometryczny oszacowano, że bez wpływu funduszy strukturalnych (średnia 3-

letnia wypłat z programów) nakłady na B+R w relacji do PKB w 2017 roku byłyby o 0,21 punktu 

procentowego niższe, czyli wyniosłyby 0,82% PKB zamiast 1,03%. Pozytywny wpływ POIR na wartość 

analizowanego wskaźnika wynika przede wszystkim ze zmobilizowania w ramach Programu bardzo 

dużych środków finansowych, z których gros dotyczy stricte finansowania aktywności badawczej. 

Łączna alokacja na POIR to ponad 36 mld zł. Dodatkowo POIR przyczynia się również do mobilizacji 

środków prywatnych przeznaczanych na B+R66. 

Danych dotyczących stanu i potencjału innowacyjności regionu dostarczają także statystyki 

uczestnictwa w programach unijnych wspierających projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. 

Podsumowanie uczestnictwa regionów Polski w 7. Programie Ramowym UE wskazuje na realizację w 

                                                                 
65 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport 

końcowy, Warszawa, kwiecień 2019 r. 
66

 Tamże, s. 139. 
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województwie dolnośląskim 134 projektów, co plasowało je na 4. miejscu wśród regionów w Polsce 

w 2014 roku67. 

Rysunek 11. Podsumowanie udziału w 7. PR UE 

 

 

 

Źródło: Analiza udziału Polski w 7. Programie Ramowym UE, KPK Programów Badawczych UE. 

Udział podmiotów z województwa dolnośląskiego w aktualnie realizowanym programie Unii 

Europejskiej przeznaczonym na badania i innowacje – Horyzoncie 2020 prezentuje się następująco: 

                                                                 
67

 Siemaszko A., Galik A.J., Analiza udziału Polski w 7. Programie Ramowym UE, Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 
2014, s. 29. 
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Rysunek 12. Udział podmiotów w H2020 po 586 konkursach 

 

Źródło: Polska w PR HORYZONT 2020, Podsumowanie uczestnictwa po 586 konkursach, Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE, http://www.kpk.gov.pl/wp- content/uploads/ 2018/12/ Polska_w_ H2020 -586.pdf. 

Województwo dolnośląskie pod względem liczby koordynowanych projektów znajduje się na 3. 

miejscu wśród regionów Polski, natomiast ze względu na liczbę organizacji w realizowanych 

projektach – na 4. Uznać można więc, że sytuacja pod względem aktywności i skuteczności organizacji 

działających w regionie w zakresie sięgania po zewnętrzne, unijne źródła finansowania projektów 

badawczych i innowacyjnych relatywnie nie zmieniła się.  

Z pewnością jednak wystąpił również wpływ, który trudniej jest zmierzyć – w zakresie zwiększenia 

świadomości, zmian postaw instytucji, osób, przedsiębiorców, zwiększenia chęci do współpracy na 

styku nauka – biznes. 

(…) gdzieś tam to będzie takim swoim życiem żyło, w sensie, że ta innowacyjność 

będzie istotna dla tych nowo powstających firm, bo tak dostrzegam, że 

rzeczywiście te firmy, które gdzieś tam tutaj przychodzą, to mają takie fajne 

pomysły, wywodzące się rzeczywiście z uczelni i jest tego coraz więcej, a to, że 

jest finansowanie, to jest dla nich dodatkowy, nawet nie motywacja, taka 

możliwość do rozwoju, bo wcześniej też były takie możliwości, nie na taką skalę, 

ale były związane bardzo mocno z uczelnią, to znaczy… i te projekty miały 

problem z komercjalizacją, bo te pieniądze były bezpośrednio związane z 

finansowaniem na uczelni i nie było w ogóle komponentu takiego partnerstwa 

zewnętrznego, tak jak tutaj mamy konsorcja… wcześniej to były raczej pieniądze 

na uczelnie, więc te innowacje się rozwijały, ale też w takim oderwaniu może 

trochę też od otoczenia tak naprawdę, aczkolwiek trudno jest mówić, że 

innowacja, no może te technologiczne rozwiązania, a teraz właśnie możemy 

mówić o innowacji, bo jakby te środki, które teraz są, wymuszają współpracę, 

więc to musi być już automatycznie dopasowane do oczekiwań gospodarki. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej parków technologicznych i 
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inkubatorów przedsiębiorczości działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

 

Nawet patrząc na wskaźniki innowacyjności, to jednak coś tam się zmieniło w tym 

podejściu. Myślę, że trochę się zmieniło na uczelniach, nawet jeszcze zanim 

weszła nowa Ustawa, które trochę też bardziej może mobilizuje uczelnie w tej 

chwili do działań aplikacyjnych, ale jednak już wcześniej pojawiały się takie dobre 

sygnały, to nigdy nie będzie całość, ale że jest część naukowców i zespołów, które 

są bardzo takie proprzemysłowe, tak? Bo widzą też dla siebie w tym określone 

korzyści nawet finansowe, że są zespoły, które faktycznie, można powiedzieć, 

żyją też z tych zleceń i z tej współpracy z przemysłem, no więc też zmienia się 

trochę myślenie. 

IDI, UMWD 

Można również zastanawiać się, czy zwiększenie innowacyjności regionu to w ogóle wpływ realizacji 

celów RSI WD 2011-2020, czy może jest częścią naturalnego procesu rozwoju województwa.  

