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Wstęp 

 

Niniejszy Plan Wykonawczy na lata 2017-2018 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020, został opracowany w oparciu o „Analizę działań zrealizowanych  

w latach 2011-2015 służących wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020”, a także w oparciu o wyniki innych analiz regionalnych, krajowych 

i zagranicznych, jak również z uwzględnieniem działań jakie mają w planach do realizacji 

przedsiębiorstwa innowacyjne oraz podmioty działające na rzecz wspierania innowacyjności na 

Dolnym Śląsku i przedstawia propozycję działań na lata 2017-2018, służących realizacji RSI WD  

możliwych do zrealizowania przez samorząd województwa we współpracy z podmiotami 

zaangażowanymi we wspieranie procesów innowacji na Dolnym Śląsku.  

System wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego  

na lata 2011-2020 

 

System wdrażania RSI WD przebiega w oparciu o trzyletnie cykle, które bezpośrednio związane  

są z wdrażaniem kolejnych Planów Wykonawczych do RSI, które z kolei zawierają konkretne 

inicjatywy, konkursy i działania, jakie zostaną wprowadzone w danym okresie, by spójnie oraz na 

odpowiednią skalę realizować działania przewidziane w RSI WD. W tym celu niezbędne jest 

zaangażowanie wszystkich podmiotów przyczyniających się do tworzenia innowacji na Dolnym 

Śląsku, które przy wsparciu Samorządu Województwa, innych Jednostek Samorządu Terytorialnego, 

jednostek otoczenia biznesu, podnoszą innowacyjność regionu w różnych obszarach. Warunkiem 

koniecznym jest również wsparcie sektora nauki, który wnosi wartość dodaną w postaci zaplecza 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz wykształconej kadry1. W związku z planowaną 

aktualizacją RSI w roku 2019, aktualny plan jest planem dwuletnim. 

Zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-

2020, system wdrażania RSI WD składa się ze struktury organizacyjnej umiejscowionej w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz uwzględnia role pozostałych aktorów 

Regionalnego Systemu Innowacji2. System wdrażania ma na celu inicjowanie, koordynację, 

finansowanie, monitoring i ewaluację działań prowadzonych przez różne jednostki zewnętrzne oraz 

jednostki w ramach Urzędu Marszałkowskiego, które mają wpływ na rozwój innowacyjności Regionu. 

Zgodnie z tymi założeniami, na wzór rozwiązań stosowanych w innych krajach UE, przewidziano,  

iż bezpośrednio przez strukturę wdrażania umiejscowioną w ramach Urzędu Marszałkowskiego 

powinny być realizowane jedynie te działania i projekty, które ze względów organizacyjnych nie mogą 

być wykonywane na zewnątrz; pozostałe projekty powinny być realizowane przez jednostki 

zewnętrzne, lub we współpracy z jednostkami zewnętrznymi. 

Na poziomie strategicznym wdrażaniem RSI WD zajmuje się Zarząd Województwa Dolnośląskiego, 

wspierany przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląską Radę 

Gospodarczą, pełniącą głównie rolę opiniodawczą.  

W ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego, zadania związane z koordynacją wdrażania RSI 

realizuje Wydział Gospodarki. Organem wspierającym UMWD w zakresie wdrażania koncepcji 

                                                           
1
 http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja_rsi/str_rsi.pdf 

2
 Por. Regionalna Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Wrocław 2011, str. 

83-87. 
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inteligentnych specjalizacji są Grupy Robocze ds. inteligentnych specjalizacji – powołane przez 

Marszałka Województwa. 

Poza strukturą Urzędu Marszałkowskiego funkcjonują zewnętrzne podmioty wdrażające Strategię,  

tj. niezależne jednostki innowacyjnego otoczenia przedsiębiorstw, obejmujące sektor B+R, sektor 

edukacyjny, instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi proinnowacyjne oraz jednostki 

samorządu terytorialnego. Ich rolą jest realizacja konkretnych przedsięwzięć o charakterze 

proinnowacyjnym, z których część – zgodnie z zapisami Planu Wykonawczego – finansowana będzie 

ze środków pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego (inicjatywy/działania własne 

UMWD finansowane ze środków budżetu UMWD), a pozostałe z innych źródeł (programy/fundusze 

krajowe i europejskie). Z uwagi na pozytywne efekty przedsięwzięć realizowanych w partnerstwach3, 

w przedstawionym poniżej Planie Wykonawczym na lata 2017-2018 przyjęto także aktywną rolę tych 

podmiotów, w szczególności - że niektóre z zadań proponuje się do realizacji w partnerstwie(Urząd 

Marszałkowski + instytucje zewnętrzne). Beneficjentami ostatecznymi systemu wdrażania RSI są 

innowatorzy (wynalazcy) oraz firmy innowacyjne, bezpośrednio wypełniające swoimi działaniami cele 

RSI WD w regionalnej gospodarce ukierunkowanej na kreowanie i wdrażanie innowacji. 

  

                                                           
3
 Por. wyniki „Analizy działań analiza działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu 

Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020” opracowanej w celu 
przygotowania Planu Wykonawczego na lata 2017-2018 do RSI WD 2011-2020. 
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Rysunek 1. System wdrażania Regionalnego Systemu Innowacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kompetencji i zadań 

Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, Porozumienie z dnia 22 października 2012 roku ws. powołania 

Dolnośląskiej Rady Gospodarczej oraz  Regulamin Dolnośląskiej Rady Gospodarczej z dnia 29 stycznia 

2016 roku. Członkowie Rady powoływani są imiennie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

na 3-letnie kadencje. Na członka Rady może być powołana jedna osoba reprezentująca i wskazana 

przez dany podmiot gospodarczy. Rada ma charakter otwarty, co oznacza, że wymienione grupy 

podmiotów i instytucji mogą do niej przystąpić w dowolnym momencie. 

Dolnośląska Rada Gospodarcza sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych  

z rozwojem gospodarczym Województwa Dolnośląskiego, co obejmuje w szczególności: 

 wspieranie planów i działań Zarządu Województwa Dolnośląskiego, poprzez wiedzę, 

doświadczenie oraz znajomość zagadnień gospodarczych dotyczących Województwa 

Dolnośląskiego; 

 konsultowanie oraz opiniowanie wdrażania i funkcjonowania przedsięwzięć i dokumentów 

strategicznych przygotowywanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, dotyczących 

regionalnej gospodarki; 

 konsultowanie spraw zgłoszonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz 

przedstawicieli środowiska gospodarczego regionu; 

 podejmowanie inicjatyw odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Dolnego Śląska. 

Za wdrażanie RSI odpowiada Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego, a do jego zadań w tym zakresie należy przede wszystkim4: 

 wspieranie inicjatyw i projektów sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki województwa w tym współpraca z agencjami rozwoju regionalnego, jednostkami 

naukowymi oraz innymi partnerami społeczno-gospodarczymi; 

 współpraca z administracją rządową, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi partnerami (krajowymi oraz zagranicznymi) w zakresie 

projektów europejskich między innymi dotyczących rozwoju regionalnego, innowacyjności, 

transferu wiedzy między sektorem badawczo rozwojowym a gospodarką, promocji 

gospodarczej regionu i rynku pracy; 

 inicjowanie współpracy organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz instytucji 

otoczenia biznesu dla podnoszenia konkurencyjności rynku pracy, promocji 

przedsiębiorczości i samo zatrudnienia; 

 koordynacja prac związanych z wdrażaniem i monitorowaniem Regionalnej Strategii 

Innowacji; 

 koordynacja procesu identyfikacji oraz monitorowania inteligentnych specjalizacji na Dolnym 

Śląsku; 

 realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz badań i analiz służących 

identyfikowaniu specjalizacji naukowych i technologicznych w regionie; 

 koordynacja programów wsparcia klastrów; 

 udział w przygotowywaniu imprez i wydarzeń gospodarczych, misji, konferencji, seminariów 

we współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych i środowiska gospodarczego  

a także we współpracy z przedstawicielami zagranicznych regionów partnerskich; 

                                                           
4
 Uchwała nr 92/V/15 z dn. 02.02.2015 r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego UMWD we Wrocławiu. 
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 inicjowanie i realizacja projektów i programów edukacyjnych rozwijających kreatywność  

i przedsiębiorczość dzieci i młodzieży; 

 programowanie i realizacja Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej; 

 opracowanie, koordynacja i ocena realizacji przedsięwzięć w zakresie Kontraktu 

Terytorialnego; 

 rozwijanie, organizowanie oraz koordynacja współpracy z regionami europejskimi oraz 

regionami krajów pozaeuropejskich, z którymi Województwo podpisało stosowne 

porozumienia, listy intencyjne, oświadczenia o współpracy; 

 udział w opracowywaniu projektów programów operacyjnych związanych z Europejską 

Współpracą Terytorialną; 

 koordynacja i obsługa realizacji programów i projektów regionalnych obejmująca 

planowanie, zarządzanie oraz monitoring i ocenę efektów realizowanych przedsięwzięć,  

w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

W ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego zadania związane z koordynacją wdrażania RSI 

realizuje Wydział Gospodarki, do którego zdań należy w szczególności5: 

• koordynacja wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, z uwzględnieniem strategii badań  

i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (RIS3), 

• organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów integrujących środowiska zaangażowane 

we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, 

• promocja innowacyjności i monitorowanie popytu na innowacje w regionie, 

• wspieranie innowacyjnych projektów dolnośląskich firm m.in. w zakresie koncepcji 

biznesowej, kojarzenia ze sferą B+R, pozyskiwania środków pomocowych, 

• międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie realizacji strategii innowacji oraz 

programów wsparcia innowacyjności, 

• realizacja projektów stymulujących rozwój systemu wsparcia innowacyjności opartego  

na współpracy sieciowej instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo- badawczych, 

organizacji samorządu gospodarczego w regionie, 

• koordynacja programów wsparcia klastrów oraz wspieranie innowacyjnych projektów 

realizowanych przez klastry, 

• koordynacja procesu identyfikacji, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji inteligentnych 

specjalizacji w ramach strategii RIS3, 

• realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania służącego identyfikacji i weryfikacji 

specjalizacji gospodarczych w regionie będących celem interwencji publicznej w strategii 

RIS3, 

• koordynacja prac i obsługa techniczna grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji  

na Dolnym Śląsku, 

• współpraca z instytucjami szczebla centralnego w zakresie koordynacji krajowych  

i regionalnych inteligentnych specjalizacji, 

• udział w pracach Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie 

Marszałków, 

                                                           
5 Zarządzenie Nr 31/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.04. 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego. 
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• inicjowanie lokalnych projektów jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innowacji  

i monitorowanie ich realizacji, 

• aktualizowanie strategii, planów wykonawczych i monitoring wdrażania strategii 

• analiza i monitorowanie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, 

• przygotowywanie zamówień na studia i badania problemowe związane z rozwojem 

gospodarczym regionu, 

• koordynowanie prac Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, 

• wspieranie rozwoju MŚP poprzez współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami 

gospodarczymi, 

• realizacja zadań związanych ze zwiększaniem zdolności adaptacyjnych podmiotów 

gospodarczych, w tym wspieranie transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczo- 

rozwojowym a gospodarką, 

• przygotowanie i realizacja projektów, w tym współfinansowanych ze środków zagranicznych 

wspierających współpracę uczelni wyższych i jednostek B+R z sektorem biznesu, 

• monitorowanie efektów wsparcia publicznego współpracy sektora przedsiębiorstw z nauką, 

w tym projektów stypendialnych dla doktorantów, 

• współpraca z jednostkami naukowymi w zakresie usprawniania procesów komercjalizacji 

wiedzy, 

• przygotowywanie propozycji działań oraz ich realizacja w zakresie rozwoju współpracy 

gospodarki i nauki, 

• współpraca z administracją publiczną, uniwersytetami, organizacjami i instytucjami 

gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się realizacją zadań 

wspierających aktywizację naukowców do wyjścia naprzeciw potrzebom biznesu, 

• inicjowanie działań na rzecz rozwoju kompetencji i umiejętności pracowników naukowych  

i doktorantów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i kontaktów  

z gospodarki 

Organem wspierającym UMWD w zakresie wdrażania koncepcji inteligentnych specjalizacji są Grupy 

Robocze ds. inteligentnych specjalizacji, powołane przez Marszałka Województwa6. Dla każdego 

obszaru tzw. inteligentnej specjalizacji, postanowiono utworzyć oddzielną Grupę Roboczą, która 

stanowi forum wymiany opinii, wiedzy oraz doświadczeń w danym obszarze gospodarczo-

technologicznym. Zadaniem Grupy Roboczej jest zapewnienie wsparcia władzom samorządowym  

w wyborze optymalnych rozwiązań ekonomicznych, prawnych i finansowych dla zbudowania 

konkurencyjności regionalnej gospodarki w obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez określanie 

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych w ramach specjalizacji, określanie wizji 

rozwojowej, przedstawianie propozycji zmian i uzupełnień specjalizacji. Każda Grupa Robocza składa 

się maksymalnie z 15 członków. W jej skład wchodzą osoby o dużym doświadczeniu, znajomości 

realiów panujących w regionie, których wiedza jest konieczna w programowaniu dalszego rozwoju 

województwa7, a ich wybór został poprzedzony szeroko zakrojoną akcją informacyjną8. Należy 

                                                           
6
 Na podstawie: dokument przekazany przez UMWD, przyjęty przez Dyrektora Wydziału Gospodarki oraz 

Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD: „Proces przedsiębiorczego odkrywania  
w województwie dolnośląskim (PPO) - system monitorowania inteligentnych specjalizacji”. 
7
 Obowiązujący obecnie skład osobowy wszystkich istniejących sześciu Grup Roboczych został określony mocą 

uchwały nr 423/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2015. 
8
 Informacje o powołaniu i naborze do Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku zostały 

zamieszczone na stronach internetowych Urzędu, poinformowane zostały wszystkie najważniejsze uczelnie 
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podkreślić, że obok stałych członków Grup, do dyskusji zapraszane są osoby ze środowisk 

gospodarczych i naukowych, których głos może być istotny w procesie propozycji zmian  

i uzupełniania specjalizacji. Grupy Robocze ds. inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku stanowią 

podstawowe forum wymiany opinii oraz ciało doradcze dla Zarządu Województwa w wyborze 

optymalnych rozwiązań w zakresie polityki wsparcia badań, innowacji i rozwoju, szczególnie  

w obszarach inteligentnych specjalizacji. Zadaniem Grup, oprócz zdefiniowania i usystematyzowania 

obszarów specjalizacji, jest bieżące monitorowanie zmian zachodzących w tych obszarach, tworzenie 

scenariuszy oraz wizji rozwojowej. Uwagi członków Grup są również istotne zarówno z punktu 

widzenia kryteriów wyboru właściwych projektów w ramach RPO WD 2014-2020, jak również  

w systemie wdrażania. Głosy przedsiębiorców są brane pod uwagę przy procesie oceny skuteczności 

zastosowanych rozwiązań w dedykowanych dla nich konkursach. Jednym z celów Grup, 

zaplanowanych do realizacji w 2016-2017 roku jest wskazanie dominujących trendów kształtujących 

sytuację w poszczególnych branżach oraz zdefiniowanie możliwych scenariuszy rozwoju. Dla władz 

Dolnego Śląska istotne są również rekomendacje dla działań, których podjęcie może pozytywnie 

przyczynić się do wdrażania proponowanych scenariuszy. Kontynuacja prac w ramach grup roboczych 

ma przyczynić się do realizacji założeń koncepcji przedsiębiorczego odkrywania, dzięki pogłębianiu 

wiedzy o zjawiskach zachodzących w regionie poprzez bezpośrednią wymianę doświadczeń pomiędzy 

uczestnikami Grup, a wypracowane obecnie, jak i w przyszłości rekomendacje Grup Roboczych, 

stanowią znaczący wkład w projektowanie polityki proinnowacyjnej na Dolnym Śląsku.  

Instrumenty finansowe – całość środków finansowych dostępnych w danym okresie na realizację 

celów Strategii. Obejmują środki własne Samorządu Województwa (budżetowe), środki pozostające 

w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z programów krajowych i europejskich, a także 

środki z programów krajowych i europejskich dostępne bezpośrednio dla podmiotów Regionalnego 

Systemu Innowacji wspierających działalność innowacyjną (instytucji edukacyjnych, jednostek 

naukowych, jednostek samorządu terytorialnego niższych szczebli, instytucji otoczenia biznesu) oraz 

dla samych przedsiębiorstw. Główne obszary wymagające finansowania ze środków publicznych to: 

badania na wczesnym etapie prac nad innowacyjnym pomysłem, obejmujące: testy w warunkach 

laboratoryjnych, badania czystości patentowej, wycenę technologii oraz analizę popytu i potencjału 

ekonomicznego, instrumenty pożyczkowe i/lub poręczeniowe przeznaczone dla MŚP na działalność 

innowacyjną niskiego ryzyka9, instrumenty typu seed venture dla przedsięwzięć innowacyjnych 

wysokiego ryzyka, niefinansowe usługi proinnowacyjne realizowane przez instytucje otoczenia 

biznesu, finansowanie wkładu własnego dla realizowanych przez instytucje proinnowacyjne 

projektów, których beneficjentami ostatecznymi są innowacyjni przedsiębiorcy i innowacyjni 

wynalazcy, rozwój współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w tym systemów 

komercjalizacji rezultatów prac badawczych, działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, 

działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych; rozwój inicjatyw klastrowych, finansowanie 

kontynuacji proinnowacyjnych projektów „flagowych”, które odniosły w regionie szczególny sukces,  

a dla których zakończyło się finansowanie ze źródeł zewnętrznych (np. programów krajowych) i brak 

jest kolejnych źródeł, promocja postaw proinnowacyjnych.  

                                                                                                                                                                                     
wyższe w regionie, ośrodki naukowo - badawcze, instytucje otoczenia biznesu, związki zrzeszające 
przedsiębiorców jak również liczni przedsiębiorcy w regionie. 
9
 Dla instrumentów adresowanych do MŚP możliwe będzie wykorzystanie środków pochodzących z inicjatywy 

JEREMIE lub gwarancji i regwarancji z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. 
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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 terytorialnego. Działalność proinnowacyjna tych 

jednostek powinna być w miarę możliwości inicjowana i koordynowana przez Wydział Gospodarki, 

tak, aby uzyskać maksymalny efekt synergii.  

Przedsiębiorcy i innowatorzy – wynalazcy oraz firmy innowacyjne, będący bezpośrednimi 

beneficjentami projektów i działań realizowanych przez system wdrażania Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego. Mogą być beneficjentami biernymi, korzystającymi  

z rozwoju systemu innowacyjnego, jak również beneficjentami czynnymi, korzystającymi z projektów 

proinnowacyjnych lub samodzielnie je realizującymi10.  

 

Podmioty Regionalnego Systemu Innowacji 

 

Regionalny System Innowacji jest siecią współpracy miedzy organizacjami i instytucjami, działającymi 

w regionie, których główny cel stanowi rozwój innowacyjności tego regionu poprzez wsparcie 

potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. RSI wykorzystuje zatem lokalne zasoby i atrybuty 

decydujące o produkcji i produkcie dostosowane do specyfiki rynku lokalnego. Regionalny system 

innowacji składa się z różnych podmiotów zaangażowanych w procesy innowacji w regionie oraz 

wszelkich relacji, jakie zachodzą między nimi. Jest to układ interakcji zachodzących pomiędzy sferą 

sektora B+R (jednostki naukowe, laboratoria, system edukacji), gospodarki (firmy, klastry), organizacji 

otoczenia biznesu i organizacji finansowych oraz władz publicznych, który sprzyja procesom adaptacji 

innowacji oraz zbiorowego uczenia się. Podstawą jego efektywnego działania jest obecność powiązań 

sieciowych w regionie i środowiska sprzyjającego innowacjom11. 

Dolnośląski System Innowacji tworzą12: 

 Jednostki organizacyjne urzędu marszałkowskiego, które są odpowiedzialne za wsparcie 

rozwoju gospodarczego, realizację RPO oraz jednostki samorządu terytorialnego niższego 

szczebla jednostki naukowe realizujące projekty badawczo-rozwojowe i wdrażające wyniki 

badań w firmach (jednostki badawczo-rozwojowe) oraz szkolnictwo przyczyniające się do 

                                                           
10

 Por. Regionalna Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Wrocław 2011, str. 
83-87. 
11

 Por. Regionalna Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Wrocław 2011, str. 
33-34 . 
12

 DSI – Dolnośląski System Innowacji  to koncepcja przedstawiona w RSI WD 2011 – 2020; system ten nie został 
nigdy ukonstytuowany w takiej formie, jaka pierwotnie została założona w Strategii, jednak ze względu na 
występowanie tego terminu w dokumentach (m.in. raportach ewaluacyjnych, Planie Wykonawczym na lata 
2012-2014) dotyczących realizacji RSI WD 2011-2020, w niniejszym dokumencie stosuje się go jako zbiorcze 
określenie podmiotów wdrażających Strategię, tj. jednostki organizacyjne urzędu marszałkowskiego, które są 
odpowiedzialne za wsparcie rozwoju gospodarczego oraz podmioty zewnętrzne  
tj. przedsiębiorstwa innowacyjne, niezależne jednostki innowacyjnego otoczenia przedsiębiorstw, obejmujące 
sektor B+R, sektor edukacyjny, instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi proinnowacyjne oraz jednostki 
samorządu terytorialnego, których rolą jest realizacja konkretnych przedsięwzięć o charakterze 
proinnowacyjnym, z których część wpisuje się w działania wymienione w  Planie Wykonawczym do RSI WD na 
lata 2017-2018. 
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rozwoju kapitału społecznego niezbędnego do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji  

(w tym szkoły wyższe oraz szkoły średnie zawodowe i techniczne).  