Myślę, że to się bardziej naturalnie dzieje. To znaczy, ponieważ tak jak 

powiedziałam, te strategie wpływają o tyle, o ile przedsiębiorcy korzystają ze 

środków publicznych, prawda. Oczywiście jest kwestia klimatu, wykształcenia, 

wszystkiego. To tam… Natomiast tak to musimy postrzegać. I niektóre rzeczy po 

prostu rodzą się jakby niezależnie. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej jednostek naukowych i/lub 

jednostek badawczo-rozwojowych działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

 

Czy, które, w jakim stopniu i dla kogo rezultaty zrealizowanych Działań będą miały charakter trwały, 

długookresowy i będą funkcjonować także po zakończeniu projektu/ustaniu finansowania? 

Trwałość rezultatów będzie w dużej mierze zależna od wypracowania skutecznych mechanizmów 

rozwoju prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji wiedzy. W zakresie rozwoju prac B+R duży 

potencjał tkwi głównie w „udrożnieniu” współpracy w układzie nauka–biznes, gdzie każda ze stron 

ma szanse oczekiwać korzyści płynących z takiej współpracy. W efekcie zawiązania trwałych relacji 

rozwój prac badawczych i rozwojowych mógłby następować niezależnie od interwencji publicznej. 

Taki mechanizm nie został jeszcze skutecznie wypracowany. Rozwiązaniem, jakie być może warto 

przetestować w drodze pilotażu, które doskonale sprawdziło się w Wielkiej Brytanii, jest 

pozyskiwanie przez biznes osób o odpowiednich kompetencjach niezbędnych do rozwoju prac B+R z 

sektora nauki. Są nim funkcjonujące od 1974 roku (zastępując w 2003 roku Teaching Company 

Scheme) tzw. partnerstwa transferu wiedzy (Knowledge Transfer Partnerships – KTPs). KTP jest formą 

partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwem, instytucją akademicką (uniwersytetem, collegem, 

instytucją badawczo-rozwojową itp.) a osobą o świeżo nabytych kwalifikacjach, potwierdzonych 
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najczęściej zdobyciem stopnia naukowego magistra lub doktora (określaną mianem associate) 

ułatwiającą transfer wiedzy i przenoszącą nowe kompetencje do przedsiębiorstw. Dzięki tym 

partnerstwom przedsiębiorstwa mogą próbować rozwijać innowacyjne projekty, dla realizacji których 

brakowało im kompetencji. Klasyczne partnerstwa (classic KTPs) zawiązywane są na okres od jednego 

roku do trzech lat i koncentrują się na kwestiach strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa. Krótkie 

partnerstwa (shorter KTPs) zorientowane są raczej na realizację celów taktycznych przedsiębiorstwa i 

obowiązują w okresie od 10 do 40 tygodni. Beneficjentami partnerstw są przedsiębiorstwa różnej 

wielkości (od firm mikro do firm dużych) wywodzące się z różnych sektorów gospodarki. Firmy 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) korzystają z dodatkowych preferencji w postaci 

ograniczenia ich wkładu własnego do 25% wartości realizowanego projektu. Na nowe KTP przeznacza 

się w Wielkiej Brytanii rocznie ok. 140 mln funtów. Szacuje się, że każdy 1 mln funtów środków 

rządowych wydany na dotacje dla partnerstw przynosi korzyści dla biznesu w postaci: wzrostu o 3,5 

mln funtów rocznie dochodu przed opodatkowaniem, zapewnienia praktyki biznesowej dla 374 osób, 

stworzenia 34 nowych miejsc pracy (zatrudnienie jednego associate skutkuje utworzeniem trzech 

dodatkowych miejsc pracy). Dla osób uczestniczących w partnerstwie w charakterze associates taka 

praktyka biznesowa rozwija ich dalsze perspektywy zawodowe. Poza zdobytym doświadczeniem i 

nowymi kompetencjami biznesowymi, po zakończeniu realizacji projektów, 63% osób otrzymuje 

propozycję zatrudnienia w przedsiębiorstwie uczestniczącym w partnerstwie. 

W odniesieniu do komercjalizacji wiedzy z jednostek naukowych (w tym przede wszystkim 

uczelnianych centrów transferu technologii) należy mieć na uwadze, że skuteczna komercjalizacja 

wyników prowadzonych prac B+R wymaga wśród pracowników tych podmiotów rozwoju szerokiego 

spektrum umiejętności rynkowych, które są związane z różnymi aspektami działalności gospodarczej, 

w tym kompetencji menedżerskich. Warto rozwój tych umiejętności wspierać w ramach 

dedykowanych instrumentów. Inwestycja w zasoby ludzkie daje trwałe efekty, o ile uda się zatrzymać 

wykształcone kadry w regionie.  

Na obecnym etapie nie widać jeszcze efektów, o których można byłoby z pewnością powiedzieć, że 

będą trwałe. Wręcz przeciwnie, wśród respondentów pojawiają się raczej krytyczne głosy. W 

szczególności dotyczą one małej przydatności szkoleń i ich niskiej jakości. Wynika to przede 

wszystkim ze stopnia ich ogólności i niewielkiej koncentracji na konkretnych zagadnieniach, na które 

istnieje zapotrzebowanie wśród uczestników.  

Relatywnie słaba ocena potencjalnej trwałości wynika prawdopodobnie z etapu wdrażania projektów 

wpisujących się w RSI WD, a częściowo z realizacji działań „miękkich” w których trwałość efektów jest 

mniej uchwytna. Często nawet w przypadku projektów, w których dochodzi do zakupu technologii 

trudno jest ocenić, czy efekty są trwale, ponieważ nie ma narzędzi pozwalających na ich 

monitorowanie. 