 Jednostki otoczenia biznesu, których zadaniem jest rozwój innowacyjności w firmach, rozwój 

kapitału społecznego, ułatwianie finansowania innowacji, pośrednictwo między aktorami 

Dolnośląskiego Systemu Innowacji, należą do nich funkcjonujące w regionie organizacje 

otoczenia biznesu, takie jak: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, 

parki technologiczne i przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, centra transferu 

technologii i centra innowacji, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe  

i poręczeniowe, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje przedsiębiorców. Spośród nich 

najistotniejsze dla systemu innowacji są instytucje świadczące usługi proinnowacyjne.   

 Przedsiębiorstwa innowacyjne, absorbujące i rozwijające innowacyjne rozwiązania, 

finansujące prace badawczo-rozwojowe zewnętrzne i wewnętrzne13.  

Rysunek 2. Uczestnicy Regionalnego Systemu Innowacji 

 

Źródło: za Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 

Wszyscy uczestnicy Regionalnego Systemu Innowacji podejmują m.in. inicjatywy w zakresie:  

 wsparcia finansowego oraz organizacyjnego działań innowacyjnych; 

 tworzenia powiązań pomiędzy administracją, przedsiębiorstwami a trzecim sektorem;  

 szkoleń, doradztwa i podnoszenia jakości wykształcenia ludności;  

 transferu wiedzy i technologii między przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi; 

 tworzenia połączeń nauka – gospodarka (klastry, dystrykty przemysłowe);  

 promowania przedsiębiorczości i motywowania do tworzenia własnych firm14. 

                                                           
13

 Por. Regionalna Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Wrocław 2011, str. 
33-34 . 
14

 Ibidem. 
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Warto w tym miejscu przypomnieć, że narzędzia polityki innowacyjnej samorządu województwa 

skupią się na trzech podstawowych obszarach podejmowanych działań: 

• wsparcie podaży innowacji: bezpośrednie wsparcie i oddziaływanie na podmioty kreujące 

innowacje (w tym szczególnie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe), zarówno w odniesieniu 

do realizowanych inicjatyw biznesowych i naukowych, jak również wzmacniania potencjału 

kadrowego regionalnego rynku pracy. 

• generowanie popytu na produkty/usługi innowacyjne: kreowanie popytu na innowacje 

bezpośrednio przez samorząd województwa, jednostki mu podległe oraz inne jednostki 

samorządu terytorialnego - zarówno poprzez udzielanie zamówień publicznych dotyczących 

innowacji15, jak również uwzględnianie kryterium innowacyjności rozwiązań, jako jednego  

z kryteriów wyboru wykonawców. 

• kształtowanie sprzyjającego otoczenia procesów innowacyjnych: wykorzystanie środków 

prawnych i administracyjnych (w tym finansowych narzędzi wsparcia)
16

. 

Samorząd województwa dolnośląskiego dysponuje także narzędziami politycznymi, umożliwiającymi 

wsparcie rozwoju innowacji w regionie: 

 zaangażowanie w działalność innowacyjną jednostek publicznych, w których samorząd jest 

udziałowcem/współudziałowcem (w tym - poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych  

w administracji), 

 rozwiązania prawne (identyfikacja obszarów legislacji samorządu wojewódzkiego, w których 

można uwzględnić preferencje dla najbardziej aktywnych podmiotów Regionalnego Systemu 

Innowacji), 

 podnoszenie świadomości innowacyjnej społeczeństwa poprzez szeroką współpracę  

z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z systemem edukacji w regionie, 

takie jak: realizacja programów wspierających kreatywność w jednostkach edukacyjnych, 

podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie efektywnego kształtowania postaw 

proinnowacyjnych, 

 środki związane z rozpowszechnianiem informacji (strona internetowa, materiały i publikacje 

promocyjne, konferencje i seminaria organizowane przez samorząd), 

 bezpośrednia współpraca z podmiotami Regionalnego Systemu Innowacji (np. włączenie 

promocji najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw do działań promocyjnych 

województwa), 

 ulgi w zakresie obciążeń publicznych (np. preferencyjne warunki wnoszenia opłaty 

marszałkowskiej17), 

                                                           
15

 Np. zamawianie – zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych – innowacyjnych rozwiązań służących 
celom administracyjnym typu e-usługi, czy też zakupy innowacyjnych rozwiązań służących mieszkańcom 
gminy/powiatu typu niskoemisyjne, innowacyjne źródła energii, rozwiązania w ramach transportu publicznego.  
16

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław 2011. 
17

 Np. opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów z zastosowaniem stawek opłat 
obowiązujących w okresie, w którym odbywało się korzystanie ze środowiska. Podmioty korzystające  
ze środowiska mogą zgłaszać się do właściwych organów (w tym wypadku – do Marszałka Województwa) 
z wnioskami o zastosowanie wobec nich umorzeń lub odroczeń terminów płatności z tytułu opłat. Prawo 
ochrony środowiska przewiduje zwolnienia z wnoszenia opłat ze względu na ich wysokość (art. 289 ust. 1 
ustawy) oraz na podstawie przepisów szczególnych (art. 294 i art. 296). - por. 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1279,idmp,22,r,r [data dostępu 29.07.2016r] 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1279,idmp,22,r,r
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 stworzenie systemu nieodpłatnych usług publicznych, związanych z wdrażaniem innowacji  

w ramach istniejących struktur administracyjnych18. 

Realizując cele regionalnej polityki innowacji, samorząd województwa dysponuje również szeregiem 

narzędzi finansowych związanych ze środkami w ramach własnego budżetu oraz środkami 

Regionalnego Programu Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w tym –  

z osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, które mogą zostać przeznaczone na realizację działań 

informacyjno-promocyjnych, badań ewaluacyjnych, opracowanie ekspertyz i wsparcie doradcze na 

rzecz innowacyjności w regionie. 

Źródła finansowania dla działań służących realizacji RSI WD 2011-2020 w latach 2017-2018 

 

Środki, z których możliwe będzie finansowanie działań innowacyjnych i wspierających innowacyjność 

w regionie, dostępnych dla podmiotów Dolnośląskiego Systemu Innowacji w okresie 2017-2018, 

pochodzić będą przede wszystkim z trzech źródeł (programów operacyjnych) zewnętrznych: 

 PO IR jest Programem w całości ukierunkowanym na wspieranie rozwoju inteligentnych 

specjalizacji regionalnych, w szczególności innowacyjność w obszarach rozwoju inteligentnych 

specjalizacji objęta została środkami:  

 Poddziałania 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa 

 Poddziałania 1.1.2 - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ 

demonstracyjnej 

 Działania 1.2 - Sektorowe programy B+R 

 Poddziałania 1.3.1 - Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez 

fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa 

 Działania 2.1 - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

 Poddziałania 2.3.1 - Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 

 Poddziałania 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP 

 Poddziałania 2.3.3 - Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 

 Poddziałania 2.3.4 - Ochrona własności przemysłowej 

 Poddziałania 3.1.5 - Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock 

 Poddziałania 3.2.1 - Badania na rynek 

 Poddziałania 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne 

 Poddziałania 3.3.3 - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

 Poddziałania 4.1.1 - Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 

 Poddziałania 4.1.2 - Regionalne agendy naukowo-badawcze 

 Poddziałania 4.1.4 - Projekty aplikacyjne 

 Działania 4.2 - Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki  

 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, przede 

wszystkim w Osi Priorytetowej I - PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE, w której kwota alokacji 

środków wynosi 415,5 mln Euro. Należy podkreślić, że środki RPO WD tej perspektywy 

programowania zostały ukierunkowanie na zwiększone urynkowienie działalności badawczo-

rozwojowej, zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, stworzenie lepszych 

                                                           
18

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław 2011. 
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warunków dla rozwoju MŚP, podniesienie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz 

zwiększenie zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Zgodnie z zapisami RPO 

WD 2014-2020, wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych 

specjalizacji regionu (obligatoryjnie lub poprzez preferencję), w tym także oparte na kluczowych 

technologiach wspomagających (ang. KET).  

W latach 2017-2020 planuje się wsparcie innowacyjności poprzez następujące działania:  

 Działanie 1.1. - Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych;  

 Działanie 1.2. - Innowacyjne przedsiębiorstwa, w którym jednostki samorządu terytorialnego, 

IOB (w tym organizacje pozarządowe), będą mogły pozyskać środki na projekty obejmujące 

usługi dla przedsiębiorstw, działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami 

wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). Wsparcie dla MŚP 

dostępne będzie także poprzez instrument typu „bon na innowacje” (bezzwrotne wsparcie  

w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP).  

 Działanie 1.3. - Rozwój przedsiębiorczości, gdzie wsparcie publicznej infrastruktury B+R będzie 

selektywne, skoncentrowane na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu  

i realizowane wyłącznie w zakresie określonym przez inteligentne specjalizacje regionu.  

W Działaniu 1.3 możliwe też będzie uzyskanie wsparcia na przygotowanie terenów 

inwestycyjnych (w schemacie 1.3.B. Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla 

przedsiębiorców); z kolei schemat 1.3.C.2. Doradztwo dla MŚP – obejmuje projekty grantowe 

IOB, przy czym preferencyjnym traktowaniem objęte będą projekty, wpisujące się  

w inteligentne specjalizacje regionu; 

 Działanie 1.4 - schemat 1.4.C. Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych 

 i międzynarodowych; 

 Działanie 1.5. - Rozwój produktów i usług w MŚP - w poddziałaniu 1.5.1. Wsparcie 

innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, odrębna pula środków zarezerwowana została 

dla przedsiębiorstw działających do 2 lat, o pozostałą część zaś mogą ubiegać się MŚP oraz 

zgrupowania i partnerstwa MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat. 

Dodatkowo cele RSI, wspierające postawy kreatywności i innowacyjności dla dzieci i młodzieży, 

mogą być realizowane poprzez wsparcie z EFS w następujących działaniach: 

 Działanie  10.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 

m.in. z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne poprzez rozszerzenie oferty ośrodka 

wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz 

wyrównujące zdiagnozowane deficyty. 

  Działanie 10.2. - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, m.in. przewidziano Działanie 10.2.A. Kształtowanie 

kompetencji kluczowych na rynku pracy, do jakich zalicza się innowacyjność, kreatywność  

i przedsiębiorczość.  

Szacunkową kwotę nakładów możliwych do zainwestowania w regionie w związku z realizacją celów 

Regionalnej Strategii Innowacji WD 2011-2020, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań  
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dla inteligentnych specjalizacji zawartych w „Ramach Strategicznych na rzecz inteligentnych 

specjalizacji Dolnego Śląska" w ramach opisanych powyżej Programów19 prezentuje tabela poniżej: 

                                                           
19

 Por. Źródła finansowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa dolnośląskiego w 

perspektywie roku 2020 - dokument przekazany przez Wydział Gospodarki UMWD. 



 
 
 
 
 

 

Tabela 1. Szacunkowa kwota nakładów możliwych do zainwestowania w regionie w związku z realizacją celów Regionalnej Strategii Innowacji WD 2011-2020 w ramach RPO 

WD 2014-2020 oraz Programu PO IR 

Cele 
strateg
iczne 
RSI 

Wyzwania 
inteligentnych 

specjalizacji 
Działania RPO 

Finansowanie 
ogółem (EUR) (w tym 

– wkład krajowy) 
Działania PO IR 

Finansowanie 
ogółem (EUR) (w tym 

– wkład krajowy) 

1
. 

W
zm

ac
n

ia
n

ie
 in

n
o

w
ac

yj
n

yc
h

 

u
m

ie
ję

tn
o

śc
i i

 p
o

st
aw

, 

kl
u

cz
o

w
yc

h
 d

la
 g

o
sp

o
d

ar
ki

 

7. Promocja 

postaw 

kreatywnych i 

innowacyjnych 

poprzez programy 

edukacyjne dla 

dzieci i młodzieży 

10.2A Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, 

wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-

przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej 

60 411 764,00 

(9 061 764,00) 

  10.2B Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania 
kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod 
kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do 
poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, 
języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw 
uczniów (m. in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) 
oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia 
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1. Zwiększenie 

nakładów na B+R 

przez sektor 

prywatny 

1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub 

rozwinąć działalność B+R 

29 218 969,62 

(4 382 845,44) 

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa 

105 597 376,75 

(37 789 036,00) 

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 

pilotażowej/demonstracyjnej 

45 978 494,43 

(22 275 800,71) 

1.2B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw 
15 569 127,35 

(2 335 369,10) 

1.3.1 Wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w 

fazie preseed przez fundusze typu proof of concept • 

BRIdge Alfa 

10 009 335,94 

(2 001 867,19) 

1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac 
16 917 187,50 
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badawczo- rozwojowych z udziałem funduszy (8 458 593,75) 

2. Wykorzystanie 

potencjału 

naukowo-

badawczego 

jednostek B+R i 

uczelni wyższych 

przez sektor 

przedsiębiorstw 

1.1. Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i 

jednostek naukowych 

12 862 745,09 

(1 929 411,76) 

4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 

10 743 158,24 

(4 297 263,29) 

4.1.2 Regionalne agendy naukowo- badawcze 

9 926 110,99 

(2 580 788,84) 

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej 

sektora nauki 

21 205 623,69 

(4 241 124,73) 

1.2C Usługi dla przedsiębiorstw 

7 436 461,39 

(1 115 469,21) 

4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze 
4 774 303,23 

(0,00) 

1.5B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac 

B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej 

produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1 2 

(wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa) 

14 244 807,65 

(2 136 721,15) 

4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R 
12 029 740,47 

(0,00) 

4. Wsparcie 

wprowadzania na 

rynek nowych 

produktów i usług 

oraz ich ekspansji 

i promocji na 

rynkach krajowym 

zagranicznych 

 

1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub 

rozwinąć działalność B+R 

29 218 969,62 

(4 382 845,44) 

2.3.4. Ochrona własności przemysłowej 
6 895 192,60 

(3 447 596,30) 

1.2B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw 
15 569 127,35 

(2 335 369,10) 

3.2.1. Badania na rynek 
108 117 667,32 

(32 435 300,20) 

1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

7 512 419,61 

(1 126 862,94) 

3.2.2. Kredyt na Innowacje technologiczne 
43 545 994,78 

(13 063 798,45) 

1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP 

17 921 277,94 

(2 688 191,69) 

3.2.3. Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych 

przedsiębiorstw 

11 339 291,46 

(2 267 858,31) 
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1.5B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac 

B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej 

produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 

(wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa) 

 

14 244 807,65 

(2 136 721,15) 

5. Wzrost odsetka 

przedsiębiorstw 

innowacyjnych, 

zarówno w 

sektorze 

przemysłowym 

jak i 

usługowym 

 

1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

17 921 277,94 

(2 688 191,69) 

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa 

105 597 376,75 

(37 789 036,00) 

1.5C Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw 

100 102 734,12 

(15 015 410,12) 

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 

pilotażowej/demonstracyjnej 

45 975 494,43 

(22 275 800,71) 

8. Koncentracja 

wsparcia 

publicznego na 

specjalizacjach 

regionalnych o 

największych 

perspektywach 

rozwoju w 

zakresie 

innowacyjności 

 

1.1. Wzmocnienie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i 

jednostek naukowych (wyłącznie specjalizacje) 

12 862 745,09 

(1 929 411,76) 

1.2 Sektorowe programy B+R 
97 838 037,05 

(34 710 999,10) 

1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa (wszystkie typy projektów - 

wyłącznie specjalizacje) 

153 769 161,18 

(23 065 374,18) 

1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w 

fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - 

BRIdge Alfa 

10 009 335,94 

(2 001 867,19) 

1.3B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców 

(wyłącznie specjalizacje) 

21 813 825,88 

(3 272 073,88) 

1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac 

badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy 

kapitałowych - BRIdge VC 

16 917 187,50 

(8 458 593,75) 

1.3C Doradztwo dla MŚP (preferencja dla specjalizacji) 

14 741 275,29 

(2 211 191,29) 

3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne 
3 291 124,97 

(112 197,47) 

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw (preferencje dla 

specjalizacji) 

7 512 419,61 

(1 126 862,94) 

3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki 

produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand 

2 653 676,45 

(398 051,45) 
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1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

(preferencje dla specjalizacji) 

17 921 277,94 

(2 688 191,69) 

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - 

Go to Brand 

8 666 793,51 

(2 166 698,36) 

9. 

Profesjonalizacja 

oferty 

proinnowacyjnych 

usług 

świadczonych 

przez IOB 

1.2C Usługi dla przedsiębiorstw 

7 436 461,39 

(1 115 469,21) 

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 
4 507 297,26 

(1 352 189,16) 

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
7 787 136,97 

(1 946 784,26) 

3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter 
15 978 847,50 

(2 396 827,13) 

3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - 

Biznest 

8 751 520,72 

(4 375 760,36) 

1.2D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego 

otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia oferty B+R - 

IOB 

2 614 075,88 

(392 111,38) 

3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji 
12 193 654,28 

(2 438 730,82) 

3
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3. Zwiększenie 

oferty jednostek 

B+R i uczelni 

wyższych dla 

biznesu w 

zakresie 

pozyskiwania 

licencji i know-

how 

1.1. Wzmocnienie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i 

jednostek naukowych 

12 862 745,11 

(1 929 411,77) 

4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 
10 743 158,24 

(4 297 263,29) 

4.1.4 Projekty aplikacyjne 
21 483 495,20 

(5 585 708,73) 

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej 

sektora nauki 

21 205 623,69 

(4 241 124,73) 



20 
 

1.2C Usługi dla przedsiębiorstw 

7 436 461,38 

(1 115 469,21) 

4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze 

4 774 303,23 

(0,00) 
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6. Zwiększenie 

poziomu 

kooperacji między 

przedsiębiorstwa

mi oraz 

przedsiębiorstwa

mi i nauką w 

ramach sieci 

współpracy m. in. 

w inicjatywach 

klastrowych 

1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub 

rozwinąć działalność B+R 

29 218 969,64 

(4 382 845,45) 

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw 

60 378 087,20 

(18 113 426,16) 

1.2C Usługi dla przedsiębiorstw 

7 436 461,38 

(1 115 469,21) 

2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu 

technologii 

11 858 985,29 

(2 460 547,79) 

1.2D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego 

otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia oferty B+R - 

IOB 

2 614 075,88 

(392 111,38) 

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

Kluczowych 

2 832 042,29 

(424 806,33) 
1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

7 512 419,60 

(1 126 862,94) 

1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

17 921 277,94 

(2 688 191,69) 

Razem (w EUR) 

RPO WD 

665 908 142,53 

(99 886 220,78) 

Razem (w EUR) 

PO IR 

880 519 655,86 

(288 405 440,56) 

Razem (w PLN) wg kursu 

średniego NBP 30.05.2016 (1 

EUR=4,3945) 

2 926 333 332,35 

(438 949 997,22) 

Razem (w PLN) wg kursu 

średniego NBP 30.05.2016 

 (1 EUR=4,3945) 

3 869 443 627,68 

(1 267 397 708,54) 

 



 
 
 
 
 

 

 Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER), w ramach którego będą 

finansowane projekty ukierunkowane na wsparcie szkolnictwa wyższego, w tym: dostosowanie 

programów kształcenia do potrzeb gospodarki, realizację wysokiej jakości, interdyscyplinarnych 

programów studiów doktoranckich o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wsparcie wybitnie 

uzdolnionych studentów poprzez promocję ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach 

lub zawodach, a także działania ukierunkowane na poprawę jakości zarządzania uczelniami.  

W POWER działania te wpisują się przede wszystkim w realizację Priorytetu Inwestycyjnego 10iv, 

związanego z działaniami na rzecz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do 

potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 

mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia  

i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami. Ze środków Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój  

w Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach PI 10II wsparcie otrzymać mogą 

między innymi projekty dotyczące:  

 Realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, 

dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających  

w szczególności: 

 tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby 

społeczno-gospodarcze, 

 dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, 

 działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 

realizację, 

 wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ 

projektów). 

 Podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,  

w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy  

i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych 

obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje 

pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) m.in. poprzez: dodatkowe zajęcia 

realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów 

realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne 

u pracodawców. 

 Wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), 

wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 

 Tworzenia i realizacji wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów doktoranckich  

o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; międzynarodowych programów studiów 

doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi 

jednostkami naukowymi oraz programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki 

i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość 

transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich. 

Ponadto ze środków POWER w Osi IV - Innowacje Społeczne i Współpraca Ponadnarodowa, 

wsparciem objęte zostaną projekty obejmujące: 
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 mikro-innowacje polegające na inkubacji nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich 

opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie 

działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki. Celem mikro-innowacji jest inkubacja 

pomysłów pozwalających rozwiązać skuteczniej problemy będące przedmiotem 

interwencji EFS. W ramach tego typu projektów istotne jest dotarcie do potencjalnych 

innowatorów społecznych, wsparcie ich w rozwinięciu i opracowaniu nowych zalążkowych 

pomysłów, a następnie przetestowanie gotowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz 

podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki20. 

 makro-innowacje obejmujące opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i włączenie 

do polityki i praktyki nowych rozwiązań w celu zapewnienie możliwości wprowadzania 

zmian do istniejącej praktyki przez podmioty o większym potencjale oraz realizację 

projektów pozwalających na wypracowanie innowacji w zakresie polityki (tzw. policy 

innovation). 

 

 Źródłem finansowania dla działań służących wdrażaniu RSI WD, dostępnych dla podmiotów 

Dolnośląskiego Systemu Innowacji w okresie 2017-2018, będą również środki budżetu własnego 

samorządu województwa dolnośląskiego. 