 

[…] my często nie wiemy, w wielu przypadkach, nie wiemy nawet, czy ta firma ten 

nasz wynalazek w ogóle wdrożyła, czy nie. To jest normalne, bo o ile w 

rozmowach, negocjacjach firma wybiera ten wariant, no powiedzmy wykupienia 

od nas licencji i potem wspólnie z naszymi naukowcami rozwijania tego dalej tego 
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tematu, no to my mniej więcej wiemy, ale jeśli to jest ten przypadek, o którym 

wcześniej mówiłem, potrzebuję dotację, sprzedajcie mi patent, to bardzo często 

kończy się to na podpisaniu umowy, przeniesieniu praw do patentu, czy do 

oprogramowania, różnie to bywa i ślad po człowieku mi niknie. Ja nie wiem, czy 

on dalej coś z tym zrobił, więc też ocena taka wyważona jest trudna z mojej 

strony. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej jednostki badawczo-rozwojowej 

Respondenci zwracają uwagę, że trwałość efektów zależy od świadomości przedsiębiorców i ich chęci 

do poszukiwania możliwości finansowania dalszych działań, stanowiących kontynuację 

innowacyjnych projektów, wpisujących się w realizację RSI WD.  

 

Czy realizacja Strategii spełniła oczekiwania adresatów i przyczyniła się do rozwiązania ich 

problemów? 

Przeprowadzone badania jakościowe pozwalają stwierdzić, iż realizacja Strategii pozwoliła częściowo 

spełnić oczekiwania adresatów i przyczyniła się do rozwiązania ich problemów. W kontekście 

oczekiwań adresatów należy zwrócić uwagę w szczególności na wymiar wsparcia finansowego 

kierowanego w obszarze innowacji do przedsiębiorców. Strategia przyczyniła się do udostępnienia 

środków dla szeregu przedsięwzięć. Aktualnym problemem staje się nieodpowiednie dopasowanie 

narzędzi interwencji do potrzeb przedsiębiorców, w szczególności w przypadku instrumentów 

dotacyjnych. Obciążenia administracyjne, liczba potrzebnych dokumentów, oraz czasochłonność 

procesu aplikacji o środki sprawiają, iż tego rodzaju instrumenty stają się mniej atrakcyjne. Dla 

przedsiębiorców, w szczególności w obszarach innowacyjnych, istotne znaczenie ma szybkość 

uzyskania decyzji o finansowaniu. Sprawia to, iż szukają finansowania w źródłach rynkowych w 

postaci produktów oferowanych przez banki, które stanowią konkurencję dla źródeł publicznych. 

Realizacja Strategii przyczyniła się także do częściowego rozwiązania problemów innych podmiotów 

systemu innowacji – IOB, parków technologicznych, klastrów, jednostek badawczych – których 

działalność rozwinęła się w okresie wdrażania Strategii. Respondenci badań jakościowych wskazywali, 

że dla IOB aktualnym problemem pozostaje ograniczona dostępność źródeł finansowania. Skutkuje w 

niektórych przypadkach zawężeniem działalności – podmioty koncentrują się na realizacji projektów, 

na które pozyskały finansowanie, a także odpływem kadr do sektorów oferujących atrakcyjniejsze 

wynagrodzenia. Pozytywna ocena potencjału IOB, wyrażona przez respondentów badań 

jakościowych, dotyczy ich działalności związanej z dystrybucją środków finansowych (np. poprzez 

fundusze pożyczkowe) oraz doradztwem dla przedsiębiorstw. Dostrzeżono potrzebę 

specjalistycznego wsparcia związanego ze świadczeniem usług proinnowacyjnych, dotyczących np. 

wyceny technologii, lub pomocy na etapie wdrażania innowacji. Świadczenie tego rodzaju usług 

wymaga kompetencji i doświadczenia. Rotacja kadr, oraz brak możliwości zaoferowania 

adekwatnego wynagrodzenia, stanowią barierę dla rozwoju oferowanego przedsiębiorcom wsparcia. 

Jednocześnie, specjalistyczne kompetencje są niekiedy oceniane jako ważniejsze, niż infrastruktura: 

[…] wydaje mi się, że nacisk na infrastrukturę może nie jest tak istotny, jak na te 
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kompetencje i jeżeli chodzi o ten zasób osobowy, to jest duży problem i to będzie 

się pogłębiało według mnie. Takie rozmowy są też prowadzone, bo to jest też 

problem nie tylko uczelni, ale też IOB-ów, które wywodzą się, można powiedzieć, 

z finansowania budżetowego - że nie jesteśmy w stanie na odpowiednim 

poziomie wynagrodzić ekspertów, którzy rzeczywiście byliby przydatni 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej parków technologicznych i 

inkubatorów przedsiębiorczości działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

 

Ważnym zagadnieniem w kontekście oczekiwań i problemów adresatów działań jest również 

współpraca pomiędzy podmiotami systemu innowacji, jak również przedsiębiorstwami. Kooperacja 

jest dostrzegalna tam, gdzie aktorzy dostrzegają jej korzyści – np. możliwość uczestniczenia w 

kompleksowych postępowaniach przetargowych dzięki obecności w klastrze.  Cytując jednego z 

respondentów: 

[…] firmy działające w klastrze widzą w tym uzysk dla siebie i chcą 

współpracować, ponieważ na przykład rynek IT jest bardzo konkurencyjny i małe 

firmy często nie mają możliwości przebicia się w dużych przetargach, a jeżeli 

tworzą konsorcja w ramach klastra, to rzeczywiście mogą wygrywać zlecenia, 

których indywidualnie by nie pozyskały. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia 

Biznesu działających na terenie województwa dolnośląskiego 

Brakuje jej jednak w działaniach informacyjno-promocyjnych oraz w wymianie dobrych praktyk. 