 

 Programy międzynarodowe 

Najważniejszym źródłem finansowania działań innowacyjnych i wspierających innowacyjność, 

poza wymienionymi wyżej Programami krajowymi, w perspektywie 2014-2020 jest Program 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 

(The Framework Programme for Research and Innovation), będący kontynuacją sprawdzonych 7. 

Programu Ramowego, którego łączny budżet na okres realizacji wynosi blisko 80 mld euro. 

Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji - flagowej inicjatywy strategii wzrostu 

Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie. Na Program 

składają się trzy filary, w ramach których określono tematy szczegółowe: 

 

 Doskonała baza naukowa (Excellent Science) 

 Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership) 

 Wiodąca pozycja w branżach: 

 technologie informacyjno-komunikacyjne, 

 nanotechnologia, 

 zaawansowane materiały, 

 zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, 

 biotechnologia, 

 przemysł kosmiczny 

 Dostęp do finansowania 

 Innowacje w MŚP 

 Wyzwania społeczne (Societal Challenges) 

 Ochrona zdrowia i zmiany demograficzne 

                                                           
20

 rozumiane jako zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o produktach projektu, a także dotarcie 
z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę oraz 
podjęcie próby przekonania ich do zastosowania wypracowanego rozwiązania. 
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 Rolnictwo, zasoby wodne i biogospodarka 

 Bezpieczna, czysta i wydajna energia 

 Transport 

 Klimat, środowisko i zasoby naturalne 

 Rozwój społeczny 

 Wolność i bezpieczeństwo. 

 

Horyzont 2020 skupia wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Łączy trzy 

dotychczasowe inicjatywy finansowania rozwoju nauki w Europie: 7. Program Ramowy w zakresie 

badań i rozwoju technologicznego (7PR), Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz 

Instrumenty wsparcia innowacyjności Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 

(CIP). 

Nowym programem w ramach Horyzontu 2020 jest ERA-NET COFUND, który powstał w celu wsparcia 

partnerstw publiczno-publicznych, w tym wspólnych inicjatyw programowych między państwami 

członkowskimi, ich przygotowania, tworzenia struktur sieciowych, projektowania, realizacji  

i koordynacji wspólnych działań, również przy dofinansowaniu UE.  

Realizatorem Programu w Polsce jest NCBR, a głównym działaniem w ramach  ERA-NET COFUND jest 

ogłoszenie międzynarodowego konkursu w formule co-fund współfinansowanego przez UE. Ponadto, 

w ramach ERA-NET COFUND kraje członkowskie mogą podejmować inne wspólne działania takich jak: 

organizacja międzynarodowych konkursów na projekty badawcze bez wsparcia UE.  

Co istotne w obliczu zdiagnozowanego zapotrzebowania na instrumenty finansowe wspierające 

badania naukowe i innowacje, w Programie Horyzont 2020 zostanie na nie przeznaczone ponad 2,8 

mld euro - uwzględniono w nim bowiem oś „Dostęp do finansowania ryzyka” (Access to Risk Finance), 

w ramach której funkcjonują instrumenty finansowe InnovFin - EU Finance for Innovators. Wśród 

narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania przedsiębiorstwom i innym podmiotom 

prowadzącym działalność B+R znajdują się pożyczki, gwarancje, regwarancje oraz finansowanie 

kapitałowe. Pod wspólną nazwą InnovFin występuje szereg instrumentów szczegółowych: 

 InnovFin Large Projects, którego celem jest poprawa dostępu do finansowania innowacyjnych 

projektów realizowanych przed duże przedsiębiorstwa oraz podmioty niebędące 

przedsiębiorstwami: uczelnie, publiczne instytucje badawcze, PPP, specjalne projekty 

inwestycyjne itp. W ramach tego instrumentu dostępne są pożyczki i gwarancje 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości od 25 do 300 mln euro. 

 InnovFin MidCap Growth Finance – to analogiczny instrument przeznaczony dla 

przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych, w tym MSP. W ramach instrumentu Europejski Bank 

Inwestycyjny oferuje pożyczki o wartości od 7,5 do 25 mln euro. 

 InnovFin MidCap Guarantee jest przeznaczony również dla innowacyjnych przedsiębiorstw do 

3000 zatrudnionych w dostępie do finansowania dłużnego o wartości od 1 do 50 mln euro. 

Dzięki podziałowi ryzyka pośrednicy21 będą w stanie zaproponować produkty finansowe dla 

przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach.  

                                                           
21

 Instrument został uruchomiony 29 maja 2015 r. w formie zaproszenia do zgłaszania zainteresowania (Call for 
Expression of Interest) dla kandydatów na pośredników finansowych – instytucji finansowych zainteresowanych 
skorzystaniem z gwarancji. 
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 InnovFin SME Guarantee zapewnia dostęp do finansowania dla innowacyjnych MSP oraz 

przedsiębiorstw poniżej 500 zatrudnionych, poszukujących kredytów bądź innych form 

finansowania dłużnego o wartości od 25 tys. do 7,5 mln euro. Środki udostępniają wybrani 

pośrednicy finansowi, korzystający z gwarancji bądź regwarancji udzielonych przez Europejski 

Fundusz Inwestycyjny. Pierwszym polskim pośrednikiem oferującym preferencyjne 

finansowanie w ramach instrumentu Innovfin SMEG jest Idea Bank.  

 InnovFin SME Venture Capital – to instrument kapitałowy, w ramach którego Europejski 

Fundusz Inwestycyjny oferuje finansowanie inwestorskie dla funduszy VC oraz funduszy 

aniołów biznesu. Na inwestycje EFI mogą fundusze zorientowane na innowacje, inwestujące 

w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. 

 InnovFin Advisory w ramach którego oferowane są usługi doradcze usługi dla podmiotów 

realizujących duże, długoterminowe, złożone projekty innowacyjne, w zakresie 

przygotowania do ubiegania się o finansowanie bankowe lub inwestycyjne (bankability, 

investment readiness). 

 InnovFin Angels – dotyczący współfinansowania inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa 

do 500 zatrudnionych, realizowanych przez aniołów biznesu, bądź fundusz funduszy (fund-of-

funds), zwiększający możliwości operacyjne funduszy Venture Capital inwestujących  

w innowacyjne przedsiębiorstwa22. 

 Instrumenty dodatkowe w osi Access to Risk Finance programu Horyzont 2020 obejmują 

także uzupełniające instrumenty finansowe – specjalistyczne działania pilotażowe, których 

celem jest wsparcie dostępu do finansowania dla projektów z określonych dziedzin, tj.: 

 InnovFin Energy Demo Projects - pożyczki i gwarancje dla podmiotów realizujących 

projekty demonstracyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, ogniw wodorowych 

 i ogniw paliwowych;  

 InnovFin Infectious Diseases - pożyczki dla podmiotów inwestujących w projekty 

badawczo-rozwojowe służące opracowaniu innowacyjnych szczepionek, leków, 

urządzeń medycznych i diagnostycznych lub infrastruktury badawczej w zakresie 

chorób zakaźnych23; 

 InnovFin Technology Transfer Financing Facility, InnovFin TTFF pilot - wspierające inwestycje 

w zakresie transferu technologii, realizowane przez fundusze TT i spółki specjalnego 

przeznaczenia.  

 

Instrumenty finansowe w programie Horyzont 2020, uruchamiane są stopniowo od roku 2014,  

w istotnej części stanowią kontynuację sprawdzonych rozwiązań z 7. Programu Ramowego (tzn. RSFF 

i RSI) oraz z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP (instrument GIF-1). 

 Ważnym źródłem finansowania działań na rzecz innowacyjności jest także Program Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej, tj. Program Regionu Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz 

Interreg Europa.  

                                                           
22

 Instrumenty te są planowane do uruchomienia w 2016-2017 r. 
23

 Powyższe instrumenty tematyczne zostały ogłoszone przez Europejski Bank inwestycyjny 15 czerwca 2015 r. 
Początkowy budżet każdego z nich to 100 mln euro. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą liczyć na pożyczki w 
zakresie 7,5-75 mln euro. 
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Szacunkową kwotę nakładów możliwych do zainwestowania w regionie w związku z realizacją celów 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego 2011-2020, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyzwań dla inteligentnych specjalizacji zawartych w „Ramach Strategicznych  

na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska", w ramach opisanych powyżej Programów24 

prezentuje tabela poniżej: 

                                                           
24

 Por. Źródła finansowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa dolnośląskiego  

w perspektywie roku 2020 - dokument przekazany przez Wydział Gospodarki UMWD. 



 
 
 
 
 

 

Tabela 2. Szacunkowa kwota nakładów możliwych do zainwestowania w regionie w związku z realizacją celów Regionalnej Strategii Innowacji WD 2011-2020 w ramach  

PO WER oraz Programu Horyzont 2020 oraz Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Cel 

strategiczny 

RSI WD 

2011-2020 

Działania POWER 

Finansowanie 

ogółem (EUR) 

(w tym – wkład 

krajowy) 

Działania -  Ramowy 

Program Badań i 

Innowacji Horyzont 

2020 

Szacunkowy 

budżet UE 

Program Europejskiej 

Współpracy 

Terytorialnej 

Finansowanie 

ogółem (EUR) 

(w tym – wkład 

krajowy) 

Finansowanie 

ogółem (EUR) 

(w tym – wkład 

krajowy) 

Cel. 1 

1.2. Wsparcie osób 

młodych 

pozostających bez 

pracy na regionalnym 

rynku pracy - projekty 

konkursowe 

19 046 154,97 

(2 625 148,47) 

    
85 183 276,55 

(12 586 703,28) 

Cel. 1 

2.15 Kształcenie i 

szkolenie zawodowe 

dostosowane do 

potrzeb zmieniającej 

się gospodarki 

5 725 357,58 

(899 790,81) 

Cel 3   

  
1. Capacity for 

innovation (BSR) 

3 641 897,78 

(546 284,67) 

1 336 487 717,54 

(336 267 046,16) 

Excellent science 12 220 500,00 
1. Cooperationing on 

innovation to make 

Central Europe more 

competitive (CE) 

4 575 119,40 

(777 770,29) 

Societal challenges 14 839 500,00 

Science with and for 

society 
231 000,00 
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Spreading axcellence 

and widening 

participation 

408 000,00 

Cel. 2 

2.2. Wsparcie na rzecz 

zarządzania 

strategicznego 

przedsiębiorstw oraz 

budowy przewagi 

konkurencyjnej na 

rynku 

1 791 965,65 

(281 623,33) 
  

  

Cel. 2 

2.2. Wsparcie na rzecz 

zarządzania 

strategicznego 

przedsiębiorstw oraz 

budowy przewagi 

konkurencyjnej na 

rynku 

1 791 965,64 

(281 623,32) 
  

Cel 1 
4.1. Innowacje 

społeczne 

14 659 295,04 

(837 320,69) 

     2. Konkurencyjność 

małych i średnich 

przedsiębiorstw (IE) 

10 927 909,19 

(1 639 323,84)      

Cel 1 i 3 

3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym 

53 233 472,70 

(8 366 113,07) Industrial leadership 8 508 000,00 

1. Capacity for 

innovation (BSR) 
3 641 897,78 180 438 294,47 

(31 799 365,62) 

3.2 Studia 7 232 020,95 1. Badania naukowe, 3 642 636,50 
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doktoranckie (1 136 576,34) postęp technologiczny 

i innowacje (IE) 

Cel 1 

3.4 Zarządzanie w 

instytucjach 

szkolnictwa wyższego 

14 762 020,51 

(2 319 982,63) 

Cel 3 

5.3 Wysoka jakość 

kształcenia na 

kierunkach 

medycznych 

10 912 459,19 

(1 714 989,84) 

Cel 2 i 4 

2.3. Zwiększenie 

jakości i dostępności 

usług rozwojowych 

świadczonych na rzecz 

przedsiębiorstw i 

pracowników 

1 340 581,51 

(210 684,28) 

European Institute 

of Innovation and 

Technology (EIT) 

1 355 500,00 

1. Capacity for 

innovation (BSR) 

3 641 897,76 

(546 284,66) 

160 793 327,97 

(33 154 729,94) 

Cel 4 
4.3. Współpraca 

ponadnarodowa 

6 465 273,52 

(369 288,40) 

1. Cooperationing on 

innovation to make 

Central Europe more 

competitive (CE) 

4 575 119,39 

(777 770,29) 

1. Badania naukowe, 

postęp technologiczny 

i innowacje (IE) 

3 642 636,52 

(546 441,36) 

 

PO WER 

136 960 567,32 

(19 043 141,17) 
Horyzont 2020 

37 562 500,00 

EWT 

41 931 750,92 

(6 473 042,48) 

1 762 882 616,53 

(413 807 844,99) 

 
601 873 213,10 

(83 685 083,89) 
165 068 406,25 

184 269 078,97 

(28 445 785,17) 

7 746 987 658,34 

(1 818 478 574,82) 



 
 
 
 
 

 

 Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego agend: Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki: 

 Program EUROSTARS – w ramach Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej – który skierowany 

jest do konsorcjów międzynarodowych, w których liderem jest mikro-, mały lub średni 

przedsiębiorca, prowadzący działalność w zakresie badań i rozwoju, który reinwestuje  

co najmniej 10% swojego obrotu w działania badawczo-rozwojowe. Środki Programu 

przeznaczone są na wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa prowadzące badania, które zadeklarują wdrożenie rezultatów projektu  

w okresie 2 lat od jego zakończenia. Projekty EUROSTARS muszą być ukierunkowane 

rynkowo, mogą dotyczyć dowolnego sektora technologii, lecz mieć cywilne zastosowanie; 

Powinny być nakierowany na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi, być odpowiedzią 

na realnie istniejące zapotrzebowanie rynkowe oraz proponować rozwiązania lepsze  

od dotychczasowych pod względem technicznym, technologicznym i organizacyjnym; 

 Z kolei dla młodych naukowców dostępne są w ramach programów międzynarodowych 

środki w formie grantów w dwóch nowych programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – 

FIRST TEAM i HOMING finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Granty 

przyznawane są w trybie konkursowym, a łącznie w obu konkursach do zdobycia jest prawie 

20 mln zł. Celem programu FIRST TEAM jest umożliwienie młodym badaczom stworzenia  

i prowadzenia pierwszego zespołu badawczego. Na badania można zdobyć aż 2 mln zł na 

okres trzech lat (z możliwością przedłużenia o kolejny rok), a środki te można przeznaczyć 

m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone (podwykonawstwo), stypendia (w wysokości od 1,5 

tys. zł do 4,5 tys. zł brutto), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu 

pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Dodatkowo w ramach programu 

będzie możliwość zdobycia środków (w trybie konkursowym) na zakup aparatury badawczej. 

Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub 

konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. 

 Wśród programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wymienić należy programy LIDER 

oraz PATENT PLUS. LIDER skierowany do młodych naukowców, którego celem jest 

poszerzenie kompetencji w zakresie samodzielnego planowania prac badawczych, oraz 

zarządzania własnym zespołem badawczym podczas prowadzenia projektów, których wyniki 

mogą zostać zastosowane w praktyce i które posiadają potencjał wdrożeniowy. PATENT PLUS 

to z kolei program wsparcia finansowego skierowany do naukowców i kierownictwa 

jednostek naukowych mobilizujący do zwiększania efektywności zarządzania własnością 

intelektualną poprzez patentowanie, co przyspiesza proces komercjalizacji tworzonych 

wynalazków i zwiększa odsetek (liczbę) z powodzeniem skomercjalizowanych prac 

badawczych.  

 Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. 

uruchomiono także nowy Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - „DIALOG”25, 

którego środki zostały przeznaczone dla jednostek naukowych, podmiotów działających na 

rzecz nauki oraz jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz ich 

konsorcjów. Roczny budżet Programu wynosi 20 mln zł, a możliwa wysokość dofinansowania 

dla jednego grantu wynosi od 100 tys. do 2 mln zł. Program dopuszcza szerokie spektrum 
                                                           
25

 http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html [data dostępu 28.07.2016] 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
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wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji 

między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze 

społeczno-gospodarczej. Nabór wniosków (aplikacji o środki Programu) jest ciągły i trwa do 

30 czerwca 2019 r. Wnioskodawcy, również  jako członkowie konsorcjum, mogą złożyć nie 

więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym. 

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość 

naukowa”, „Nauki dla innowacyjności” oraz „Humanistyka dla rozwoju”. Celem Programu 

„DIALOG” jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między 

podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-

gospodarczej i jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: 

 implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności 

prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, 

efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-

dydaktycznej; 

 pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką 

a gospodarką; 

 wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych  

i społecznych. 

 

 

System monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji 

 

Obecne funkcjonowanie systemu monitoringu RSI WD 2011-2020 w ramach procesu 

przedsiębiorczego odkrywania, zostało opisane w dokumencie UMWD: „Proces przedsiębiorczego 

odkrywania w województwie dolnośląskim (PPO) - system monitorowania inteligentnych 

specjalizacji”. 

W dokumencie tym, zgodnie z Przewodnikiem RIS3 Komisji Europejskiej, identyfikacja oraz 

monitorowanie inteligentnych specjalizacji jest kluczowym elementem polityki innowacyjności  

w regionie. W szczególności istotne jest zaangażowanie do niego szerokiego grona interesariuszy, 

których wiedza i zaangażowanie są niezbędne do określenia tych obszarów priorytetowych  

i inwestycji opartych na wiedzy, które niosą ze sobą największe prawdopodobieństwo wzrostu  

i miejsc pracy. Proces ten, którego celem jest wyłonienie najbardziej obiecujących obszarów dla 

rozwoju regionu w przyszłości określony został jako „proces przedsiębiorczego odkrywania" (PPO)26. 

System monitorowania służy następującym celom: 

 pozyskiwaniu informacji z rynku i otoczenia społeczno-gospodarczego, 

 ukierunkowaniu wsparcia publicznego na obszarach kluczowych, 

 realizacji strategii inteligentnych specjalizacji, 

 ocenie efektów realizowanych działań w ramach celów strategii, 

 modyfikowaniu strategii zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami. 

                                                           
26

 Na podstawie: dokument przekazany przez UMWD, przyjęty przez Dyrektora Wydziału Gospodarki oraz 
Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD: „Proces przedsiębiorczego odkrywania w 
województwie dolnośląskim (PPO) - system monitorowania inteligentnych specjalizacji”. 
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Koordynatorem procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach UMWD (na poziomie operacyjnym) 

jest Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Gospodarki. Na poziomie strategicznym 

odpowiedzialność za ten proces spoczywa na Zarządzie Województwa. 

W efekcie podejmowanych w ramach tych filarów działań Województwo: 

 Monitoruje bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą, w szczególności w obszarze 

innowacyjnego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, 

 Identyfikuje branże/obszary tematyczne, w ramach których kumulują się projekty aplikujące 

o wsparcie publiczne z zakresu badań, rozwoju i innowacji (mapy innowacji), 

 Identyfikuje subregiony o największej koncentracji geograficznej projektów B+R  

i innowacyjnych (o największej aktywności podmiotów w zakresie pozyskiwania środków 

publicznych na B+R+l) 

 Rozpoznaje trendy i perspektywy dla rozwoju kluczowych z punktu widzenia innowacyjności 

branż w regionie, 

 Identyfikuje potrzeby firm w zakresie wsparcia publicznego na innowacje, 

 Identyfikuje projekty B+R o charakterze wdrożeniowym realizowane przez jednostki naukowe 

i badawczo-rozwojowe przy współpracy z przedsiębiorstwami, 

 Angażuje partnerów społecznych, gospodarczych i obywateli w ramach poczwórnej helisy  

w zarządzaniu polityką innowacyjności, 

 Modyfikuje obszary inteligentnych specjalizacji w celu efektywnego inwestowania środków 

publicznych na rzecz poprawy innowacyjności, 

 Modyfikuje system wsparcia innowacyjności. 

System monitoringu w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania, obejmuje 4 filary:  

 Filar 1 - Wskaźniki statystyczne – prowadzony do 2014 roku monitoring opierał się na 

systemie wskaźników zaprezentowanym w RSI WD 2011-2020. W systemie tym do 

poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych zostały przypisane wartości bazowe oraz 

oczekiwane wartości docelowe. Wyzwania odnoszące się do realizacji koncepcji 

inteligentnych specjalizacji dodane w dokumencie „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych 

specjalizacji Dolnego Śląska" powiązane są z poszczególnymi celami strategicznymi  

i operacyjnymi RSI, tak więc główna baza wskaźników nie ulega zmianie. Zostały one 

natomiast uzupełnione w taki sposób, aby umożliwić obserwacje w kontekście inteligentnych 

specjalizacji oraz dostosować do modyfikowanego systemu wskaźników dotyczących 

innowacyjności w statystyce publicznej27. Część dodatkowych wskaźników została też 

wypracowana wspólnie z MR w zakresie koordynacji krajowych i regionalnych inteligentnych 

specjalizacji, ich pozyskanie jest warunkowane raportami przygotowywanymi przez MR dla 

kraju i w układzie województw. 

Wskaźniki kontekstowe ogółem służą monitorowaniu ogólnego poziomu innowacyjności  

i konkurencyjności, opierają się na bazach danych GUS, umożliwiają prowadzenie analiz 

benchmarkingowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wskaźniki kontekstowe  

w obszarach specjalizacji monitorują zmiany, jakie zachodzą w branżach przemysłowych oraz 

dziedzinach naukowo-technologicznych. Ich opracowanie, deklarowane przez MR,  

                                                           
27

 Szczegółowy wykaz wyżej opisanych wskaźników uzupełniających RSI został zawarty w „Ramach 
strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska" 
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wg jednolitej metodologii na poziomie kraju i województw pozwoli w szczególności  

na wychwycenie zmian w koncentracji geograficznej branż przemysłu i lokalizacji potencjału 

naukowego. Obserwacja zmian tych wskaźników w czasie pozwoli na potwierdzenie 

prawidłowości wyboru inteligentnych specjalizacji w regionie lub też wskaże na konieczność 

modyfikacji w tym zakresie w oparciu o konkretne dowody statystyczne.  

Wskaźniki rezultatu i produktu - przedstawiają efekty zrealizowane w ramach interwencji 

publicznej, w poszczególnych specjalizacjach. Wskaźniki te są monitorowane na dwa 

sposoby: poprzez tzw. mapy innowacji - pokazujące popyt na innowacje - inwentaryzacja 

projektów z zakresu badań, innowacji, rozwoju aplikujących do programu regionalnego oraz 

programów krajowych z woj. dolnośląskiego wg poszczególnych specjalizacji. Pozwalają one 

wywnioskować czy w zidentyfikowanych specjalizacjach istnieje rzeczywiście potencjał do 

powstawania i wdrażania innowacji (mierzony liczbą złożonych projektów).  

Drugim sposobem monitorowania wskaźników rezultatu i produktu są okresowe badania 

ewaluacyjne podmiotów, które realizowały projekty ze wsparciem publicznym.  

 

 Filar 2 - Grupy robocze – powołane w 2015 roku przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego28 

Grupy Robocze ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku. Dla każdego obszaru 

inteligentnej specjalizacji utworzono oddzielną, składająca się z 15 członków Grupę Roboczą, 

która stanowi forum wymiany opinii, wiedzy oraz doświadczeń w danym obszarze 

gospodarczo-technologicznym. Zadaniem Grupy Roboczej jest zapewnienie wsparcia 

władzom samorządowym w wyborze optymalnych rozwiązań ekonomicznych, prawnych  

i finansowych dla zbudowania konkurencyjności regionalnej gospodarki w obszarach 

inteligentnych specjalizacji poprzez określanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

rozwojowych w ramach specjalizacji, określanie wizji rozwojowej, przedstawianie propozycji 

zmian i uzupełnień specjalizacji. Jak wspomniano wyżej29, Grupy Robocze ds. Inteligentnych 

Specjalizacji na Dolnym Śląsku stanowią ciało doradcze dla Zarządu Województwa w wyborze 

optymalnych rozwiązań w zakresie polityki wsparcia badań, innowacji i rozwoju, szczególnie 

w obszarach inteligentnych specjalizacji. Zadaniem Grup, oprócz zdefiniowania  

i usystematyzowania obszarów specjalizacji, jest bieżące monitorowanie zmian zachodzących 

w tych obszarach, tworzenie scenariuszy oraz wizji rozwojowej. Jednym z celów Grup, 

zaplanowanych do realizacji w 2016-2017 roku jest wskazanie dominujących trendów 

kształtujących sytuację w poszczególnych branżach oraz zdefiniowanie możliwych 

scenariuszy rozwoju. Dla władz Dolnego Śląska istotne są również formułowane przez Grupy 

rekomendacje dla działań, których podjęcie może pozytywnie przyczynić się do wdrażania 

proponowanych scenariuszy. W ramach cyklu spotkań Grup oraz zaproszonych gości 

reprezentujących biznes dolnośląski, które odbyły się na przełomie kwietnia i maja 2016 r. 

zidentyfikowano tzw. teczki trendów - wyłoniono 10 najistotniejszych trendów dla każdej 

specjalizacji, które zdaniem uczestników spotkań będą mieć największy wpływ na rozwój 

branży w regionie w najbliższych latach30. 

 

                                                           
28

 Uchwała nr 423/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2015. 
29

 Por. opis Grup roboczych w ramach systemu wdrażania RSI WD wyżej, str. 5-6. 
30

 Na podstawie: dokumentu przekazanego przez UMWD, przyjętego przez Dyrektora Wydziału Gospodarki oraz 
Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD: „Proces przedsiębiorczego odkrywania  
w województwie dolnośląskim (PPO) - system monitorowania inteligentnych specjalizacji”. 
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 Filar 3 – Dialog i wywiady - Narzędzia te wykorzystywane są w ramach bezpośrednich 

spotkań koordynatora RIS i jego zespołu z przedstawicielami firm, jednostek naukowych  

i klastrów lub też w badaniach zbiorczych przeprowadzanych na zlecenie koordynatora RIS 

(np. jako narzędzie badawcze w badaniach jakościowych, w badaniach typu foresight - panele 

ekspertów i badania ankietowe). Indywidualne spotkania zespołu koordynującego RIS  

z przedstawicielami biznesu i nauki odbywają się na bieżąco, w Urzędzie Marszałkowskim lub 

siedzibach firm i uczelni. Inną okazją do spotkań i rozmów są konferencje i seminaria  

o tematyce gospodarczej oraz misje gospodarcze organizowane przez Urząd, na które 

zapraszani są przedsiębiorcy i eksperci ze środowiska naukowego. Efektem tego dialogu jest 

wypracowywanie mechanizmów wsparcia finansowego i pozafinansowego „szytego na 

miarę" doskonalącego potencjał innowacyjny firm, zapewniającego lepszy dostęp do nowej 

wiedzy, a w konsekwencji umożliwiającego wzrost i konkurencyjność na rynkach globalnych. 

Dialog ze środowiskiem klastrowym ma sprzyjać pozyskiwaniu informacji o charakterze 

ilościowym i jakościowym dotyczącym współpracy sieciowej, analizy łańcucha wartości, 

uwarunkowań funkcjonowania klastra w otoczeniu regionalnym, krajowym  

i międzynarodowym. Mapowanie klastrów specjalizujących się w określonych obszarach daje 

informację o potencjale do współpracy i generowania wartości dodanej w tych obszarach. 

Współpraca z klastrami jest więc istotna zarówno na etapie identyfikowania specjalizacji jak 

 i monitorowania zachodzących w nich procesów rozwojowych oraz generowania nowych 

przewag konkurencyjnych. Instytucje otoczenia biznesu są traktowane w procesie PPO jako 

swoiści animatorzy innowacji, którzy współpracując z koordynatorem RIS w samorządzie 

województwa poszukują nowych powiązań biznesowo-naukowych w regionalnej gospodarce. 

Jednocześnie są przekaźnikiem pewnych oczekiwań oddolnych co do procesów wsparcia 

innowacyjności, a także realizatorem działań doradczych i informacyjnych sprzyjających 

transferowi wiedzy i wdrażaniu nowych produktów i usług w sektorze przedsiębiorstw. 

 

 Filar 4 - Partnerzy społeczno-gospodarczy - uwzględnienie tego filaru w procesie 

przedsiębiorczego odkrywania jest realizacją koncepcji poczwórnej helisy w procesach 

zarządzania polityką innowacyjności. Partnerzy tacy jak organizacje pracodawców i izby 

gospodarcze skupione w Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, członkowie Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego, radni wojewódzcy, członkowie Komitetu Monitorującego RPO dla 

województwa dolnośląskiego reprezentują interesy szerokiego grona społeczeństwa 

obywatelskiego. Są oni angażowani we współpracę z koordynatorem RSI zarówno na etapie 

identyfikacji celów, wyzwań Strategii oraz obszarów inteligentnych specjalizacji jak i na etapie 

realizacji działań wynikających z celów Strategii a także bieżącego monitorowania efektów 

tych działań. Udział obywateli, konsumentów i użytkowników innowacji sprawia, że polityka 

innowacji w regionie jest otwarta i nakierowana na potrzeby rynkowe oraz potrzeby 

społeczne (nie tylko osadzone w technologii i nauce). 

System zakłada monitoring raz na trzy lata, co pokrywa się z zakończeniem realizacji Planów 

Wykonawczych lub corocznie. W celu weryfikacji stanu realizacji RSI WD w kolejnych latach 

(założenia monitorowania zakładały pomiar stopnia osiągania wskaźników dla wartości docelowych  

w roku 2017 i 2020) oraz w celu zwiększenia wykorzystania potencjału innowacyjnego Dolnego 

Śląska, ważnym zadaniem w najbliższych latach będzie prowadzenie bieżącego (corocznego) 

monitoringu projektów, realizowanych w ramach Planu Wykonawczego do RSI WD na lata 2017-2018 
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w celu lepszego dostosowania wsparcia projektów proinnowacyjnych do Inteligentnych Specjalizacji 

Regionu. 

Monitoring Planu Wykonawczego na lata 2017-2018 

Monitoring Planu Wykonawczego powinien wpisywać się w system monitoringu RSI WD 2011-2020  

w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania, opisany w dokumencie UMWD: „Proces 

przedsiębiorczego odkrywania w województwie dolnośląskim (PPO) - system monitorowania 

inteligentnych specjalizacji” zarówno pod względem zaangażowania podmiotów odpowiedzialnych, 

wykorzystania wyników monitoringu RSI WD w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania,  

jak i pod względem terminów jego przeprowadzania31. 

Celem prowadzenia monitoringu Planu Wykonawczego na lata 2017-2018 do Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 powinno być gromadzenie i przetwarzanie 

informacji o stanie realizacji Planu Wykonawczego oraz bieżącej działalności podmiotów DSI32  

na terenie województwa dolnośląskiego. Celem tego procesu jest dostosowanie (ukierunkowanie), 

działań przewidzianych w kolejnych Planach Wykonawczych RSI, stosownie do potrzeb rozwojowych 

 i planowanych przedsięwzięć najbardziej prężnie działających podmiotów DSI, które są liderami 

innowacyjności w regionie i których działania wyznaczają trendy rozwoju mniejszych podmiotów  

w perspektywie kilku lat. Działania związane z monitoringiem posłużyć mogą także do ewentualnej 

zmiany priorytetyzacji działań w Planach Wykonawczych dla kolejnych okresów wdrażania RSI.  

W systemie monitorowania Planu Wykonawczego przewiduje się dwa główne narzędzia: 

 monitoring bieżący (zbieranie i systematyzacja danych pozyskiwanych od podmiotów DSI, 

przede wszystkim w ramach Filaru 3 – Dialog i wywiady33 w ramach bezpośrednich spotkań 

koordynatora RIS i jego zespołu z przedstawicielami firm, jednostek naukowych i klastrów lub 

też w badaniach zbiorczych przeprowadzanych na zlecenie koordynatora RIS (np. jako 

narzędzie badawcze w badaniach jakościowych, w badaniach typu foresight - panele 

ekspertów i badania ankietowe). Tego rodzaju dialog w ramach procesu przedsiębiorczego 

odkrywania ma sprzyjać pozyskiwaniu informacji o charakterze ilościowym i jakościowym, 

dotyczącym współpracy sieciowej, analizy łańcucha wartości, uwarunkowań funkcjonowania 

tych podmiotów w otoczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, mapowania 

klastrów specjalizujących się w określonych obszarach. Wsparciem dla monitoringu 

bieżącego są także dane pozyskane w ramach Filaru 4 systemu monitoringu RSI WD 2011-

2020 - Partnerzy społeczno-gospodarczy, tacy jak: organizacje pracodawców i izby 

gospodarcze skupione w Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, członkowie Wojewódzkiej Rady 

                                                           
31

 Por. niżej – harmonogram monitorowania działań w ramach Planu Wykonawczego. 
32

 DSI – Dolnośląski System Innowacji  to koncepcja przedstawiona w RSI WD 2011 – 2020; system ten nie został 
nigdy ukonstytuowany w takiej formie, jaka pierwotnie została założona w Strategii, jednak ze względu na 
występowanie tego terminu w dokumentach (m.in. raportach ewaluacyjnych, Planie Wykonawczym na lata 
2012-2014) dotyczących realizacji RSI WD 2011-2020, w niniejszym dokumencie stosuje się go jako zbiorcze 
określenie podmiotów wdrażających Strategię, tj. jednostki organizacyjne urzędu marszałkowskiego, które  
są odpowiedzialne za wsparcie rozwoju gospodarczego oraz podmioty zewnętrzne tj. przedsiębiorstwa 
innowacyjne, niezależne jednostki innowacyjnego otoczenia przedsiębiorstw, obejmujące sektor B+R, sektor 
edukacyjny, instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi proinnowacyjne oraz jednostki samorządu 
terytorialnego, których rolą jest realizacja konkretnych przedsięwzięć o charakterze proinnowacyjnym,  
z których część wpisuje się w działania wymienione w Planie Wykonawczym do RSI WD na lata 2017-2018. 
33

 Por. wyżej - opis systemu monitoringu RSI WD 2011-2020 w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania. 
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Dialogu Społecznego, radni wojewódzcy, członkowie Komitetu Monitorującego RPO  

dla województwa dolnośląskiego, angażowani są oni we współpracę z koordynatorem RSI 

również w celu bieżącego monitorowania efektów wdrażania RSI WD 2011-2020. 

 okresowe raporty z monitoringu z realizacji Planu Wykonawczego (monitoring realizacji 

celów strategicznych - analiza danych z monitoringu bieżącego w oparciu o zestaw 

wskaźników RSI) w cyklu rocznym34. 

Proces monitorowania bieżącego będzie polegał na systematycznej obserwacji zmian zachodzących  

w regionie w obszarze działalności podmiotów DSI, jak również na kontroli postępu realizacji zadań, 

wyznaczonych w poszczególnych działaniach Planu Wykonawczego (w tym – projektów  

i działań/inicjatyw własnych). Monitoring bieżący prowadzony będzie w oparciu o informacje 

przekazywane przez instytucje otoczenia biznesu IOB i instytucje badawczo – rozwojowe (B+R), 

współpracujące w ramach Dolnośląskiej Rady Gospodarczej (DRG) oraz sprawozdania z prac Grup 

Roboczych ds. Inteligentnych specjalizacji.  

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację monitoringu Planu Wykonawczego, podobnie  

jak monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, będzie Wydział Gospodarki w Urzędzie 

Marszałkowskim. Pomiar wskaźników powinien odbywać się corocznie i być wykonywany przez 

Wydział (w procesie monitoringu uczestniczyć będą również podmioty Regionalnego Systemu 

Innowacji dostarczające danych). Mierzenie niektórych wskaźników oraz opracowanie okresowych 

(corocznych) raportów z monitoringu z realizacji Planu Wykonawczego może odbywać się drogą 

zlecenia tego zadania do realizacji przez wykonawcę zewnętrznego, wyłonionego w drodze przetargu. 

Istotnym elementem raportów monitoringowych powinny być uwagi odnośnie stopnia realizacji 

poszczególnych celów w kontekście oszacowanych wskaźników bazowych i docelowych oraz kamieni 

milowych ich realizacji. Raporty z monitoringu powinny być poddawane analizie przez pracowników 

merytorycznych Wydziału Gospodarki UMWD, a następnie przyjmowane przez przełożonych,  

np. Dyrektora Wydziału lub Departamentu oraz konsultowane przez Dolnośląską Radę Gospodarczą. 

Raporty końcowe powinny zastać przekazane do wiadomości Zarządu Województwa35
. 

Przedstawiony system monitoringu wdrażania Strategii wymagać będzie zastosowania 

zróżnicowanych metod badawczych, takich jak: kompleksowa analiza danych własnych UMWD, 

analiza danych statystycznych (GUS, Eurostat i in.) oraz badania metodami socjologicznymi 

(ilościowymi i jakościowymi). 

Efekty monitorowania powinny być weryfikowane poprzez zestawienie gromadzonych informacji  

na temat osiągniętych rezultatów i porównywanie ich zgodności z celami strategicznymi oraz 

stopniem osiągnięcia wskaźników RSI. Monitoring ten będzie miał również znaczenie informacyjne 

(dane na temat bieżącej działalności podmiotów DSI mogą być przekazywane nowopowstającym 

podmiotom, np. przedsiębiorstwom typu start-up, jako kompendium wiedzy i przewodnik służący 

zapoznaniu się z ofertą IOB, jednostek naukowych, które posiadają dla nich ofertę usług i wsparcia), 

integracyjne (dane te będą służyły wszystkim podmiotom DSI np. do znalezienia partnerów  

                                                           
34

 Ze względu na fakt, iż Plan Wykonawczy na lata 2017-2018 opracowany został w I kwartale 2017 r.,  
jak również na fakt, iż większość naborów na realizację projektów ze środków PO IR, PO WER oraz RPO WD 
2014-2020 (stanowiących najważniejsze źródła finansowania RSI) trwa lub zakończyła się w I półroczu 2016r.,  
w okresie 2017-2018 dopuszcza się przygotowanie dwóch raportów okresowych – na koniec roku 2017 i roku 
2018.   
35

 Por. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, str. 101. 
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w ich działaniach) i promocyjne (zebrane informacje mogą mieć zastosowanie w promocji 

województwa w kraju i za granicą). Bieżący monitoring realizacji RSI umożliwi Zarządowi 

Województwa Dolnośląskiego, koordynującemu współpracę wszystkich partnerów uczestniczących  

w realizacji Strategii, modyfikowanie i korygowanie działań, odpowiednio do zmieniających  

się warunków i możliwości. Monitoring bieżący prowadzony będzie w oparciu o informacje 

przekazywane przez jednostki realizujące przedsięwzięcia, natomiast monitoring realizacji celów 

strategicznych w oparciu o zestaw wskaźników. 

 

Harmonogram monitorowania działań w ramach Planu Wykonawczego  

na lata 2017-2018 

 

Instrumentami monitoringu Planu Wykonawczego będą: 

 monitoring bieżący prowadzony w sposób ciągły w oparciu o informacje przekazywane przez 

jednostki realizujące przedsięwzięcia wpisujące się w Plan Wykonawczy na lata 2017-2018, 

przekazywane przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) i instytucje badawczo – rozwojowe 

(B+R), współpracujące w ramach Dolnośląskiej Rady Gospodarczej (DRG); informacje  

te mogłyby zostać przekazywane w formie udzielenia przez IOB oraz jednostki B+R 

odpowiedzi na pytanie o realizowane przez nie działania, wpisujące się w Plan Wykonawczy 

podczas spotkań Dolnośląskiej Rady Gospodarczej (np. jako jeden z omawianych punktów  

w agendzie posiedzenia DRG).  Na monitoring bieżący składać się będą także sprawozdania  

z prac Grup Roboczych ds. Inteligentnych specjalizacji oraz sprawozdania i dokumenty 

sporządzone w ramach Filaru 3 i 4 monitoringu RSI WD (np. protokoły posiedzeń Komitetu 

Monitorującego RPO dla województwa dolnośląskiego, Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, organizowanych spotkań i konferencji dla 

partnerów społecznych RSI. Powstałe w ten sposób archiwum – zbiór dokumentacji (w gestii 

Wydziału Gospodarki UMWD) stanowiło będzie aktualizowaną co pół roku bazę informacji do 

wykorzystania do opracowania okresowych raportów z monitoringu z realizacji Planu 

Wykonawczego (por. niżej); 

 okresowe raporty z monitoringu z realizacji Planu Wykonawczego (monitoring realizacji 

celów strategicznych - analiza danych z monitoringu bieżącego oparciu o zestaw wskaźników 

RSI) w cyklu rocznym, wykorzystywać będą w szczególności następujące metody: 

• analiza dokumentów (w tym przede wszystkim danych zgromadzonych w ramach 

monitoringu bieżącego);  

• analiza ilościowa i jakościowa głównie na podstawie danych GUS, EUROSTAT;  

• analiza danych GUS, EUROSTAT, przy możliwości wykorzystania badań JST i ośrodków 

naukowych itp.  

• przeprowadzone przez firmę zewnętrzną badania ankietowe i pogłębione 

(jakościowe) podmiotów DSI. 

Raporty okresowe powinny być przygotowywane co roku (w IV. kwartale roku). Ze względu na fakt,  

iż Plan Wykonawczy na lata 2017-2018 opracowany został w I kwartale 2017 r., jak również na fakt, iż 

większość naborów na realizację projektów ze środków PO IR, PO WER oraz RPO WD 2014-2020 

(stanowiących ważne źródła finansowania działań określonych w Planie Wykonawczym) trwa lub 
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zakończyła się w I półroczu 2016r., w okresie 2017-2018 dopuszcza się przygotowanie dwóch 

raportów okresowych – na koniec roku 2017 i roku 2018.  

Terminy przygotowania raportów okresowych powinny zostać uzgodnione z terminami 

prowadzonego równolegle monitoringu RSI WD 2011-2020, koordynacje działań w tym zakresie 

zapewni powierzenie wiodącej roli w organizacji monitoringu Planu Wykonawczego, podobnie jak 

monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - Wydziałowi Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
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PLAN WYKONAWCZY NA LATA 2017-2018 DO REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI  

DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020 

 

Cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działania Regionalnej Strategii Innowacji  

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 
 

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

cztery cele strategiczne, którym przyporządkowano następujące kierunki działań: 

 

 Cel strategiczny 1. Wzmacnianie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych  

dla gospodarki opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych 

Cel ten skupia się na rozwijaniu kreatywności i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży  

na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, oraz promocji przedsiębiorczości na uczelniach 

wyższych, skupionej wokół akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.  

Kierunki działań: 

1.1.1. Wspieranie programów kreatywności i przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży. 

1.1.2. Wspieranie programów promocji przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. 

1.1.3. Wprowadzenie do programów studiów doktoranckich kursów z tematyki komercjalizacji 

wyników badań naukowych. 

1.1.4. Stworzenie regionalnego programu promocyjnego „Dolny Śląsk – Polski Lider Innowacji”. 

1.1.5. Pobudzanie lokalnych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innowacji. 

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 ten dotyczy działań związanych ze współpracą i czynnym kontaktem uczelni wyższych  

z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami w celu monitoringu rynku pracy oraz zawodowych losów 

absolwentów, co pozwala na wyodrębnienie zapotrzebowania na kluczowe zawody oraz  

na identyfikację nowych obszarów kształcenia priorytetowych dla Województwa Dolnośląskiego. 