Respondenci wyrażali oczekiwanie silniejszej koordynacji systemu innowacji w tym zakresie. W ich 

ocenie, komunikacja językiem korzyści ma istotne znaczenie dla zaangażowania aktorów we 

wdrażanie RSI. Zarówno IOB, jak i przedsiębiorcy, potrzebują jasności w jaki sposób RSI przyczynić się 

może do rozwoju ich działalności. O ile respondenci wyrażali zróżnicowane oczekiwania co do 

poziomu szczegółowości i precyzji zapisów samej RSI, to ważne wydaje się, by komunikacja na jej 

temat prowadzona była językiem dostosowanym do potrzeb interesariuszy. Omawiane zjawisko 

wydaje się ilustrować zaangażowanie aktorów w prace grup roboczych związanych z inteligentnymi 

specjalizacjami. W pierwszym okresie, na etapie ich wyłaniania, zaangażowanie było większe, a grupy 

robocze spotykały się relatywnie często. Dostrzegano przełożenie prac na kształt dokumentów 

strategicznych i operacyjnych, oraz idące za nimi kierunki wsparcia finansowego. Obecnie aktywność 

grup roboczych jest mniejsza, co wynika między innymi z faktu, iż ich członkowie nie dostrzegają 

efektów ich działalności. Identyfikacja korzyści wynikających z aktywności w grupach roboczych, jak 

również szerzej z uczestnictwa w systemie innowacji – jak np. możliwości sieciowania, nawiązywania 

kontaktów, wymiany dobrych praktyk, wpływu na wdrażanie RSI - oraz komunikacja tych korzyści, 

mogą przyczynić się do rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami systemu innowacji. 

Jak stwierdzono we wcześniejszych częściach raportu, wskazując na aktualność określonych w 

Strategii celów, dostrzegalna jest potrzeba kontynuacji realizowanych w Strategii kierunków działań, 
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w szczególności służących wzmacnianiu potencjału instytucji systemu innowacji, budowy ich 

doświadczenia i kompetencji, jak również rozwojowi współpracy. 

Uczymy się, jesteśmy na pewno dalej, niż też, jak ja zaczynałam pracę, czyli w 

2005, 2006 roku. Natomiast jest ogromnie dużo do zrobienia, ale rzeczywiście ta 

współpraca, biznes, instytucje publiczne, ośrodki akademickie, coraz... Jest 

bardziej zacieśniona. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia 

Biznesu działających na terenie województwa dolnośląskiego 

 

Czy i jakie pojawiły się pozytywne lub negatywne efekty uboczne realizacji Strategii?  

Czy zmobilizowane zostały dodatkowe środki publiczne lub prywatne, inicjatywy, projekty, 

inwestycje? 

Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, a wcześniej działanie nad jej stworzeniem, pozwoliło 

ukierunkować działania o strategicznym charakterze i określić strategiczne podejście do wspierania 

specjalizacji regionalnych.  

[…] moim zdaniem w ogóle o tym rozmawiamy, to jest przede wszystkim 

najważniejsza rzecz. Czyli kwestia związana z tym, że w ogóle jesteśmy świadomi 

tego, że w ogóle warto jakieś cele sobie wybrać i konkretne rzeczy naprawiać. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej jednostek naukowych i/lub 

jednostek badawczo-rozwojowych działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

W podobnym tonie wypowiedział się inny z respondentów: 

[…] kiedy w regionie pojawiają się w ślad za tą Strategią, a głównie tymi 

specjalizacjami, pewne tak zwane pieniądze do wzięcia z RPO i tam też się mówi 

sporo o innowacjach, no to myślę, że jakby częstość, że tak brzydko powiem, 

używania słowa innowacja w Polsce w tych dziesięciu latach iluś tam krotnie 

pewnie wzrosła, między innymi dzięki takim strategiom i jakby późniejszym 

programom, które do tej Strategii się odwołują 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej jednostek naukowych i/lub 

jednostek badawczo-rozwojowych działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

Pozytywny wpływ na postawy reprezentantów środowisk proinnowacyjnych zaznaczył się m.in. 

poprzez realizację działań edukacyjnych, co wyznacza pewną specyfikę RSI dla Dolnego Śląska. 

Działania w obszarze edukacji zostały uznane za bardzo istotny, a zarazem skuteczny i efektywny 

instrument wdrożeniowy, co ilustruje poniższa wypowiedź: 
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[…] projekty edukacyjne bardzo nas otworzyły […] i zachęciły do innych działań 

edukacyjnych, ale na przykład dedykowanych branży. Na przykład teraz widzimy, 

że mamy tą gospodarkę obiegu zamkniętego, mamy lichość tych firm i być może 

niewystarczający poziom wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. I 

chcemy robić hackathony i warsztaty dedykowane dla studentów do GOZ-u. I to 

jest jakby efekt uboczny. My byśmy się nigdy na to wcześniej nie zdecydowali, bo 

uznawaliśmy, że edukacja to nie jest nasza dziedzina i nie powinniśmy się w to 

mieszać. A teraz uważamy odwrotnie, że właśnie powinniśmy i że te działania są 

najbardziej efektywne. 

IDI, UMWD 

Wskazanie kluczowych obszarów rozwoju innowacyjnego powinno w założeniach zapewnić efekt 

synergii. Kluczowe jest tu rozpoznanie aktualnych potrzeb w zakresie infrastrukturalnego wsparcia 

procesu innowacyjnego (co ilustruje poniższa wypowiedź jednego z respondentów) oraz koordynacja 

działań na poziomie instytucji systemu wdrażania ograniczająca powielanie istniejącej infrastruktury 

badawczej i „kanibalizowania” efektów płynących z jej wykorzystania.  