Kierunki działań: 

1.2.1 Uwzględnienie potrzeb innowacyjnych pracodawców w planach i programach studiów I, II i III 

stopnia prowadzonych przez szkoły wyższe. 

1.2.2 Uwzględnianie potrzeb innowacyjnych pracodawców w planach i programach studiów 

podyplomowych oraz kursów specjalistycznych prowadzonych przez szkoły wyższe. 

 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. 

Istotą celu 2.1 jest zwiększenie dostępności finansowania przedsięwzięć o charakterze 

innowacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, oraz 
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udzielenie dotacji instytucjom zajmującym się wsparciem finansowym. Ponadto wzmocnienie sieci 

parków technologicznych i inkubatorów.  

Kierunki działań: 

2.1.1. Wzbogacenie katalogu niefinansowanych usług 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. 

2.1.4. Tworzenie kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwach.  

Cel operacyjny 2.2. Wspieranie działalności badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach. 

Cel ten ukierunkowany jest na dotacje, dostęp do preferencyjnych źródeł zwrotnego 

finansowania oraz działania o charakterze pośrednim dla rozwoju infrastruktury B+R własnej przy 

wykorzystaniu zaplecza infrastrukturalnego uczelni wyższych i innych instytucji  naukowych 

specjalizujących się w świadczeniu usług w tym zakresie.  

Kierunki działań: 

2.2.1. Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.  

2.2.3. Wsparcie działalności badawczo – rozwojowej realizowanej przez przedsiębiorstwa. 

 Cel strategiczny 3. Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych. 

Cel operacyjny 3.1. Uzyskanie pozycji polskiego lidera w regionalnych specjalizacjach naukowo – 

technologicznych. 

Celem jest rozwój istniejących centrów kompetencji, które gromadzą potencjał różnych 

jednostek naukowych działających w danej dziedzinie skierowanych na wytwarzanie synergii  

w kierunku podaży innowacji wobec gospodarki oraz tworzenie nowych centrów. 

Kierunki działań: 

3.1.1. Utworzenie centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji naukowo – technologicznych. 

3.2.2. Rozwój centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach regionalnych 

specjalizacji naukowo – technologicznych.  

Cel operacyjny 3.2. Usprawnianie komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych. 

Głównym zadaniem celu 3.2. jest zadbanie o efektywne przenoszenie do gospodarki 

wypracowanych rezultatów prac badawczych (w szczególności doktorantów) poprzez wspieranie 

rozwoju centrów transferu technologii, współpracy między sferą naukową a podmiotami 

gospodarczymi. 

Kierunki działań: 

3.2.1. Wzmocnienie jednostek komercjalizacji wiedzy powstałej w jednostkach naukowych  

dla polepszenia jakości i kompleksowości świadczonych usług. 

3.2.2. Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników naukowych oraz doktorantów w zakresie 

komercjalizacji wiedzy i współpracy z podmiotami gospodarczymi. 

3.2.3. Programy stypendialne dla doktorantów, wspierające prace badawcze o wysokim potencjale 

aplikacyjnym.  
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 Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji. 

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie warunków dla rozwoju współpracy w obszarze innowacji. 

Zadaniem głównym jest koncentracja działań promowania modelu otwartej innowacji 

wykonywanych przez władze samorządowe oraz instytucje otoczenia biznesu, szczególną uwagę cel 

kładzie na tworzenie platform współpracy konkurencji gdzie IOB pełnią rolę inicjacyjną do 

współpracy. Drugim zadaniem jest organizowanie inicjatyw typu foresight o tematach branżowych. 

Kierunki działań: 

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. 

4.1.3. Cykliczne organizowanie inicjatyw typu foresight o tematach branżowych, technologicznych  

i wyzwaniach dla gospodarki regionu. 

Cel operacyjny 4.2. Zwiększanie liczby przedsiębiorstw współpracujących z innymi podmiotami  

w obszarze innowacyjności w ramach klastrów. 

Cel ten jest ukierunkowany na tworzenie nowych oraz wsparcie rozwoju już istniejących klastrów, 

w szczególności tych, które działają na rzecz kreowania, dyfuzji i absorpcji innowacji.  

Kierunki działań: 

4.2.1. Cykliczna ocena potencjału gospodarki regionalnej pod kątem inicjowania nowych powiązań 

klastrowych. 

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. 

Cel 4.3 dotyczy współpracy regionalnych instytucji w zakresie znajomości aktualnej oferty, wspólnej 

działalności informacyjno-promocyjnej, spotkań dyskusyjnych wymiany praktyk, standaryzacji 

wybranych usług proinnowacyjnych, tworzenie konsorcjów projektowych oraz benchmarking 

działalności i uzyskanych rezultatów. 

Kierunki działań: 

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. 
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Rekomendacje i przesłanki do Planu Wykonawczego na lata 2017-2018 

 

Podstawą przedstawionego poniżej Planu Wykonawczego na lata 2017-2018 do Regionalnej 

strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego są wyniki analiz regionalnych krajowych  

i zagranicznych, dotyczących dobrych praktyk w zakresie wdrażania strategii innowacyjności,  

jak również opracowana w okresie od grudnia 2015 do kwietnia 2016 „Analiza działań 

zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji  

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020”, obejmująca: 

 Identyfikację działań, projektów, inicjatyw, dobrych praktyk w zakresie realizacji głównych 

celów strategicznych RSI WD, które zostały zrealizowane na Dolnym Śląsku w latach 2011-

2015 przez instytucje tworzące Dolnośląski System Innowacji. 

 Analizę przeprowadzonych badań pod kątem efektywności i użyteczności w odniesieniu  

do celów strategicznych RSI WD. 

 Opracowanie, na podstawie przeprowadzonych analiz, wniosków i rekomendacji.  

Celem powyższej „Analizy…” była ocena stopnia realizacji działań, założonych Planem Wykonawczym 

na lata 2012-2014 do RSI WD 2011-2020, a także zidentyfikowanie działań, jakie mają w planach 

realizacji podmioty współtworzące dolnośląski system innowacji, w oparciu o: 

 Pogłębioną analizę desk research dokumentów źródłowych, opracowań, stron internetowych 

i innych materiałów dotyczących innowacyjności na Dolnym Śląsku (m.in. danych 

statystycznych GUS, BDL, danych statystyki publicznej) 

 Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI/CAWI) przeprowadzone  

z podmiotami tworzącymi Dolnośląski System Innowacji: 

 instytucjami otoczenia biznesu (w tym: agencje rozwoju regionalnego, izby 

gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje przedsiębiorców, parki 

technologiczne i przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości), 

 przedstawicielami uczelni wyższych,  

 przedstawicielami jednostek B+R; 

 zogniskowany wywiad  grupowy (FGI) z przedstawicielami Dolnośląskiego Systemu Innowacji; 

 wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami UMWD odpowiedzialnymi za wdrażanie RSI 

WD 2014-2020; 

 wywiady eksperckie: z ekspertem ds. innowacyjności przedsiębiorstw, posiadającym 

doświadczenie w realizacji działań na rzecz innowacyjności przedsiębiorstw i innowatorów w 

regionie oraz z przedstawicielem środowiska naukowego, o szerokiej, specjalistycznej wiedzy 

na temat szeroko pojętego rozwoju regionalnego i innowacyjności w województwie 

dolnośląskim; 

 wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI/CAWI) z przedstawicielami 

jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim; 

 indywidualne wywiady telefoniczne (TDI) z podmiotami realizującymi projekty (inicjatywy  

i działania) uznane za dobre praktyki z zakresu działalności innowacyjnej i wspierania 

innowacyjności na Dolnym Śląsku (w ramach 4 celów strategicznych RSI WD 2011-2020),  

na podstawie których opracowano 11 studiów przypadku prezentujące przykłady projektów 

dla każdego z celów operacyjnych RSI WD 2011-2020. 
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Na podstawie ustaleń z przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych, zrealizowanych  

na potrzeby niniejszej Analizy…, sformułowano następujące wnioski i rekomendacje, które stały  

się podstawą do opracowania Planu Wykonawczego do RSI WD na lata 2017-2018: 

 Do słabych stron województwa dolnośląskiego w zakresie wspierania innowacyjności  

w regionie, będących przesłankami do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji WD na lata 

2011-2020, zaliczyć należy małe zainteresowanie rozwojem gospodarki innowacyjnej  

na poziomie lokalnym, niedostateczną współpracę jednostek naukowych z podmiotami 

gospodarki, brak zainteresowania przedsiębiorstw współpracą z jednostkami naukowo-

badawczymi oraz niski poziom kooperacji między przedsiębiorstwami. 

 W obliczu zdiagnozowanego niskiego poziomu współpracy pomiędzy większością (zwłaszcza 

niewielkich, mniej aktywnych, zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi, takimi jak 

Wrocław i Wałbrzych) podmiotów tworzących DSI, ważna dla wsparcia innowacyjności  

w regionie w kolejnych latach będzie promocja przez UMWD współpracy jednostek B+R oraz 

uczelni wyższych z MŚP. 

 Dużą wartość dodaną ma realizacja projektów proinnowacyjnych w partnerstwie podmiotów. 

 Wydaje się koniecznym usprawnienie i rozwój systemów komunikowania się i wymiany 

informacji wśród pracowników MŚP i sfery B+R, a w konsekwencji ulepszenie procesu 

transferu wiedzy i innowacji. 

 Wśród podmiotów deklarujących realizację działań innowacyjnych, aż 53% nie potrafiło 

określić czy sposób informowania o działaniach realizujących Regionalną Strategię Innowacji 

WD 2011-2020 jest wystarczający, a 33% z nich uważało, że jest on niewystarczający; należy 

więc uznać, że kanały komunikowania RSI WD są nieefektywne. 

 Województwo dolnośląskie pomimo wysokiego potencjału wynalazczego (3. miejsce wśród 

województw w liczbie zgłoszonych wynalazków i 3. miejsce w liczbie udzielonych 

patentów36), charakteryzuje się niewielkim zakresem współpracy sektora MŚP ze sferą B+R – 

jedynie 1 na 80 przedsiębiorstw z Dolnego Śląska deklaruje utrzymanie współpracy ze sferą 

badawczo-rozwojową37 (jeden z najniższych wyników wśród wszystkich województw); 

oznacza to, że część innowacyjnych rozwiązań (patentów i wzorów użytkowych) powstaje bez 

rozpoznania rzeczywistych potrzeb przemysłu i sektora usług, co w dalszej kolejności może 

przyczyniać się do niewielkiego stopnia ich wykorzystania i komercjalizacji. Przyczynę takiej 

sytuacji upatruje się w postrzeganiu tego typu inwestycji jako obarczonych wysokim 

stopniem ryzyka oraz w ograniczonym kapitale przedsiębiorstw, co ogranicza wprowadzanie 

innowacji w firmach. Na podstawie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 

Dolnośląskiego Systemu Innowacji oraz przedstawicielami UMWD za bardzo skuteczną formę 

wsparcia w tym zakresie uznano projekty obejmujące bezzwrotne wsparcie w postaci 

„bonów na innowacje”, umożliwiających częściowe sfinansowanie tego typu działań.  

 Szkoły oraz podmioty odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorczości powinny kłaść nacisk  

na zdobywanie wiedzy i atrakcyjny w formie przekaz informacji, jak pokazy czy warsztaty, 

który będzie sprzyjał rozwijaniu u dzieci i młodzieży kompetencji, które okazują się niezbędne 

                                                           
36

 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Raport Roczny 2014. UPRP, Warszawa 2015. 
37 „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw" GUS, sekcja „Przedsiębiorstwa usługowe, które współpracowały  

w zakresie działalności innowacyjnej według województw w latach 2012-2014” oraz „Przedsiębiorstwa 
przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej według województw w latach 2012-
2014”, GUS 2015. 
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do prawidłowego funkcjonowania w życiu zawodowym, prywatnymi i społecznym. Szansą na 

rozwój potencjału dzieci i młodzieży może być udział szkół w projektach promujących 

przedsiębiorczość wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 Niezbędne jest prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji RSI WD 2011-2020 w celu 

lepszego dostosowania wsparcia, zgodnie z aktualnymi potrzebami podmiotów DSI  

i ukierunkowania projektów proinnowacyjnych dotyczących Inteligentnych Specjalizacji 

Regionu. 

 Nadal istnieje zapotrzebowanie w regionie na realizację działań na rzecz poprawy współpracy 

i transferu wiedzy pomiędzy nauką a biznesem (np. poprzez tworzenie forów wymiany 

wiedzy i doświadczeń, platform współpracy), należy zwrócić także uwagę na wsparcie służące 

wykorzystaniu potencjału prężnie dotąd działających podmiotów, zwłaszcza inicjatyw 

klastrowych, które deklarują brak środków na prowadzenie działalności bez wsparcia  

ze strony RPO WD 2014-2020 i krajowych Programów Operacyjnych.  

 

Jak świadczą wyniki opracowanej „Analizy działań…”, kierunki działań przewidziane Planem 

Wykonawczym na lata 2012-2014 były właściwe dla wsparcia innowacyjności w regionie i przyczyniły 

się do osiągnięcia wskaźników RSI WD 2011-2020, o czym świadczy szereg cieszących się uznaniem  

i zakończonych ważnymi rezultatami inicjatyw w regionie, takich jak przedsięwzięcia opisane w case 

study38; z tego względu obecnie rekomenduje się kontynuację większości z nich (poza działaniami już 

zrealizowanymi i/lub takimi, dla których obecnie nie ma dostępnych źródeł finansowania) w Planie 

Wykonawczym na lata 2017-2018 (por. niżej) najbardziej efektywnych działań oraz uzupełnienie ich  

o nowe zadania, wpisujące się w realizację tych kierunków, dla których uzyskano pozytywne oceny 

podmiotów DSI i rekomendacje ekspertów w ramach przeprowadzonej „Analizy działań 

zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020”. Zgodnie  

z rekomendacją z „Analizy działań…” w realizacji Planu Wykonawczego na lata 2017-2018 należy 

jednak zwrócić uwagę na konieczność prowadzenia jego bieżącego monitoringu przez Wydział 

Gospodarki, przy wsparciu istniejącej Dolnośląskiej Rady Gospodarczej (DRG).   

Proponowane działania wynikają bezpośrednio z celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020 i wpisują się w założenia Ram Strategicznych na rzecz 

inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. 

Proponowany Plan Wykonawczy do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2011-2020 jest także zgodny z kierunkami strategicznymi interwencji, określonymi  

w dokumentach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Kontrakt Terytorialny oraz Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 - przede wszystkim 

w 1 Celu szczegółowym  SRWD 2020 - Rozwój gospodarki opartej na wiedzy (Makrosfera: Edukacja, 

nauka, kultura, sport i informacja), w  Priorytecie 6.1.7. Wzrost potencjału dolnośląskich jednostek 

naukowych (Makrosfera: Przedsiębiorczość i innowacyjność),  Priorytecie 8.1.6. Rozwój regionalnych 

specjalizacji gospodarczych i naukowo-badawczych oraz Priorytecie 8.1.7. Budowa regionalnych 

instytucji wspierających lokalną innowacyjność i wdrażanie innowacji.  

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) kontrakt terytorialny jest umową określającą cele i przedsięwzięcia 

priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa, sposób ich 
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 Por. wnioski z „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020”. 
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finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd 

województwa, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności39. 

W poniższym Planie Wykonawczym ujęto także działania wpisujące się w kierunki wyznaczone  

w Kontrakcie Terytorialnym, w którym40 jednym z celów strategicznych i priorytetowych kierunków 

dla rozwoju województwa jest kierunek 1: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz wzrost 

innowacyjności przedsiębiorstw: rozwój międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej 

najsilniejszych jednostek naukowych i zespołów badawczych oraz zwiększenie wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. 

Zapisy Kontraktu wskazują także na potrzebę podjęcia działań określonych w celu strategicznym  

i kierunku 8, tj. podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie: upowszechnienie 

edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, wsparcie edukacji ogólnej  

w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych dla funkcjonowania na rynku pracy oraz 

upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiazaniu z potrzebami rynku 

pracy.  W tym ostatnim – wsparcie finansowe w edukacji ogólnej szczególności ukierunkowane 

zostało na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz kształtowanie umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości), stworzenie 

warunków do nowoczesnego nauczania oraz indywidualizacji podejścia do ucznia. 

Na realizację szczególnie istotnych ze strategicznego punktu widzenia projektów, uwzględnionych  

w Kontrakcie Terytorialnym, zarezerwowano w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego środki w ramach Działania 1.1. - Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego 

uczelni i jednostek naukowych. Publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja oraz publiczne uczelnie  

/szkoły wyższe i ich konsorcja mogą otrzymać dofinansowane na realizację projektów dotyczących: 

wsparcia rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w publicznych jednostkach naukowych oraz  

w uczelniach i szkołach wyższych, zakup środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej  

i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych) niezbędnych do prowadzenia działalności 

badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych 

niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw. 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów EFRR/EFS  

to 140 mln PLN.  Wsparcie publicznej infrastruktury B+R będzie selektywne, skoncentrowane  

na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu i realizowane wyłącznie w zakresie 

określonym przez inteligentne specjalizacje regionu.   

W ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego przydzielono 2,79 mld zł w podziale na dwa 

przedsięwzięcia priorytetowe, za realizację których odpowiedzialna jest strona rządowa  i te, za które 

odpowiedzialna jest strona samorządowa. 

Działania te mają znaczenie strategiczne, ponieważ przyczynią się do realizacji wskaźników RSI: Liczba 

projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz: odsetek 

przedsiębiorstw w województwie, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną (bardziej 

rozbudowana, wyspecjalizowana i dostępna infrastruktura ośrodków akademickich i badawczo-

rozwojowych, umożliwi większej liczbie przedsiębiorstw wykorzystywanie jej do realizacji 

innowacyjnych przedsięwzięć i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej), wpisują się więc 
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 http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/kontrakt-terytorialny/ 
40

 Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 14.11.2014r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego. 
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pośrednio także  w cel strategiczny 2 RSI - 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 oraz 2.2. Wspieranie 

działalności badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach (kierunek działań 2.2.3. Wsparcie 

działalności badawczo – rozwojowej realizowanej przez przedsiębiorstwa), a także cel strategiczny  

3 RSI - Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych, cel operacyjny 3.2. 

Usprawnianie komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych (kierunek działań 3.2.1. Wzmocnienie 

jednostek komercjalizacji wiedzy powstałej w jednostkach naukowych dla polepszenia jakości  

i kompleksowości świadczonych usług oraz 3.2.2. Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników 

naukowych oraz doktorantów w zakresie komercjalizacji wiedzy i współpracy z podmiotami 

gospodarczymi).  

Zgodnie z tymi kierunkami interwencji środków Polityki Spójności, wynikających z Umowy 

Partnerstwa oraz uwzględniając potrzeby zgłoszone przez jednostki w aktualnym badaniu 

ankietowym, wprowadzono w poniższym Planie Wykonawczym następującą priorytetyzację działań: 

 priorytet  A - działania o wysokim znaczeniu ze względu na kierunek interwencji - kluczowe, 

 priorytet B - działania o średnim znaczeniu ze względu na kierunek interwencji, 

Wskazano także działania długookresowe, których realizacja wykracza poza horyzont niniejszego 

Planu Wykonawczego (tj. rok 2018).  

Do określenia poziomu priorytetyzacji działań, określonych w poniższym Planie Wykonawczym  

na lata 2017-2018, wykorzystano wyniki badania ankietowego podmiotów DSI; według jego wyników 

83% badanych planowało kontynuować działania na rzecz innowacyjności w regionie najbliższych  

5 latach, przy czym największa część ankietowanych zadeklarowała chęć finansowania tych działań  

ze środków programów na poziomie europejskim - ponad 49%, w dalszej kolejności; programów 

regionalnych - 31,88% oraz programów realizowanych na poziomie krajowym - 18,84%, przy czym 

żaden z badanych podmiotów nie przewidywał finansowania tych działań ze środków własnych. 

Według deklaracji ankietowanych podmiotów, ich planowane działania w największej mierze 

dotyczyły będą: 

 udzielania pożyczek i grantów na wprowadzanie innowacji w sektorze MŚP, udzielania 

poręczeń i bonów na innowacje, udostępniania środków na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej, zwłaszcza środków na finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw - 25% 

badanych podmiotów; 

 korzystania z grantów naukowo-badawczych na rozwój nowych produktów, z elementami 

przewagi technologicznej w stosunku do konkurentów światowych, pozyskiwanie grantów 

zarówno z Unii Europejskiej, jak i ministerialnych - 25% badanych podmiotów; 

 działań na rzecz rozwoju klastrów, promowanie modela klastrowego jako narzędzia rozwoju 

biznesowego zaangażowanych jednostek, rozwój oferty produktowej klastra i wsparcie  

jej aktywnymi działania komercjalizacyjnymi - blisko 17% badanych podmiotów; 

 transferu technologii poprzez integrację działań infrastrukturalnych i doradczo-szkoleniowo-

informacyjnych w wyspecjalizowanym obszarze kompetencji, wsparcia finansowe procesu 

organizacji transferu technologii na uczelni oraz doradztwa, inkubacji i finansowania 

projektów biznesowych środowiska akademickiego -  7% badanych podmiotów; 

 rozwoju infrastruktury kierowanej do MŚP - niemal 7% badanych podmiotów; 
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 promocji polskich przedsiębiorstw innowacyjnych za granicą – przede wszystkim  firm 

wysokiej technologii, które zaznaczyły swoja pozycję na rynku światowym, z co najmniej 70% 

eksportem - 4% badanych podmiotów; 

 działania wspierające postawy kreatywne wśród młodych naukowców, wypracowywanie 

innowacyjnych narzędzi w edukacji - 4% badanych podmiotów; 

 promowania CSR wśród MSP, wymiana doświadczeń, organizowanie spotkań jednostek B+R 

razem z naukowcami i przedsiębiorcami, rozwój współpracy uczelni wyższych z otoczeniem - 

blisko 8% badanych podmiotów; 

 organizowania targów i biznes mixerów, budowania relacji biznesowych między 

mikroprzedsiębiorcami, sieciowania; organizowania konferencji wymiany wiedzy poprzez 

organizowanie konferencji i targów produktów innowacyjnych – nieco ponad 4% badanych 

podmiotów; 

 organizowania konferencji, szkoleń dla przedsiębiorczości akademickiej – 4% badanych 

podmiotów; 

 współpracy międzynarodowej w ramach projektów Horyzont 2020, skierowanej na 

 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji jednostki, wizyt studyjnych -   4% badanych 

podmiotów. 

Jednocześnie należy zauważyć, że niemal 15% badanych jednostek nie potrafiło sprecyzować jakie 

działania będą realizowały w kolejnych 5 latach (odpowiedzi: „Trudno powiedzieć” i „Nie wiem” -  

14,6%), a kontynuację obecnie realizowanych projektów zadeklarowało blisko 8% z nich. 

 

Jeśli natomiast chodzi o najbardziej oczekiwane formy wsparcia, z których jednostki te chciałyby 

skorzystać, najczęściej wymieniano: 

 granty i stypendia  - 32% ankietowanych podmiotów; 

 bony na innowacje -  45% ankietowanych podmiotów; 

 pożyczka na innowacje -  39% ankietowanych podmiotów; 

 wizyty studyjne, targi, konferencje, szkolenia 59% 

 tworzenie klastrów, działania miękkie na rzecz wzmocnienia potencjału i działalności klastra - 

24 % ankietowanych podmiotów; 

 wsparcie infrastruktury -  49% ankietowanych podmiotów; 

 wsparcie dla badań w firmach komercyjnych, dotacje celowe, dotacje na pokrycie kosztów 

procesu transferu wiedzy i technologii oraz wsparcie finansowe procesu doradztwa, inkubacji 

i finansowania projektów biznesowych środowiska akademickiego - 2 % ankietowanych 

podmiotów; 

 wsparcie dla zielonych zamówień publicznych - 2% ankietowanych podmiotów. 

 

Działania przewidziane Planem Wykonawczym do RSI WD na lata 2017-2018 przedstawiono w formie 

„fiszek projektowych” – oddzielnych tabel dla każdego działania - poniżej: 

 

  



47 
 

Działania dla celu strategicznego 1 RSI WD 2011-2020 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki  
opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 1. 1.  Rozwój postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych 

Kierunek działań 
1.1.1. Wspieranie programów kreatywności i przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży 

1.1.5. Pobudzanie lokalnych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego na rzecz 

innowacji 

Działanie D1.1.A 
Przygotowanie oferty dolnośląskich ośrodków B+R i parków technologicznych dotyczącej 

pobudzania postaw kreatywności i rozwoju postaw przedsiębiorczości wśród dzieci  

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Opis 

 

W kontekście celów strategicznych RSI i kierunków interwencji RPO WD 2014-2020, ważne 

jest upowszechnianie w środowiskach lokalnych inicjatyw skierowanych do dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wykorzystywałyby istniejącą infrastrukturę 

dolnośląskich ośrodków B+R i parków technologicznych. 

Mechanizm działania: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (jako inicjator 

działania) zwróci się do dolnośląskich ośrodków B+R i parków technologicznych 

(realizatorzy działania) o przygotowanie oferty wycieczek edukacyjnych, warsztatów  

i ćwiczeń praktycznych dla uczniów i wychowanków dla organów prowadzących szkoły  

i podmiotów prowadzących edukację przedszkolną (zwłaszcza spoza dużych ośrodków 

miejskich, na terenach wiejskich, gdzie na co dzień dostęp do tych ośrodków jest 

utrudniony41); oferta ta powinna być bezpłatna dla uczestników (lub stosować 

preferencyjne stawki), szczególnie dla przedszkoli i szkół z terenów wiejskich – w miarę 

możliwości realizatorów do sfinansowania ich z budżetów własnych lub środków 

sponsorów (firm zewnętrznych). Elementem tego działania po stronie UMWD byłoby także 

włączenie się w promocję i rozpropagowanie wśród placówek edukacyjnych  

już funkcjonujących przedsięwzięć tego typu, takich jak: EIT+ poprzez akcje edukacyjne  

na terenie parku rozrywki edukacyjnej "Ogrody Doświadczeń. Humanitarium"  

czy popularyzatorskie imprezy cykliczne, które coroczne organizowane przez środowisko 

naukowe Wrocławia, takie jak: Dolnośląski Festiwal Nauki (organizowany przez 

Uniwersytet Wrocławski - aktualnie XIX edycja), Noc Laboratoriów (organizowana przez 

Centrum Badań EIT+ wraz z firmą Nokia - w 2015 roku po raz pierwszy, w 2016 - II edycja, 

Studencka Szalona Noc naukowa (organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy  

we Wrocławiu - aktualnie VI edycja),  Robotic Arena - zawody robotów (organizowana 

przez KoNaR - Koło Naukowe Robotyki PWr). Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego  następnie pośredniczyłby w wymianie informacji i dostępnej oferty wśród 

organów prowadzących szkół (w tym – jednostek samorządu terytorialnego, które w ten 

sposób realizowałyby swoje działania związane z pobudzaniem lokalnych inicjatyw na rzecz 

innowacyjności) oraz podmiotów prowadzących edukację przedszkolną.  

Uzasadnienie Dużym uznaniem w dotychczasowym okresie wdrażania RSI WD 2011-2020 cieszyły się 

                                                           
41

 Kaszlińska K. Dzieci wiejskie na starcie edukacyjnym – bariery i szanse, [w:] Zeszyty Naukowe XI, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2008. 
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projekty takie jak „Przedsiębiorcza klasa” w ramach zadania budżetowego UMWD - 

"Akademia przedsiębiorczości i innowacyjności"42 czy utworzenie centrum innowacyjnego 

„Technoludek” przy Parku Technologicznym, popularyzującego najnowsze osiągnięcia 

naukowe wśród najmłodszych, spotkały się one z uznaniem, także w postaci regionalnych 

wyróżnień, takich jak przyznanie Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za wzorcową kooperację 

ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi dla Wrocławskiego Parku 

Technologicznego S.A.43 Jednostki B+R pozyskują również na tego typu działania nawet 

sponsorów np. współpraca EIT+ i BASF, który wyposażył laboratoria chemiczne, w których 

odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży (w „Humanitarium”44). Ważne jest więc 

kontynuowanie i upowszechnianie podobnych inicjatyw z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury dolnośląskich ośrodków B+R i parków technologicznych. Działanie to jest 

również zgodne z kierunkiem interwencji RPO WD 2014-2020 – Działanie 10.1 i 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w tym kształtowanie postaw kreatywności 

 i innowacyjności, m.in. 10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy,  

do jakich zalicza się innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość. 

Potencjalni 

realizatorzy 

 

Potencjalni 

beneficjenci 

 

Potencjalne źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

UMWD (inicjator 

działania), JST  

(jako organy 

prowadzące szkoły 

podstawowe  

i podmioty prowadzące 

edukację 

przedszkolną), ośrodki 

B+R i parki 

technologiczne 

(realizatorzy  działania) 

Szkoły, 

przedszkola, 

nauczyciele, 

dzieci w wieku 

3-13 lat (jako 

grupa docelowa 

projektu i jego 

uczestnicy) 

budżet własny UMWD i 

budżety własne 

jednostek 

realizujących/sponsorzy  

 Liczba wdrożonych do realizacji programów 
kreatywności i przedsiębiorczości dla dzieci  
i młodzieży uruchomionych w ramach DSI  

 Liczba osób uczestniczących w zajęciach  
w ramach oferty dolnośląskich ośrodków B+R  
i parków technologicznych dotyczącej 
pobudzania postaw wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym rocznie 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Por. http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/projektyrealizowaneprzezwrg/projekty-
zakonczone/przedsiebiorcza-klasa/seminarium-podsumowujace-projekt-przedsiebiorcza-klasa/ 
43

 Por. wnioski z „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020” 
oraz opracowane case study dla „dobrych praktyk”. 
44

 Por. opis „Humanitarium” - http://www.wroclaw.pl/humanitarium-ogrody-doswiadczen 
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Cel strategiczny 1. Wzmocnienie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki  

opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych 

Kierunki działań 1.1.1. Wspieranie programów kreatywności i przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży  

1.1.5. Pobudzanie lokalnych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innowacji.  

Działanie D1.1.B Opracowanie modelowych programów i pomocy dla nauki kreatywności, innowacyjności  

i przedsiębiorczości w szkołach i w formach pozaszkolnych 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: wysoki  (A) 

Opis 

W kontekście celów strategicznych RSI i kierunków interwencji RPO WD 2014-2020, ważne jest 

ustandaryzowanie i poszerzenie oferty edukacyjnej, skierowanej do dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym poprzez opracowanie modelowych programów i pomocy dla nauki kreatywności, 

innowacyjności i przedsiębiorczości w szkołach i w formach pozaszkolnych. 

Mechanizm działania: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z pozyskanych 

środków zewnętrznych opracuje  scenariusze zajęć (np. w formie różnego rodzaju gier: 

interaktywnych, planszowych, symulacyjnych) oraz pomocy do kształcenia cech kreatywności i 

przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tego typu podręcznik zajęć  

obejmowałby  doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów 

prowadzących oraz trenerów i zawierałby praktyczne wskazówki do profesjonalnego 

prowadzenia zajęć z zakresu kreatywności i  przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych. Tematyka takiego podręcznika może obejmować: wytyczne do 

kształtowania postaw kreatywnych, innowacyjnych i  przedsiębiorczych wśród uczniów, 

nauczania kompetencji kluczowych, w tym: skutecznego  komunikowania, prezentacji, 

empatyzacji, mapy myśli, projektowania, modelowania, myślenia i planowania biznesowego, z 

uwzględnieniem specyfiki różnych form przedsiębiorczości poprzez pracę metodą 

projektów.  Kurs proponuje uczenie się w formie eksperymentowania, poprzez analizę i studia 

przypadków, pracę w terenie, interaktywne gry i moderowane dyskusje. W ramach projektu 

przeprowadzone zostaną zajęcia pokazowe, a ich dokumentacja udostępniona będzie w 

Internecie. Podręcznik (za pośrednictwem organów prowadzących szkoły,) zostanie przekazany 

szkołom i wszystkim zainteresowanym podmiotom. Jednocześnie UMWD zwróci się do 

organów prowadzących szkoły, przede wszystkim JST, zachęcając je do pozyskiwania środków 

PO WER w ramach Działania 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty, na projekty obejmujące 

szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów 

prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do 

poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) 

oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy 

szkoły). Projekty te mogłyby obejmować szkolenia dla nauczycieli, pracowników systemu 

wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących, odnośnie technik pobudzania postaw 

kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 

opracowanych materiałów. Szczególnie wskazane jest promowanie zaangażowania w te 

projekty JST, jako organów prowadzących dla większości szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych w województwie. Zarówno realizacja projektów w ramach Działania 2.10 

POWER, jak i zaangażowanie JST w przekazywanie opracowanych w ramach projektu UMWD 

materiałów (modelowych programów i pomocy dla nauki kreatywności i przedsiębiorczości w 
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szkołach i w formach pozaszkolnych), przyczyni się do promowania idei innowacyjności w 

środowiskach lokalnych, a w dalszej kolejności będzie sprzyjało podejmowaniu przez 

samorządy własnych inicjatyw o podobnym charakterze (np. organizowanie konkursów na 

najlepszy tego typu program eliminacji na szczeblu gminnym/powiatowym dla grup 

uczestniczących następnie w konkursie wojewódzkim). 

Uzasadnienie 

Pobudzanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży wymaga 

niestandardowych metod i form, które rzeczywiście pomogą wykształcić potrzebne przyszłym 

innowatorom i przedsiębiorcom cechy, a nie będą kolejnym obowiązkowym przedmiotem a 

dodatkową dawką wiedzy do zaliczenia45. W szkołach ponadgimnazjalnych od lat już 

funkcjonuje przedmiot pn. podstawy przedsiębiorczości, w którego zakresie zaplanowano 

przyswajanie przez uczniów podstawowych pojęć ekonomicznych  

(PKB, aktywa, pasywa, dochód, obrót, koszty i ukryte koszty, stopa bezrobocia itd.). Są one 

abstrakcyjne dla uczniów w tym wieku i nie mają nic wspólnego z potrzebnymi 

umiejętnościami jak np. umiejętność definiowania problemów i rozwiązań, identyfikowania 

potrzeb ludzi a na ich podstawie możliwości biznesowych, umiejętność współpracy  

w zespole itd. Dlatego potrzebne jest przygotowanie wzorcowych, gotowych do użycia, 

atrakcyjnych materiałów edukacyjnych, które w niesztampowy sposób pomogą prowadzącym 

zajęcia szkolne i pozaszkolne ćwiczyć tego typu umiejętności. O skuteczności tego typu 

projektów świadczą efekty realizacji licznych inicjatyw w ramach Programu Erasmus46. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

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)  

Szkoły, 

nauczyciele, 

pracownicy 

systemu 

wspomagania 

pracy szkoły  

i organów 

prowadzących 

oraz trenerzy, 

dzieci w wieku 

7-18 lat 

Budżet pozyskany 

ze środków 

zewnętrznych lub  

PO WER w ramach 

Działania 2.10. 

 Liczba podręczników, zawierających scenariusze zajęć z 
zakresu kreatywności, innowacyjności   i przedsiębiorczości 
dla dzieci i młodzieży uruchomionych w ramach DSI  

 Liczba osób uczestniczących w programach kreatywności i 
przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży uruchomionych w 
ramach DSI rocznie. 

 

 
 

 

  

                                                           
45

 http://www.innowacyjne-nauczanie.pl/  
46

 Por. http://www.erasmuspluscourses.com/teaching-entrepreneurship-in-schools-experiential-
approach.html?gclid=CjwKEAjwk6K8BRDM3aCSkdCtzSQSJAA3Vf38GE4clFuxrVMVO413-
RnHwzTPQiHpMWPSxDyIENnnlRoCyXPw_wcB 

http://www.innowacyjne-nauczanie.pl/
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Cel strategiczny 1. Wzmocnienie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki  

opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych 

Kierunki działań 

1.1.1. Wspieranie programów kreatywności i przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży  

1.1.5. Pobudzanie lokalnych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego na rzecz 

innowacji. 

Działanie D1.1.C Organizowanie wycieczek edukacyjnych do dolnośląskich ośrodków B+R i parków 

technologicznych orz innych projektów wspierania kreatywności i przedsiębiorczości  

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) 

Opis 

W kontekście celów strategicznych RSI i kierunków interwencji RPO WD 2014-2020, ważne 

jest pobudzanie postaw kreatywności i przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym (w szczególności na obszarach pozamiejskich, gdzie dostęp  

do wysokiej jakości edukacji oraz nauczania w formach pozaszkolnych jest trudniejszy  

niż w przypadku dużych ośrodków miejskich47).  

Mechanizm działania: w ramach środków  RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 10.1 

i/lub 10.2) możliwe jest  sfinansowanie projektów obejmujących  m.in.  wycieczki 

edukacyjne do dolnośląskich ośrodków B+R i parków technologicznych oraz organizację 

warsztatów i ćwiczeń praktycznych, służący zmobilizowaniu nauczycieli i uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych do zainteresowania się aspektami innowacyjności istotnymi 

dla regionu z ekonomicznego lub społecznego punktu widzenia, w tym – powiązanymi z 

inteligentnymi specjalizacjami Dolnego Śląska (będący kontynuacją zrealizowanego w latach 

2012-2014 projektu UMWD „Akademia przedsiębiorczości”). UMWD ze środków 

budżetowych mógłby rozpropagować konkurs poprzez cykl spotkań informacyjnych. W 

projektach uczniowie we współpracy z nauczycielami (opiekunami grup) mogliby 

przygotować kompleksowy program wspierania kreatywności i przedsiębiorczości dla dzieci 

w danej szkole, dotyczących powiązania przedmiotów szkolnych i treści nauczania z 

aspektami przedsiębiorczości i kreatywności. Dla starszych uczniów tego typu program 

może zostać powiązany z obszarami inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska: branża 

chemiczna i farmaceutyczna (przedmiot szkolny: chemia, przyroda), mobilność przestrzenna 

(przedmiot szkolny: fizyka, technika), żywność wysokiej jakości (przedmiot szkolny: chemia, 

przyroda, biologia), surowce naturalne i wtórne (przedmiot szkolny: chemia, przyroda, 

biologia, geografia), produkcja maszyn i urządzeń (przedmiot szkolny: przyroda, fizyka), 

obróbka materiałów (przedmiot szkolny: chemia, fizyka, technika), technologie 

informacyjno-komunikacyjne (przedmiot szkolny: informatyka, technika).  

Uzasadnienie 

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, wszystkie państwa członkowskie powinny aktywnie 

wspierać przedsiębiorczość swoich obywateli, wychowywać w tym duchu młode pokolenia 

 i rozwijać ich edukację ekonomiczną48. Ogromna w tym rola edukacji, młodzieży trzeba 

bowiem zaszczepić pasję do rozwijania przedsiębiorczości poprzez praktykę już na etapie 

                                                           
47

 Kaszlińska K. Dzieci wiejskie na starcie edukacyjnym – bariery i szanse, [w:] Zeszyty Naukowe XI, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2008. 
48 http://www.innowacyjne-nauczanie.pl/  

http://www.innowacyjne-nauczanie.pl/
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edukacji szkolnej. Dzięki zajęciom praktycznym oraz różnego typu wycieczkom edukacyjnym 

można zainspirować uczniów do większej aktywności w ich codziennym życiu,  

a uczestnictwo w nich może motywować młodzież do przyjmowania postaw 

przedsiębiorczych, a w konsekwencji do zainteresowania najnowszymi osiągnięciami nauki, 

rozwijającymi się branżami gospodarki, a w dalszej kolejności – do zakładania i prowadzenia 

własnego biznesu. Działania te mogą być realizowane skutecznie w skali każdej szkoły,   

o czym świadczą pozytywne efekty projektów takich jak: „Akademia przedsiębiorczości”  

czy „Przedsiębiorcza klasa”, jak również inne przykłady – dobre praktyki, takie jak 

działalność grupy społecznościowej Liderzy Polski Przedsiębiorczej oraz działalność 

portalu www.polskaprzedsiebiorcza.pl, na którym zamieszczane są przykłady dobrych 

praktyk i pomoce e-learningowe w zakresie wspierania postaw kreatywności  

i przedsiębiorczości młodych ludzi. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

JST jako organy 

prowadzące szkoły 

podstawowe 

i gimnazjalne oraz 

podmioty prowadzące 

edukację szkolną  

Szkoły 

podstawowe  

i gimnazjalne, 

przedszkola, 

nauczyciele, dzieci 

i młodzież w wieku 

3-15 lat 

 

RPO WD 2014-2020 

w ramach Działania 

10.1 i/lub 10.2.   

 Liczba wdrożonych do realizacji programów 
kreatywności i przedsiębiorczości dla dzieci  
i młodzieży uruchomionych w ramach DSI  

 Liczba osób uczestniczących w programach 
kreatywności i przedsiębiorczości dla dzieci  
i młodzieży uruchomionych w ramach DSI rocznie. 

 

 

 

  

http://www.polskaprzedsiebiorcza.pl/
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Cel strategiczny 1. Wzmocnienie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki  

opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 
1.1. Rozwój postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych 

Kierunek działań 1.1.4. Stworzenie regionalnego programu promocyjnego „Dolny Śląsk – Polski Lider 

Innowacji” 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) – działanie długookresowe 

Działanie D1.1.D Przygotowanie i wdrożenie programu „Dolny Śląsk - Polski Lider Innowacji"  

Opis 

W ramach tego, przewidywanego w Planie Wykonawczym na lata 2012-2014, programu, 

polegającego na integracji szeregu działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w 

regionie, miał zostać utworzony regionalny program promocyjny „Dolny Śląsk-Polski Lider 

Innowacji”. Działania te były częściowo realizowane w latach 2012-2014  

i obejmowały działania informacyjne i promocyjne oraz program wsparcia dla jednostek 

samorządu terytorialnego w obszarze inicjatyw proinnowacyjnych w celu pobudzania 

lokalnych inicjatyw na rzecz innowacyjności, przede wszystkim poprzez doradztwo 

eksperckie. Program ten w założeniu pierwotnym jest złożony, obejmuje działania 

wizerunkowe typu public relations, koordynację działań edukacyjnych i informacyjno-

szkoleniowych, a także wewnętrzną współpracę informacyjno-promocyjną z kluczowymi 

instytucjami Dolnośląskiego Systemu Innowacji. Elementem tego działania jest  także 

stworzenie regionalnego portalu innowacji poprzez stronę internetową 

www.innowacje.dolnyśląsk.pl.  Ambitne założenia tego działania, sprawiają, że w kolejnej 

perspektywie planowania, warto uaktualnić założenia i kontynuować jego realizację, 

głównie w oparciu o partnerską współpracę różnych zainteresowanych podmiotów, przede 

wszystkim poprzez wydzielenie (ze względu na ich odmienny charakter i rolę 

zaangażowanych podmiotów) działań o charakterze informacyjno-promocyjnym  

i wizerunkowym typu public relations . 