[…] środki były pozyskane z RPO, który jakby był skonstruowany według tych 

inteligentnych specjalizacji regionu, to nie wiem, powstały laboratoria z branży 

„x”, a tych przedsiębiorców w samym Wrocławiu no nie ma. I są puste 

laboratoria, i też bardzo trudno instytucjom publicznym nadążyć nad rozwojem 

technologii. Czyli zrobienie naprawdę nowoczesnego laboratorium, w którym 

mogą być robione przełomowe technologie, jest horrendalnie drogie, i instytucje 

publiczne zawsze działają z pewnym opóźnieniem. Czyli robią coś, co było 

aktualne 2 lata temu. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia 

Biznesu działających na terenie województwa dolnośląskiego 

Za negatywny efekt uboczny realizacji Strategii można uznać „odcięcie” od publicznych źródeł 

finansowania dostępnych na poziomie regionu tych podmiotów, których działalność nie wpisuje się w 

obszary inteligentnych specjalizacji regionalnych. Pomimo istotnych argumentów za 

ukierunkowaniem wsparcia i lokowaniem go w najbardziej perspektywicznych z punktu widzenia 

rozwoju regionu obszarach, podmioty wyłączone z tego powodu z grona potencjalnych 

beneficjentów wsparcia, mogą czuć się wykluczone. 

[…] niektórzy się rzeczywiście poczuli wykluczeni. Tutaj takie sygnały z jakichś 

miejsc odbieram, że nie ma ich, mimo, że spectrum obszarów inteligentnych 

specjalizacji jest dosyć szerokie. […] dlatego ta weryfikacja tych obszarów jest 

konieczna […] tylko my znowu patrzymy też na ilość, bo to, że jest jakiś u nas 

przykład jeden, dwa, trzy, to nie jest to dla nas coś co będzie powodem dla 

stanowienia tego jako inteligentnych specjalizacji. 

IDI, UMWD 
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Korzystanie z publicznych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej poza oczywistymi 

korzyściami ekonomicznymi wiąże się jednocześnie z kontrolą wydatkowania środków, która zawsze 

obarczona jest jakimś ryzykiem zakwestionowania prawidłowości realizacji projektu. Do tego 

dochodzi długi czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania, co może część podmiotów 

zniechęcać do ubiegania się o udostępniane im środki finansowe na prowadzenie działań 

innowacyjnych. 

[…] w każdym działaniu są pozytywy i negatywy […] No negatywem na pewno jest 

zbytnia demokracja, przewlekłe terminy oczekiwania, ryzyko […] Bo już niektórzy, 

wie pan, boją się, bo później tak […] Po co wchodzić w projekt dotacyjny, później 

będą mnie kontrolować, nie wiadomo, co z tych kontroli wyjdzie […] 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej Instytucji Otoczenia 

Biznesu działających na terenie województwa dolnośląskiego 

Mobilizację środków prywatnych jako oczekiwany rezultat wsparcia udaje się osiągnąć tylko w 

niektórych projektach. Decyzja przedsiębiorcy o zaangażowaniu własnych środków jest zawsze 

bardzo racjonalna i poprzedza ją ocena możliwych do uzyskania efektów i ocena ryzyka. 

[…] są firmy, które faktycznie otrzymały coś na start, na założenie, rozwój, a 

nawet niekoniecznie, są takie, które otrzymały na usługę ekspercką, doradczą i to 

były środki przedsiębiorstwa, wyszło z tej usługi, że faktycznie warto albo 

wdrożenie tej innowacji, czy tego rozwiązania będzie dla nich opłacalne i potem 

efektem tego było to, że nawiązali współpracę z firmą, która produkuje takie 

rzeczy i na zasadzie udziałów się dogadali, nawet nie pieniędzy, tylko powiedzieli 

„wy to zrobicie, my dajemy wam część udziałów albo część zysków” i poszło […] I 

drugi case […] kiedy faktycznie inwestor po tym, jak otrzymał raport razem i 

przedsiębiorca pokazał mu, ze ten efekt może być taki, a nie inny, to 

przedsiębiorca powiedział „dobrze, to robimy” i on to zrobił w bardzo mądry 

sposób […] na zasadzie milestone’ów, czyli kroków milowych, czyli do punktu, 

gdzie mamy pierwsze 20 tysięcy złotych, potem powiedział „dobra, to dostajecie 

50, jeżeli zrobicie tam prototyp, pierwsza sprzedaż to będzie 100, czy 200 tysięcy” 

i to działa. 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej jednostek naukowych i/lub 

jednostek badawczo-rozwojowych działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

Szczególnie trudno o mobilizację środków do projektów współpracy, których uczestnikiem miałaby 

być jednostka naukowa. Argumenty przemawiające na niekorzyść podejmowania takiej współpracy, 

to przede wszystkim postrzegany jako wysoki poziom inercji jednostek naukowych (w tym przede 

wszystkim uczelni) oraz biurokracji, tam gdzie liczy się czas i sprawność działania. 