Mechanizm działania: W związku z realizacją przez UMWD projektu, dotyczącego promocji 

gospodarki Dolnego Śląska (Działanie 1.4C RPO WD 2014-2020), planowane są działania 

informacyjno-promocyjne: publikacja folderów, wyjazdy na targi, udział w 

międzynarodowych tematycznych wydarzeniach.W ramach tego działania możliwe byłoby 

wykorzystanie obecnej współpracy Biura Prasowego UMWD z mediami, np. współpracujące 

z UMWD gazety i/lub ich wydania internetowe, cyklicznie (do uzgodnienia), poświęcałaby ½ 

strony/1 stronę/2 strony inicjatywie, publikując serie artykułów powiązanych tematycznie z 

innowacjami (np. prezentując sukcesy dolnośląskich przedsiębiorstw innowacyjnych, 

informacje o nagrodach i wyróżnieniach dla dolnośląskich naukowców i studentów, 

zgłoszonych patentach i wynalazkach) i designem (obszar ważnej działalności z zakresu 

innowacji w ramach cieszącego się uznaniem, zrealizowanego i planowanego do kontynuacji 

projektu - inicjatywy własnej UMWD – „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”). 

Warto również rozważyć możliwość podjęcia współpracy PR w partnerstwie różnych 

zainteresowanych podmiotów (na wzór inicjatywy iLab „Gazety Wyborczej:  

we współpracy z różnymi aktorami systemu innowacji, w tym JST, IOB, uczelniami  

i  przedsiębiorstwami). Działanie to należy zacząć od rozeznania możliwości zaangażowania 

(przede wszystkim – w zakresie dostarczania materiałów i informacji  

http://www.innowacje.dolnyśląsk.pl/
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do cyklicznego publikowania) partnerów (JST, IOB w regionie, które w ramach własnej 

działalności podejmują różnego typu akcje promocyjne, takie jak inicjatywa iLab „Gazety 

Wyborczej”) przez realizatora działania – UMWD, a także rozeznania co do potencjalnych 

partnerów projektu, reprezentujących media regionalne lub krajowe, które będą 

zainteresowane współpracą (na warunkach rynkowych, a następnie zorganizowania 

spotkania z chętnymi i uzgodnienia warunków porozumienia i współpracy,  

co do prowadzenia wspólnej akcji promocyjnej dolnośląskich podmiotów DSI pod 

patronatem UMWD.  

W działania „Dolny Śląsk- Polski Lider innowacji” wpisuje się zainicjowany pod koniec 2016 

roku program „Dolny Śląsk- dolina innowacji” pilotowany przez Dolnośląską Agencję 

Współpracy Gospodarczej. Te długofalowe działania związane z promocją innowacyjnych 

produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań regionalnych 

przedsiębiorców. Program ma za zadanie m.in. stworzenie oraz upublicznienie szerokiej 

biblioteki informacji o innowacjach z Dolnego Śląska, przygotowanie innowacyjnej oferty 

regionu dla potencjalnych inwestorów oraz zagranicznych kooperantów, promocję 

innowacyjnych produktów i usług Dolnego Śląska w kraju i na świecie, rozwój i poszerzenie 

zdolności innowacyjnych regionu poprzez zbudowanie platformy kooperacyjnej 

przedsiębiorstw sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania. 

Uzasadnienie 

Jak świadczy sukces inicjatywy iLab „Gazety Wyborczej”, medialne akcje promocyjne 

 i wizerunkowe, przyczyniają się do wzrostu zainteresowania tematyką innowacyjności 

wśród osób w różnym wieku, umożliwiają także wypromowanie w mediach działalności IOB i 

przedsiębiorstw innowacyjnych w regionie49. Czytelnicy pozytywnie odbierają historie 

sukcesu, które sprawiają, że mogą czuć się dumni z regionu. Prasa poszukuje konkretnych 

historii sukcesu firm, wynalazków. IOB i instytucje naukowe szukają możliwości promocji, 

przesyłanie informacji o konkretnych przypadkach innowacji jest jedynym realnym 

sposobem na promocje ich samych, toteż wszystkie zainteresowane strony - aktorzy - 

mogliby się porozumieć, że będą prowadzić wspólną akcję promocyjną w ramach programu 

„Dolny Śląsk - Polski Lider Innowacji", która w dalszej perspektywie będzie sprzyjać 

zwiększeniu ich aktywności (np. wzrost zainteresowania działalnością IOB, może przełożyć 

się na poszerzenie ich oferty).  

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (jako beneficjent 

projektu RPO WD 2014-

2020, Działanie 1.4C), 

zaangażowani partnerzy 

działania: JST, IOB, 

media o zasięgu 

regionalnym i krajowym 

Mieszkańcy 

województwa, 

promowane 

przedsiębiorstwa 

innowacyjne  

i IOB, JST 

RPO WD 2014-

2020, Działanie 

1.4C, budżety 

partnerów, 

budżet  własny 

UMWD 

Utworzony regionalny program promocyjny „Dolny Śląsk-

Polski Lider Innowacji” 

  

                                                           
49

 Por. wnioski z „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020” 
oraz opracowane case study dla „dobrych praktyk” – akcja „iLab”. 
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Cel strategiczny 1. Wzmocnienie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki  

opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 

1.2.  Uwzględnianie w ofercie edukacyjnej szkół wyższych potrzeb innowacyjnych 

pracodawców poprzez włączanie ich przedstawicieli do procesu opracowywania 

planów i programów nauczania 

Kierunek działań 

1.2.1 Uwzględnienie potrzeb innowacyjnych pracodawców w planach i programach 

studiów I, II i III stopnia prowadzonych przez szkoły wyższe 

1.2.2 Uwzględnianie potrzeb innowacyjnych pracodawców w planach i programach 

studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych prowadzonych przez szkoły 

wyższe 

Działanie D1.2.A 
Monitorowanie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie kompetencji 

kadr – absolwentów szkół wyższych (w szczególności w obszarach inteligentnych 

specjalizacji regionu) 

Priorytetyzacja działania Priorytet: średni (B) – działanie długookresowe 

Opis 

Działanie to będzie szczególnie istotne jako element wsparcia podmiotów DSI, obejmie 

rozpoznanie specyficznych potrzeb regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem 

regionalnych inteligentnych specjalizacji, a rezultaty tego działania stanowić będą 

narzędzie monitorowania aktualnego zapotrzebowania innowacyjnych 

przedsiębiorstw na kompetencje absolwentów, ze szczególnym uwzględnieniem 

branż/dziedzin powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu.  

Mechanizm działania: projekty, o których realizację ze środków Działania 3.1 POWER, 

ubiegały się dolnośląskie uczelnie, wpisują się w ten cel, ze względu na fakt, 

 iż współpraca z przedsiębiorcami była obligatoryjna na etapie tworzenia czy realizacji 

nowych kierunków kształcenia; można więc nowe kierunki kształcenia wprowadzane 

przez uczelnie wyższe na bazie współpracy z przedsiębiorcami uznać za działanie  

w Planie Wykonawczym, którego realizatorem są uczelnie, a UMWD pełni rolę 

opiniodawcy pod kątem ich zgodności z RSI (w szczególności w branżach i dziedzinach 

wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu). Jako działanie uzupełniające 

(pod warunkiem dostępności finansowania) UMWD zamówi badanie ewaluacyjne 

potrzeb na reprezentatywnej grupie pracodawców (zlecenie zewnętrzne, finansowane 

ze środków RPO WD 2014-2020, Oś Pomoc Techniczna, Działanie 11.1). Zbierane dane 

będą analizowane i opracowywany będzie cykliczny (co 2-3 lata) raport z badania 

potrzeb, wpisujący się w monitorowanie RSI oraz prace w Grupach Roboczych  

ds. inteligentnych specjalizacji, stanowiących forum wymiany opinii, wiedzy oraz 

doświadczeń w danym obszarze gospodarczo – technologicznym, jak również być 

miejscem, w którym odbywać się będzie dyskusja nad nowymi, wyłaniającymi się 

możliwościami rozwojowymi w regionie i pożądanymi kierunkami kształcenia kadr. 

Wyniki badania będą również zamieszczane na dedykowanej podstronie  

i/lub oficjalnej stronie internetowej UMWD, gdzie docelowo może powstać także 

forum dyskusyjne, służące wymianie opinii zaangażowanych stron – aktorów działania.  

Uzasadnienie 
Z powodu zmian demograficznych szkoły wyższe poszukują możliwości uatrakcyjnienia 

swojej oferty edukacyjnej, aby przyciągnąć kandydatów na studia wyższe. Kandydaci 

na studia podejmują często błędne decyzje co do podejmowanych kierunków studiów 
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50

 Por. opis Działania 3.2 - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza-Edukacja-Rozwój  
na lata 2014-2020, Warszawa 2015. 
51

 W latach 2015 – 2020 zostanie ogłoszonych pięć tego rodzaju konkursów, których adresatami będą szkoły 
wyższe (kolejny konkurs planowany jest na I kwartał 2017 r. 
52

 Por. Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska – Załącznik do RSI  

dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Wrocław 2015. 

kierując się modą niż rzeczywistą wiedzą na temat możliwości zatrudnienia,  

a możliwości tworzą właśnie potrzeby przedsiębiorców. Urząd Marszałkowski może 

odegrać ważną rolę w procesie dostosowywania oferty uczelni wyższych do potrzeb 

przedsiębiorstw nie poprzez motywację finansową (bo możliwości finansowania  

na te cele są na poziomie krajowym, przede wszystkim ze środków PO WER50),  

ale poprzez organizowanie zbierania danych, ich analiz i rozpowszechniania wśród 

szkół i potencjalnych kandydatów na studia. Działanie to będzie szczególnie istotne 

jako element wsparcia podmiotów DSI, ubiegających się o dofinansowanie ze środków   

3.1 PO WER Kompetencje w szkolnictwie wyższym51 - Ze względu na istniejące 

specyficzne potrzeby regionalne, w ramach celu szczegółowego PO WER - Podniesienie 

kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających 

potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zostanie wyodrębniona pula 

środków (ok. 150 mln euro) na działania wpisujące się w regionalne inteligentne 

specjalizacje. W procesach wdrożeniowych zostaną wykorzystane odpowiednie 

mechanizmy, uwzględniające specyficzne potrzeby regionalnych rynków pracy  

i regionalnych inteligentnych specjalizacji, stąd konieczność monitorowania 

aktualnego zapotrzebowania innowacyjnych przedsiębiorstw na kompetencje 

absolwentów, ze szczególnym uwzględnieniem branż/dziedzin powiązanych  

z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Opracowane w ramach tego działania raporty 

uzupełnią także procesy monitorowania RSI w zakresie inteligentnych specjalizacji 

regionu52. 

Potencjalni realizatorzy 
Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (rola opiniodawcza, 

ewentualnie – beneficjent 

projektu RPO WD Pomoc 

techniczna, dot. badania 

ewaluacyjnego), uczelnie 

wyższe (realizatorzy 

działania, beneficjenci 

projektów POWER Działanie 

3.1), organizacje 

pracodawców (związki 

pracodawców, izby 

gospodarcze), innowacyjne 

przedsiębiorstwa w regionie 

(partnerzy projektów). 

Uczelnie 

i podmioty 

uczestniczące 

w kształceniu 

na 

poziomie 

wyższym, 

innowacyjne 

przedsiębiorst

wa działające 

w regionie 

Działanie 3.1  

PO WER 

(pod warunkiem 

dostępności 

środków – 

również RPO WD 

2014-2020,  

Oś Pomoc 

Techniczna, 

Działanie 11.1) 

 Liczba wdrożonych programów/projektów promocji 
przedsiębiorczości na uczelniach wyższych  

 Liczba pozytywnych (tj. „zdecydowanie dobrze”  
i „raczej dobrze”) ocen stopnia przygotowania kadr 
opuszczających dolnośląskie uczelnie do działania 
na innowacyjnym rynku wyrażana przez 
przedsiębiorców  (Monitoring DSI 2010)  
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Cel strategiczny 1. Wzmocnienie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki  

opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 

1.2. Uwzględnianie w ofercie edukacyjnej szkół wyższych potrzeb innowacyjnych 

pracodawców poprzez włączanie ich przedstawicieli do procesu opracowywania 

planów i programów nauczania 

Kierunki działań 

1.2.1 Uwzględnienie potrzeb innowacyjnych pracodawców w planach i programach 

studiów I, II i III stopnia prowadzonych przez szkoły wyższe 

1.2.2 Uwzględnianie potrzeb innowacyjnych pracodawców w planach i programach 

studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych prowadzonych przez szkoły 

wyższe 

Działanie D1.2.B Pilotażowe centrum kojarzenia prac licencjackich, magisterskich i staży w MŚP  
(w szczególności w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu) 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: wysoki (A) 

Opis 

Działanie to będzie szczególnie istotne jako element wsparcia podmiotów DSI, obejmie 

powiązanie aktualnego zapotrzebowania innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym 

uwzględnieniem branż/dziedzin wpisujących się w  inteligentne specjalizacje regionu  

z kompetencjami absolwentów dolnośląskich uczelni oraz ich potrzebami uzupełnienia 

wiedzy teoretycznej o aspekty praktyczne.  

Mechanizm działania: UMWD (inicjatywa własna) zwróci się do uczelni wyższych  

w regionie z propozycją podjęcia współpracy z zainteresowanymi uczelniami  

(Biurami Karier na uczelniach) dla opracowania modelowego centrum kojarzenia prac 

licencjackich, magisterskich i staży na wzór dobrej praktyki z Uniwersytetu Umea  

w Szwecji53. W Polsce coraz częściej podejmowane są podobne inicjatywy, jednak nie 

zawsze w pełni organizujące cały proces od identyfikacji potrzeby poprzez opiekę 

promotora54. Centrum to powinno działać na zasadzie osób identyfikujących potrzeby 

przedsiębiorców poprzez wizyty i wywiady w firmach (mogą to być pracownicy 

uczelnianego biura karier, lub pracownicy IOB, którzy w ramach swoich obowiązków 

zawodowych dokonują wizyt w firmach. Osoby te podczas wizyt definiują problemy 

przedsiębiorstw i wstępnie formułują temat pracy. Tematy te powinny być 

skonsultowane z potencjalnymi promotorami co do prawidłowości i możliwości realizacji 

na określonym kierunku. Następnie tematy te powinny być przyporządkowane 

promotorom, którzy są zainteresowani w opiece nad takimi pracami. Dlatego  

też w inicjatywie tej będzie ważna rola uczelni, które rozpropagują i będą rekrutować 

potencjalnych promotorów prac. Następnie centrum to będzie rekrutować chętnych 

studentów, którzy podejmą się opracowania pracy licencjackiej czy magisterskiej  

na zadany temat. Zadaniem biura będzie monitorowanie zadowolenia firm i współpracy 

studentów z firmami.  

Uzasadnienie 
Jednym z podstawowych czynników niskiej zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstw  

z grupy mikro i małych przedsiębiorstw, czyli jedną z podstawowych barier wdrażania 

innowacji, jest brak odpowiednio wykształconych kadr, które mogłyby wdrażać nowe 

                                                           
53

 Opis dobrej praktyki na: http://www.pi.gov.pl/bin-debug/#. Podobna praktyka jest prowadzona w ramach 
programu prac magisterskich, staży i praktyk w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Uniwersytet w Umea - 
Academics In Working Life („Studenci w życiu zawodowym”) 
54

 Por. np. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Prace-magisterskie-pisane-na-zlecenie-
firm,wid,13101559,wiadomosc.html?ticaid=117609&_ticrsn=5 

http://www.pi.gov.pl/bin-debug/
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Prace-magisterskie-pisane-na-zlecenie-firm,wid,13101559,wiadomosc.html?ticaid=117609&_ticrsn=5
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Prace-magisterskie-pisane-na-zlecenie-firm,wid,13101559,wiadomosc.html?ticaid=117609&_ticrsn=5
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rozwiązania (organizacyjne, produktowe, procesowe, marketingowe). Z drugiej strony 

absolwenci szkół wyższych mają często trudności ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego 

z ich wykształceniem z powodu braku praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych 

pracodawcy. Rozwiązaniem powinno być angażowanie studentów w zastosowanie 

teoretycznej wiedzy nabywanej podczas studiów w rozwiązywanie praktycznych 

problemów występujących u konkretnych przedsiębiorców jeszcze podczas studiów  

np. poprzez praktyczną pracę licencjacką lub magisterską, która będzie poświęcona 

konkretnemu problemowi konkretnego przedsiębiorstwa. 

Działanie to będzie szczególnie istotne jako element wsparcia podmiotów DSI, 

ubiegających się o dofinansowanie ze środków  3.1 PO WER Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym - Realizacja programów kształcenia (w ramach pełnego cyklu kształcenia na 

studiach I lub II poziomu kształcenia lub jednolitych studiów magisterskich) o profilu 

ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, 

do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; w ten sposób działanie  

to uzupełniać będzie monitorowanie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie 

kompetencji kadr –absolwentów szkół wyższych (w szczególności w obszarach 

inteligentnych specjalizacji regionu), proponowane w D1.2.A (por. wyżej). W ramach 

projektów Działania 3.1 PO WER Kompetencje w szkolnictwie wyższym – dofinansowana 

będzie realizacja programów kształcenia, zawierających w szczególności: a. tworzenie  

i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-

gospodarcze, b. dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych, c. działania włączające pracodawców w przygotowanie programów 

kształcenia i ich realizację, oraz d. wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań 

może stanowić odrębny typ projektów)55. W ten sposób utworzenie centrum kojarzenia 

prac licencjackich, magisterskich i staży przyczyni się do zwiększenia szans na pozyskanie 

środków Działania 3.1 PO WER przez potencjalnych beneficjentów (studenci, 

przedsiębiorcy), umożliwi nawiązywanie kontaktu studentów/absolwentów  

z potencjalnymi pracodawcami, a także zwiększy trafność ich doboru ze względu  

na indywidualne predyspozycje i kwalifikacje.  

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (jako inicjator 

działania), uczelnie 

wyższe/Biura Karier IOB, 

organizacje zrzeszające 

pracodawców (związki 

pracodawców, izby 

gospodarcze), 

innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

działające w regionie 

(partnerzy działania) 

uczelnie  

i podmioty 

uczestniczące  

w kształceniu  

na poziomie 

wyższym, studenci 

i absolwenci 

uczelni, 

innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

działające  

w regionie, IOB 

Budżet własny 

UMWD,  budżety 

uczelni 

 Utworzone modelowe centrum kojarzenia prac 
licencjackich, magisterskich i staży 

 Liczba zrealizowanych staży absolwentów  
w innowacyjnych przedsiębiorstwach w regionie 

 Liczba pozytywnych (tj. „zdecydowanie dobrze”  
i „raczej dobrze”) ocen stopnia przygotowania kadr 
opuszczających dolnośląskie uczelnie do działania 
na innowacyjnym rynku wyrażana  
przez przedsiębiorców  (Monitoring DSI 2010)  
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 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020, Warszawa 
2015. 
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Cel strategiczny 1. Wzmocnienie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki  

opartej na wiedzy 

Cel operacyjny 

1.2. Uwzględnianie w ofercie edukacyjnej szkół wyższych potrzeb innowacyjnych 

pracodawców poprzez włączanie ich przedstawicieli do procesu opracowywania 

planów i programów nauczania 

Kierunki działań 

1.2.1 Uwzględnienie potrzeb innowacyjnych pracodawców w planach i programach 

studiów I, II i III stopnia prowadzonych przez szkoły wyższe 

1.2.2 Uwzględnianie potrzeb innowacyjnych pracodawców w planach i programach 

studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych prowadzonych przez szkoły 

wyższe 

Działanie D1.2.C Opracowywanie nowych kierunków kształcenia w zakresie inteligentnych specjalizacji 
we współpracy z przedsiębiorcami 

Priorytetyzacja 

działania Priorytet: średni (B) – działanie długookresowe 

Opis 

W kontekście celów strategicznych RSI i kierunków interwencji RPO WD 2014-2020, 

ważna jest promocja uczestnictwa przedsiębiorstw w procesie opracowywania 

programów nauczania w zakresie inteligentnych specjalizacji, w tym wypadku powiązana 

z ułatwieniem studentom i przedsiębiorcom z Dolnego Śląska pozyskiwanie środków  

w ramach projektów Działania 3.1 PO WER Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  

w których dofinansowana będzie realizacja programów kształcenia, zawierających  

w szczególności: a. tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na 

aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, b. dostosowanie i realizację programów 

kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, c. działania włączające pracodawców  

w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, oraz d. wysokiej jakości 

programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów)56. 

Mechanizm działania: opisaną w Działaniu D1.2.A (powyżej) opiniodawczą rolę UMWD  

w zakresie nowych kierunków kształcenia, opracowywanych przez dolnośląskie uczelnie 

we współpracy z przedsiębiorstwami (projekty, o których realizację ubiegały się uczelnie 

ze środków Działania 3.1 POWER), mogłaby uzupełnić inicjatywa własna UMWD  

(ze środków budżetu własnego), polegająca na zorganizowaniu przestrzeni do dyskusji 

pomiędzy uczelniami i przedsiębiorcami w zakresie potrzeb specjalistycznych kadr  

w ramach istniejących form dyskusji i współpracy powiązanych z inteligentnymi 

specjalizacjami. Będą to warsztaty i grupy robocze omawiające potrzeby firm i możliwości 

dostosowania kształcenia przez uczelnie wyższe, a przede wszystkim - trwające obecnie 

prace w Grupach57 Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji, stanowiących forum 

wymiany opinii, wiedzy oraz doświadczeń w danym obszarze gospodarczo – 

technologicznym; byłyby one w ten sposób miejscem, w którym odbywać się będzie 

dyskusja nad nowymi, wyłaniającymi się możliwościami rozwojowymi w regionie  
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 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020, Warszawa 
2015. 
57

 W zależności od możliwości organizacyjnych oraz możliwości zaangażowania potencjalnych członków, UMWD 
powoła jedną (działającą w razie potrzeby w mniejszych zespołach powiązanych z danym obszarem 
gospodarczo – technologicznym) lub kilka Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji – por. działanie 
D1.2.Cniżej 
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i pożądanymi kierunkami inwestowania środków publicznych w projekty innowacyjne. 