[…] nadal przedsiębiorcy, z którymi ja miałam styczność i którzy rzeczywiście 

zaangażowali finanse, to nadal jakby trochę mają problem z uczelnią, […] więc 
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żeby ta współpraca rzeczywiście miała szansę się realizować bez tych bodźców 

unijnych, no na pewno dużo rzeczy się musi zmienić na uczelni […] widzę i cały 

czas słyszę tą frustrację, może to jest trochę lepiej, niż było […] tak naprawdę to 

długość procesu powoduje, że on jest po prostu nieopłacalny dla takiego 

przedsiębiorcy zewnętrznego i oni się na to cały czas skarżą, aczkolwiek też jest 

dużo takich plusów, fakt, że jest bardzo dużo fajnych pomysłów, rozwiązań, że 

gdzieś tam doktoranci super się angażują […] 

IDI, przedstawiciel kadry kierowniczej/zarządzającej parków technologicznych i 

inkubatorów przedsiębiorczości działających na terenie województwa 

dolnośląskiego 

Funkcję katalizatora przepływów inwestycyjnych może skutecznie pełnić podmiot publiczny, który dla 

inwestora jest gwarantem „uczciwości” transakcji i dobrego rozeznania na rynku, co ilustruje 

poniższa wypowiedź. 

[…] na przykład sytuacja taka, kiedy […] szef X zainicjował Fundusz Inwestycyjny, 

to przyszedł tutaj do nas na spotkanie […] i zastanawialiśmy się wspólnie, jak 

wesprzeć ciekawe projekty właśnie takie innowacyjne, niekoniecznie z branży, 

którą on był zainteresowany […] on mówi – mam tyle i tyle milionów, chciałabym 

zainwestować w ciekawe projekty, pomóżcie mi znaleźć takich przedsiębiorców, 

którzy mieliby fajne pomysły, więc on przyszedł jakby z pieniędzmi na stół, 

natomiast my staraliśmy na każdym kroku jakby tę inicjatywę, tę Fundusz 

Inwestycyjny promować wśród przedsiębiorców, z którymi mieliśmy kontakty. No 

i wiem, że w co najmniej jednym przypadku firma, z którą ja współpracowałam i 

współpracuję nadal, uzyskała dofinansowanie z tego Funduszu. 

IDI, UMWD 

Na mobilizację środków prywatnych wpływa także intensywność wsparcia. Wysokie 

współfinansowanie własne stanowi ograniczenie szczególnie dla małych firm, którym trudno jest 

znaleźć wystarczające środki, które mogą przeznaczyć na innowacyjne projekty. 
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2 Wnioski i rekomendacje 

 

W poniższej tabeli zostały przedstawione wnioski oraz odnoszące się do nich rekomendacje. 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

1 

Zmiany dokumentów strategicznych na 

poziomie kraju i regionu, zalecenia i 

przedsięwzięcia dotyczące gospodarki w Unii 

Europejskiej wprowadzają nowe obszary 

strategicznej interwencji i priorytetowe 

kierunki rozwoju gospodarki innowacyjnej, 

takie jak wsparcie dla firm w obszarze 

ekoinnowacji oraz edukacja i kształtowanie 

postaw społecznych w modelu gospodarki 

obiegu zamkniętego. 

Uzupełnienie celów i kierunków 

działań Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego o cele dotyczące 

rozwoju gospodarki obiegu 

zamkniętego (circular economy) 

Sejmik 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Zarząd 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

Uwzględnienie 

wymienionych celów 

podczas najbliższej 

aktualizacji Regionalnej 

Strategii Innowacji dla 

Województwa 

Dolnośląskiego (część 

zasadnicza RSI WD 2011-

2020 – II. Strategia 

Innowacji) 

IV kw. 2020 

r. 
wysoki 

2 

Zmiany dokumentów strategicznych na 

poziomie kraju i regionu, zalecenia i 

przedsięwzięcia dotyczące gospodarki w Unii 

Europejskiej wprowadzają nowe obszary 

strategicznej interwencji i priorytetowe 

kierunki rozwoju. 

Uzupełnienie celów i kierunków 

działań Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego o cele dotyczące 

zmian gospodarki w kierunku 

Przemysłu 4.0. Ukierunkowanie 

interwencji na te cele.  

Sejmik 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Zarząd 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Urząd 

Uwzględnienie 

wymienionych celów 

podczas najbliższej 

aktualizacji Regionalnej 

Strategii Innowacji dla 

Województwa 

Dolnośląskiego (część 

IV kw. 2020 

r. 
wysoki 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

zasadnicza RSI WD 2011-

2020 – II. Strategia 

Innowacji).  

Uwzględnienie w kryteriach 

wyboru projektów RPO WD 

preferencji dla firm 

działających w obszarze 

Przemysłu 4.0. 

3 

Zmiany w systemie wsparcia innowacji na 

poziomie UE oraz zapisy dokumentów 

strategicznych, także regionalnych skutkują 

rosnącym znaczeniem udziału w 

międzynarodowych sieciach innowacji i 

partnerstwach w kontekście rozwoju 

inteligentnych specjalizacji regionu. 

 

Uzupełnienie celów i kierunków 

działań Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego o cele dotyczące 

wsparcia współpracy 

międzynarodowej i udziału w 

międzynarodowych sieciach 

innowacji wszystkich aktorów 

regionalnego systemu innowacji  

Sejmik 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Zarząd 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Uwzględnienie 

wymienionych celów 

podczas najbliższej 

aktualizacji Regionalnej 

Strategii Innowacji dla 

Województwa 

Dolnośląskiego (część 

zasadnicza RSI WD 2011-

2020 – II. Strategia 

Innowacji). Stworzenie w 

regionie stanowiska 

IV kw. 2020 

r. 
średni 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

Gospodarki Industrial Liasion Officer 

przy wsparciu ze środków 

publicznych.  

4 

Zasoby organizacyjne: kadrowe i finansowe, 

instytucji odpowiedzialnej za inicjowanie, 

koordynację wdrażania oraz monitoring RSI 

WD, a także realizację procesu 

przedsiębiorczego odkrywania nie pozwalają 

na realizację zadań w zakresie przewidzianym 

w systemie wdrażania RSI WD  

Wzmocnienie zasobów 

organizacyjnych: kadrowych i 

finansowych przeznaczonych na 

zarządzanie RSI WD.  

Wykorzystanie przy 

monitoringu RSI doktoratów 

wdrożeniowych.  

Zarząd 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Zwiększenie zespołu 

kadrowego realizującego 

zadania w zakresie 

zarządzania i koordynacji 

wdrażania RSI WD. 

Zwiększenie środków 

finansowych na realizację 

zadań w zakresie 

zarządzania i koordynacji 

wdrażania RSI WD poprzez 

przeznaczenie własnych 

zasobów Samorządu 

Województwa i 

poszukiwanie zewnętrznych 

środków wspomagających 

realizację tych zadań np. 

IV kw. 2019 

r./  

IV kw. 2020 

r. 

wysoki 



 

Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego  

na lata 2011–2020 

 

 
 

LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

odrębnego projektu w 

ramach perspektywy 

finansowej UE 2021-2027  

5 

Instytucje regionalnego systemu innowacji 

niezależne od Samorządu Województwa, 

uwzględnione w systemie wdrażania RSI WD 

często nie dostrzegają swojej roli jako 

instytucji zaangażowanej we wdrażanie RSI 

WD 

Zweryfikowanie czy koniecznym 

jest powołanie takiego ciała jak 

Dolnośląska Rada 

Innowacyjności, składającego 

się z głównych instytucji 

regionalnego systemu 

wdrażania RSI WD jako forum 

komunikacji, koordynacji 

działań oraz budowania 

świadomości i zaangażowania w 

zakresie wdrażania RSI WD 

Zarząd 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

Zidentyfikowanie 

kluczowych instytucji 

regionalnego systemu 

innowacji objętych 

systemem wdrażania RSI 

WD. Analiza 

działalności/aktywności 

dotychczas istniejących ciał 

opiniodawczo-doradczych 

powołanych przez Zarząd 

Województwa  w zakresie 

rozwoju regionalnego i 

innowacyjności. zaproszenie 

ich do współtworzenia 

Dolnośląskiej Rady 

Innowacyjności, powołanie 

DRI uchwałą Zarządu 

IV kw. 2019 

r. 
średni 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

Województwa 

6 

Instytucje regionalnego systemu innowacji 

niezależne od Samorządu Województwa, 

uwzględnione w systemie wdrażania RSI WD 

często nie dostrzegają swojej roli jako 

instytucji zaangażowanej we wdrażanie RSI 

WD 

Organizacja cyklicznych spotkań 

roboczych z kluczowymi 

organizacjami w celu wymiany 

informacji i koordynacji działań. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

Organizacja spotkań 

cyklicznych o określonych 

(konkretnych) tematach 

związanych w realizacją 

celów operacyjnych i 

działań RSI WM z udziałem 

instytucji działających w 

tym obszarze w celu 

wymiany informacji i 

koordynacji działań. 

Wykorzystanie istniejących 

forów, spotkań roboczych w 

szczególności utworzonej 

Rady i Grup Roboczych 

instytucji regionalnego 

systemu innowacji do 

komunikowania i 

koordynacji działań w 

III kw. 2019 

r. 
wysoki 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

ramach RSI WD 

7 

Programy współfinansowane jako główne 

źródło finansowania realizacji RSI WD 

powodują, że zmiany dokumentów 

programowych i zakresu wsparcia, niezależne 

od Samorządu Województwa uniemożliwiają 

wdrażanie większości kierunków działań w 

zakresie przewidzianym w RSI WD 

Zwiększenie własnych środków 

Samorządu Województwa 

przeznaczanych na realizację 

RSI WD, pozwalające na 

realizację kierunków działań RSI 

WD, które nie mogą być 

współfinansowane ze środków 

UE 

Zarząd 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Sejmik 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Wyodrębnienie budżetu 

przeznaczonego na 

realizację kierunków działań 

wskazanych w RSI WD i 

uwzględnienie do w Planie 

finansowym województwa 

dolnośląskiego 

I kw. 

2020 r. 
wysoki 

8 

Wskaźniki dotyczące współpracy, kooperacji 

oraz zmiana poziomu innowacyjności regionu 

wskazują, że niektóre elementy systemu 

innowacji województwa dolnośląskiego, np. 

systemowe kanały komunikacji, nadal 

znajdują się w fazie rozwoju 

Kontynuowanie realizacji celów 

i kierunków działań 

wspierających rozwój 

regionalnego systemu innowacji 

Sejmik 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Zarząd 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Uwzględnienie 

wymienionych celów 

podczas najbliższej 

aktualizacji Regionalnej 

Strategii Innowacji dla 

Województwa 

Dolnośląskiego (część 

zasadnicza RSI WD 2011-

2020 – II. Strategia 

Innowacji)  

IV kw. 2020 

r. 
wysoki 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

Departament 

Gospodarki 

9 

Wskaźniki dotyczące współpracy, kooperacji 

oraz zmiana poziomu innowacyjności regionu 

wskazują, że niektóre elementy systemu 

innowacji województwa dolnośląskiego, np. 

systemowe kanały komunikacji, nadal 

znajdują się w fazie rozwoju 

Wzmocnienie wsparcia w 

zakresie inicjowania i 

animowania współpracy nauki i 

biznesu, funkcjonującego w 

wymiarze subregionalnym i 

lokalnym 

Zarząd 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

Opracowanie instrumentu 

wsparcia współpracy 

naukowo-gospodarczej np. 

poprzez stworzenie 

regionalnej sieci brokerów 

innowacji działających w 

wymiarze subregionalnym i 

lokalnym.  

Utworzenie jednego 

Centrum Transferu 

Technologii obsługującego 

wszystkie uczelnie z 

regionu. 

IV kw. 2020 

r. 
średni  

10 

Dysproporcje w rozwoju gospodarki i 

potencjału innowacyjnego województwa 

dolnośląskiego wpływają na możliwości 

realizacji kierunków działań i osiągane 

Zróżnicowanie kierunków 

działań w ramach celów 

operacyjnych w zależności od 

poziomu rozwoju i 

Zarząd 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Urząd 

Pogłębienie diagnozy RSI 

WD w wymiarze 

subregionalnym oraz 

uwzględnienie, 

IV kw. 2020 

r. 
średni 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

rezultaty RSI WD charakterystyki gospodarki 

subregionów w województwie 

dolnośląskim  

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

adekwatnych do jej 

wyników, kierunków działań 

skierowanych do 

subregionów o różnym 

poziomie rozwoju 

gospodarki podczas 

najbliższej aktualizacji RSI 

WD 

11 

Wykorzystanie danych statystycznych do 

monitorowania inteligentnej specjalizacji nie 

jest wystarczające do określania 

potencjalnych nisz innowacji 

Wykorzystanie zasobów 

informacyjnych o charakterze 

mikrodanych gromadzonych 

przez instytucje regionalnego 

systemu innowacji do 

monitorowania i 

identyfikowania inteligentnej 

specjalizacji w wymiarze 

jakościowym. Uwzględnienie w 

systemie monitoringu mikro i 

małych przedsiębiorstw, które 

nie są objęte statystyka 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

Instytucje 

wdrażające RSI 

WD 

Identyfikacja zasobów 

informacyjnych instytucji 

systemu innowacji (np. IOB, 

parki technologiczne, CTT) i 

cykliczne zasilanie systemu 

monitorowania 

inteligentnych specjalizacji 

przez te instytucje RSI WD 

(w części RSI WD 2011-2020 

– III. System wdrażania. 

System monitoringu i 

ewaluacji Regionalnej 

IV kw. 2019 

r. 
wysoki 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

publiczną, a są odbiorcami 

wsparcia  

Strategii Innowacji)  

12 

System monitorowania wykorzystujący w 

dużym stopniu dane, dla których pozyskania 

konieczne jest przeprowadzenie badań 

pierwotnych nie pozwala efektywnie 

realizować zadań monitoringowych, w tym 

zapewnić danych porównywalnych w czasie i 

przestrzeni 

Oparcie systemu 

monitorowania w większym 

stopniu na danych 

pochodzących z systemów 

publicznych, w szczególności 

GUS. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

 

Wprowadzenie do systemu 

monitorowania RSI WD 

wskaźników, których 

źródłem danych jest GUS 

lub inne systemy publiczne. 

Wyjątkowe stosowanie 

badań pierwotnych dla 

pozyskiwania danych 

monitoringowych (w części 

RSI WD 2011-2020 – III. 

System wdrażania. System 

monitoringu i ewaluacji 

Regionalnej Strategii 

Innowacji). 

IV kw. 2020 

r. 
Średni 

13  

Zaangażowanie przedsiębiorców w proces 

identyfikacji i monitorowania inteligentnych 

specjalizacji nie jest wystarczający, m.in. ze 

Działania na rzecz zwiększenia 

zaangażowania udziału 

przedsiębiorstw w procesie 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Przeprowadzenie badań 

wśród przedsiębiorców, 

zdiagnozowanie ich potrzeb 

IV kw. 2019 

r. 
wysoki 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

względu na spadające zainteresowanie 

udziałem w pracach 

przedsiębiorczego odkrywania  Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

oraz chęci do angażowania 

się w PPO. Wzmocnienie 

wpływu i decyzyjnej roli 

Grup Roboczych ds. 

Inteligentnych specjalizacji 

na kształtowanie narzędzi 

wsparcia innowacyjności (w 

części RSI WD 2011-2020 – 

III. System wdrażania. 

System wdrażania 

Regionalnej Strategii 

Innowacji) 

14 
Fundusze współfinansowane ze środków UE 

są głównym źródłem finansowania RSI WD 

Silniejsze powiązanie RPO WD z 

celami i kierunkami działania 

RSI WD, a także systemem 

wdrażania RSI WD 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

Instytucja 

Uwzględnienie w większym 

stopniu zapisów RSI WD z 

dokumentacji programowej 

oraz konkursowej RPO WD 

np. poprzez organizację 

dedykowanych naborów, 

zapisy regulaminów 

konkursów, kryteria wyboru 

III kw. 2019 

r. 
wysoki 
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LP. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał, 

rok) 

Priorytet 

Zarządzająca 

RPO WD 

Instytucja 

Pośrednicząca 

RPO WD 

projektów  

15 

Brak zasobów kadrowych i czasowych i 

finansowych na pozyskiwanie i skuteczne 

utrzymanie zainteresowania interesariuszy.  

Pozyskiwaniem i utrzymaniem 

zainteresowania interesariuszy 

powinien zajmować się odrębny 

zespół, którego działania będą 

dedykowane realizacji ww. celu. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego/ 

Departament 

Gospodarki 

Wzbogacenie systemu 

wdrażania o projekt 

poświęcony pozyskiwaniu i 

utrzymywaniu grup 

interesariuszy, zwłaszcza 

przedsiębiorstw – 

stworzenie instrumentu 

zachęcającego.  

IV kw. 2019 

r. 
średni 
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