UMWD będzie monitorować te dyskusje, opiniować ich wyniki w zakresie zgodności  

z inteligentnymi specjalizacjami regionu oraz zachęcać przedsiębiorców i uczelnie  

do tworzenia stałych form angażowania przedsiębiorców zaangażowanych w inteligentne 

specjalizacje i informowania pozostałych aktorów o podjętych przedsięwzięciach: 

tworzonych lub rozszerzanych ciałach doradczych wydziałów czy uczelni oraz 

podejmowanych inicjatywach edukacyjnych.  W ten sposób realizacja tego działania 

przyczyni się do zwiększenia szans na pozyskanie środków Działania 3.1 PO WER przez 

potencjalną grupę docelową (studenci, przedsiębiorcy), uzupełni także proces 

monitorowania RSI w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu58. 

Uzasadnienie 

Rozwój inteligentnych specjalizacji wymaga nie tylko infrastruktury i współpracy przy 

projektach badawczo-rozwojowych, ale też specjalistycznych kadr. Potrzebna jest w tym 

zakresie intensyfikacja współpracy pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami aktywnie 

uczestniczącymi w procesie przedsiębiorczego odkrywania i wszelkich forach 

powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami. Działanie to powinno być powiązane  

z działaniem D1.2.A, dotyczącym monitorowania potrzeb przedsiębiorstw oraz 

działaniem D1.1.D – zainicjowaniem i opracowaniem studium wykonalności dla „Wyższej 

szkoły przedsiębiorczości” (por. wyżej). Proponowane powiązanie powyższych działań 

zapewni spójność Planu Wykonawczego na lata 2016-2018 i jego zgodność z kierunkami 

interwencji środków UE w ramach programów publicznych. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (rola 

opiniodawcza, inicjator 

dyskusji na forum Grup 

Roboczych ds. IS), 

uczelnie wyższe 

(realizatorzy działania, 

beneficjenci projektów 

POWER Działanie 3.1), 

organizacje zrzeszające 

pracodawców (związki 

pracodawców, izby 

gospodarcze), 

innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

działające w regionie 

(partnerzy projektów PO 

WER Działanie 3.1) 

Uczelnie 

 i podmioty 

uczestniczące  

w kształceniu  

na poziomie 

wyższym, 

studenci  

i absolwenci 

dolnośląskich 

uczelni, 

innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

działające  

w regionie 

PO WER, 

Działanie 3.1 

 Liczba wdrożonych programów/projektów 

promocji przedsiębiorczości na uczelniach 

wyższych  

 Liczba zrealizowanych staży absolwentów  

w innowacyjnych przedsiębiorstwach w regionie 

 Liczba pozytywnych (tj. „zdecydowanie dobrze”  

i „raczej dobrze”) ocen stopnia przygotowania kadr 

opuszczających dolnośląskie uczelnie do działania 

na innowacyjnym rynku wyrażana przez 

przedsiębiorców  (Monitoring DSI 2010)  

  

                                                           
58

 Por. Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska – Załącznik do RSI  

dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Wrocław 2015. 
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Działania dla celu strategicznego 2 RSI WD 2011-2020 

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 

Kierunki działań 

2.1.2. Zwiększenie dostępności finansowania innowacji poprzez rozwój i upowszechnienie 

finansowych instrumentów i produktów 

2.1.2. Zwiększenie dostępności finansowania innowacji poprzez rozwój i upowszechnienie 

finansowych instrumentów i produktów. 

Działanie D2.1.A Zwiększenie dostępności pożyczek i poręczeń oferowanych przez instytucje finansowe 

na działalność innowacyjną o umiarkowanym poziomie ryzyka. 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: wysoki (A) – działanie długookresowe 

Opis 

Zalecana jest kontynuacja programu obejmującego wsparcie w formie udzielania 

gwarancji, poręczeń oraz instrumentów kapitałowych na rzecz MŚP59 w szczególności na 

działalność innowacyjną o umiarkowanym poziomie ryzyka. W perspektywie 2014-2020 

istnieje wiele instrumentów finansowych (zarówno w ramach środków Programów 

operacyjnych krajowych, jak i międzynarodowych), skierowanych na działalność 

innowacyjną wysokiego ryzyka, natomiast wartościowe byłoby zabezpieczenie także puli 

środków dla działalności o umiarkowanym stopniu ryzyka, w formie pożyczek, gwarancji, 

poręczeń oraz instrumentów kapitałowych, służących dla przełamania bariery wejścia  

na rynek nowych produktów innowacyjnych. 

Mechanizm działania: Obecnie finansowanie podobnego zakresu usług rozpoczął 

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (dawniej: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy 

Pożyczki) – będący spółką, której jedynym udziałowcem jest Województwo Dolnośląskie. 

Działa on na rzecz rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, poprzez wspieranie mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających na terenie Dolnego Śląska. Spółka 

realizuje swoje cele poprzez dostarczanie kapitału finansowego przedsiębiorstwom.  

Już od lipca 2016 r. dolnośląscy przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczki, dostępne u 

siedmiu regionalnych pośredników finansowych: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, 

Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A., Dolnośląska Agencja Współpracy 

Gospodarczej, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju 

Regionalnego Arleg, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Sudeckie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Gospodarczych. W 2017r. wdrażane będą następujace instrumenty finansowe 

m.in. reporęczenia, pożyczki hipoteczne i inwestycyjne oraz  instrumenty kapitałowe.  

Uzasadnienie 
Na podstawie „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu 

RSI WD 2011-2020”60 należy uznać, że była to jedna z najwyżej cenionych przez podmioty 

DSI form wsparcia działań innowacyjnych w regionie, dlatego zalecana jest kontynuacja 

                                                           
59

 O potrzebie tego działania świadczą wyniki badania ankietowego z podmiotami DSI, zrealizowanego  
na potrzeby „Analizy…” –  ponad 42% ankietowanych uznało za najbardziej  pożądaną formę wsparcia 
możliwość skorzystania z instrumentów finansowych: gwarancji, poręczeń, instrumentów kapitałowych. 
60

 Por. wnioski z „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020”. 
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tego programu obejmującego wsparcie w formie udzielania gwarancji, poręczeń oraz 

instrumentów kapitałowych na rzecz MŚP61 w szczególności na działalność innowacyjną  

o umiarkowanym poziomie ryzyka. W perspektywie 2014-2020 istnieje wiele 

instrumentów finansowych (zarówno w ramach środków Programów operacyjnych 

krajowych, jak i międzynarodowych), skierowanych na działalność innowacyjną 

wysokiego ryzyka, natomiast wartościowe byłoby zabezpieczenie także puli środków  

dla działalności o umiarkowanych stopniu ryzyka, w formie pożyczek, gwarancji, poręczeń 

oraz instrumentów kapitałowych, służących dla przełamania bariery wejścia na rynek 

nowych produktów innowacyjnych. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD, Dolnośląski 

Fundusz Rozwoju Sp.  

z o.o., wybrani 

pośrednicy finansowi 

(realizatorzy działania) 

MŚP 
RPO WD 2014-

2020 

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z pożyczek  

i poręczeń na działalność innowacyjną w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w danym 

roku 
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 O potrzebie tego działania świadczą wyniki badania ankietowego z podmiotami DSI, zrealizowanego  
na potrzeby „Analizy…” –  ponad 42% ankietowanych uznało za najbardziej  pożądaną formę wsparcia „bony  
na innowacje”, a 39% oczekiwałoby przede wszystkim wsparcia w postaci „pożyczek na innowacje”. 
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 Por. wnioski z „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020”. 
63

 Por. wnioski z „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020”. 

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 

Kierunek działań 2.1.2. Zwiększenie dostępności finansowania innowacji poprzez rozwój i upowszechnienie 

finansowych instrumentów i produktów 

Działanie D2.1.B Dolnośląski „bon na innowacje" 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: wysoki (A) – działanie długookresowe 

Opis 

Na podstawie „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu 

RSI WD 2011-2020”62 należy uznać, że działanie własne UMWD - Dolnośląski „bon na 

innowacje" było jedną z najwyżej cenionych przez podmioty DSI form wsparcia działań 

innowacyjnych w regionie, dlatego zalecana jest kontynuacja tego programu.  

Mechanizm działania: Zgodnie z SZOOP dla RPO WD 2014-2020, w ramach Działania 1.2C, 

realizowane będą działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulowania ich współpracy z uczelniami 

wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). Wsparcie  

dla MŚP udzielane będzie poprzez instrument typu „bon na innowacje” – wdrażany  

w formule grantowej (bezzwrotnego wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi 

na rzecz MŚP). Obligatoryjnym przedmiotem przekazanego „Bonu” powinny być usługi 

badawcze, taka jak: usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju 

produktu lub technologii (m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi  

lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych); 

prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu; konsultacje i doradztwo, 

np. w zakresie poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy  

w ramach bonu, audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych  

i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja 

nastąpi w ramach projektu. Zgodnie z SZOOP, Wykonawcą tej usługi może być wyłącznie 

jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły 

badania naukowe lub prace rozwojowe. Rezultatem skorzystania z „Bonu na innowacje” 

ma być między innymi: ulepszenie produktu, posiadanej technologii; zainicjowanie 

kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, 

czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę 

wywodzącą się ze środowisk naukowych.  

Uzasadnienie 
Na podstawie „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu 

RSI WD 2011-2020”63 należy uznać, że działanie własne UMWD - Dolnośląski „bon na 

innowacje" było jedną z najwyżej cenionych przez podmioty DSI form wsparcia działań 
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 O potrzebie tego działania świadczą wyniki badania ankietowego z podmiotami DSI, zrealizowanego  
na potrzeby „Analizy…” –  ponad 42% ankietowanych uznało za najbardziej  pożądaną formę wsparcia „bony  
na innowacje”, a 39% oczekiwałoby przede wszystkim wsparcia w postaci „pożyczek na innowacje”. 

innowacyjnych w regionie, dlatego zalecana jest kontynuacja tego programu 

obejmującego wsparcie w formie audytów technologicznych oraz finansowania badań  

na rzecz MŚP64. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD, JST, IOB, w tym 

organizacje pozarządowe 

(realizatorzy/beneficjenci 

Działania 1.2C RPO WD 

2014-2020) 

IOB (w tym 

organizacje 

pozarządowe), 

JST, MŚP 

(bezpośredni 

odbiorcy 

wsparcia)  

RPO WD 2014-

2020 (Działanie 

1.2C) 

Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z  programu 

„bon na innowacje" 

Liczba udzielonych „bonów”/usług b+r w 

przedsiębiorstwach 
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Cel strategiczny 2. Zwiększenie szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych 

Cel operacyjny 2.2. Wspieranie działalności badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach 

Kierunki działań 2.2.1. Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 

2.2.3. Wsparcie działalności badawczo – rozwojowej realizowanej przez przedsiębiorstwa 

Działanie D2.2.A Finansowanie inwestycji w infrastrukturę B+R oraz usług proinnowacyjnych  

dla przedsiębiorstw (zwłaszcza w ramach inteligentnych specjalizacji) 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: wysoki (A) – działanie długookresowe 

Opis 

Dla realizacji celów RSI konieczne jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw  

w działalność badawczo-rozwojową. W każdym innowacyjnym regionie działalność B+R 

przedsiębiorstw przewyższa wielkością nakładów publiczne instytucje naukowo-

badawcze. Prowadzenie takiej działalności wymaga dostępu do specjalistycznej 

infrastruktury, niejednokrotnie odmiennej od sprzętu funkcjonującego w laboratoriach 

naukowych, a także dostępności do usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw, gdyż 

łączenie wsparcia finansowego ze wsparciem niefinansowym (np. doradczym), zwiększy 

efektywność interwencji. 

Mechanizm działania: Realizacją RSI w tym zakresie będzie finansowe wsparcie inwestycji 

przedsiębiorstw w infrastrukturę badawczo-rozwojową, wsparcie dla prowadzenia prac 

badawczo-rozwojowych, zakupu i dostosowania do wdrożenia wyników prac B+R oraz 

praw własności intelektualnej oraz profesjonalnych usług proinnowacyjnych w ramach 

RPO WD 2014-2020. Wsparcie otrzymają m.in. projekty służące tworzeniu i rozwojowi 

własnych działów B+R, których zadaniem będzie opracowywanie nowych produktów,  

jak też tworzenie centrów badawczo-rozwojowych w rozumieniu ustawy o niektórych 

formach wspierania działalności innowacyjnej. UMWD jako IZ dla RPO WD 2014-2020 

realizuje to działanie poprzez wybór i dofinansowanie projektów obejmujących  

te projekty ze środków Programu, z zastosowaniem opracowanych wcześniej  

(i konsultowanych m.in. ze środowiskami naukowymi i biznesowymi, DRG, Grupami 

Roboczymi ds. inteligentnych specjalizacji) kryteriów, przy zaangażowaniu w procesie 

wyboru projektów ekspertów o odpowiednich kompetencjach merytorycznych  

i znajomości specyfiki działalności i potrzeb podmiotów/przedsiębiorstw innowacyjnych 

w regionie; w ten sposób UMWD zabiega o wyłonienie najlepszych projektów. Wdrażaniu 

tych projektów w ramach RPO WD będzie towarzyszyć promocja tej formy wsparcia  

na forach dyskusji z przedsiębiorcami. Dla uzyskania synergii wsparcia finansowego  

z rozwojem inteligentnych specjalizacji konieczne jest stosowanie procedur wyboru 

projektów o największym potencjale oddziaływania na inteligentne specjalizacje 

województwa (IS), np. poprzez angażowanie do procedury wyboru projektów ekspertów 

z dziedzin IS, mogących ocenić nie tylko aspekty techniczne i technologiczne,  

ale też rynkowe i finansowe planowanej przez potencjalnych beneficjentów działalności 

B+R. Konieczne jest też organizowanie bieżącej współpracy z beneficjentami – 

monitorowanie postępów projektów, identyfikacja problemów powiązanych i możliwości 
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 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, Wrocław 2015. 

ich rozwiązania i angażowanie beneficjentów w fora wymiany doświadczeń i stwarzanie 

możliwości nawiązywania współpracy z innymi beneficjentami projektów RPO z danego 

obszaru specjalizacji oraz innymi podmiotami aktywnymi w danym obszarze.  

Są to działania realizowane w ramach programu przedsiębiorczego odkrywania. Aby 

zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa do łączenia w branżowe grupy działania oraz 

współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi w ramach projektów 

infrastrukturalnych (B+R), badawczych w konkursach RPO, preferowane są projekty 

realizowane przez konsorcja przedsiębiorców i jednostki naukowe oraz partnerstwa 

przedsiębiorstw. 

Uzasadnienie 

Na Dolnym Śląsku niewielka liczba przedsiębiorstw prowadzi własną działalność B+R, 

wywodzi się to z dotychczasowej ewolucji struktury gospodarczej i niewystarczającej 

presji rynku na wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów w oparciu o wyniki prac 

B+R. Prace nad identyfikacją inteligentnych specjalizacji województwa65 wykazały 

działalność wielu innowacyjnych podmiotów gospodarczych, które prowadzą prace B+R 

i/lub wykorzystują wyniki prac badawczych. Zwiększanie skali działalności B+R  

w obszarach inteligentnych specjalizacji jest warunkiem transformacji gospodarki  

w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Interwencja publiczna w postaci wsparcia 

finansowego w infrastrukturę B+R, powinna zniwelować lukę finansową i ryzyko 

prowadzenia działalności gospodarczej zachęcając podmioty do rozpoczęcia takiej 

działalności. Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych spowoduje, że infrastruktura  

ta będzie służyła większej liczbie podmiotów gospodarczych. Ważne jest łączenie 

wsparcia finansowego z wsparciem niefinansowym (np. doradczym), które zwiększy 

efektywność interwencji. Podmioty podejmujące własną działalność B+R powinny 

nabywać również umiejętności związane z ochroną własności intelektualnej, 

zarządzaniem projektami B+R, strategiami marketingowymi a także mieć dostęp  

do wykwalifikowanych kadr, które mogą prowadzić tego typu działalność. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (jako IZ RPO WD 

2014-2020), Grupy 

Robocze ds. 

inteligentnych 

specjalizacji, DRG, 

Beneficjenci RPO WD 

2014-2020 (realizatorzy 

działania) 

Przedsiębiorstwa, 

IOB 

RPO WD 2014-

2020  

 Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie  

na infrastrukturę B+R 

 Liczba utworzonych lub rozbudowanych 

specjalistycznych laboratoriów  

w przedsiębiorstwach 

 Liczba przedsiębiorstw, które uruchomiły 

działalność B+R w wyniku interwencji 
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Cel strategiczny 2. Zwiększenie szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych 

Cel operacyjny 2.2. Wspieranie działalności badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach 

Kierunki działań 
2.2.1. Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach  

2.2.3. Wsparcie działalności badawczo – rozwojowej realizowanej przez przedsiębiorstwa 

Działanie D2.2.B Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw, w szczególności w obszarach inteligentnych 

specjalizacji 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: wysoki (A) – działanie długookresowe 

Opis 

Dla zwiększenia aktywności i nakładów przedsiębiorstw na działalność B+R i innowacyjną 

oraz wykorzystania potencjału rynkowego oryginalnych rozwiązań opracowywanych  

w regionalnych jednostkach naukowych, konieczne jest zachęcanie przedsiębiorców  

do inicjowania prac B+R własnych lub we współpracy z sektorem nauki. Realizacji tego 

celu będzie służyć umiejętne wykorzystanie środków unijnych w ramach RPO WD 2014-

2020, Działanie 1.2. 

Mechanizm działania: UMWD będzie promowało możliwości wykorzystania tego 

działania wśród przedsiębiorców aktywnych w obszarach inteligentnych specjalizacji. 

Wspólnie z innymi aktorami systemu innowacji będą organizowane dni informacyjne, 

którym towarzyszyć będą sesje konsultacji i kojarzenia partnerów. Działanie  

to realizowane będzie także poprzez szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Działania 

1.2 RPO WD, organizowane w różnych częściach województwa (także poza głównymi 

ośrodkami miejskimi, gdzie wykorzystanie środków na ten cel w Programach krajowych 

poprzedniej perspektywy programowania było bardzo wysokie) ze środków Pomocy 

Technicznej WD 2014-2020, przeznaczonych na ten cel oraz dzięki działalności PIFE. 

UMWD będzie w ich ramach promował możliwości wsparcia działalności B+R na forach 

przedsiębiorców i klastrów w obszarach inteligentnych specjalizacji, jak też współpracę 

przedsiębiorstw i jednostek naukowych w tym zakresie. Ponadto nawiąże on współpracę 

z beneficjentami w celu organizacji wymiany doświadczeń, monitorowania przebiegu 

projektów i kojarzenia wsparcia niefinansowego oferowanego przez inne podmioty 

regionalnego systemu innowacji. By uzyskać efekt synergii działań, ważne będzie 

podtrzymywanie zainteresowania firm pozyskaniem tych środków na wysokiej jakości 

projekty, a także  współpraca Departamentu Rozwoju Regionalnego – Wydziału 

Gospodarki z innymi Departamentami UMWD, odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu 

w celu monitorowania postępów prac, a także z beneficjentami projektów w celu 

wymiany doświadczeń.  

Uzasadnienie 

W województwie dolnośląskim funkcjonuje wiele instytucji naukowych (uczelnie wyższe, 

instytuty badawcze, RTO), których wyniki prac mają wysoki potencjał komercjalizacyjny. 

Jednakże ze względu na charakter prac naukowych znajdują się one na niskim poziomie 

gotowości technologicznej (TRL) i wymagają od przedsiębiorców prowadzenia prac B+R 

zanim będą mogły być wdrożone w działalności operacyjnej firmy. Prace te wiążą  

się z wysokim ryzykiem i wymagają zdolności finansowych będących często poza 
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zasięgiem innowacyjnych firm, stąd często mają one liczne obawy związane  

z aplikowaniem o środki programu na ten cel i niezbędne jest ich zachęcanie  

do aplikowania, poprzez dostarczanie wiarygodnych informacji na temat kryteriów 

wyboru projektów B+R oraz ich rozliczania. Jednocześnie wsparcie finansowe prac B+R 

zmierzających do zastosowania wyników prac naukowych jest niezbędnym aspektem 

wspierania innowacyjności w regionie i przyczyni się nie tylko do wprowadzenia 

innowacyjnych rozwiązań na rynek, ale stanowić będzie zachętę do prowadzenia 

współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi. Dla zwiększenia 

efektywności wsparcia finansowego konieczne jest umiejętne łączenie ze wsparciem 

niefinansowym, zwłaszcza oferowanym przez inne podmioty systemu innowacji (usługi 

proinnowacyjne np. związane z zarządzaniem własnością intelektualna, strategiami 

marketingowymi itd.).  

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (jako IZ RPO WD 

2014-2020), Grupy 

Robocze Inteligentnych 

Specjalizacji 

(współrealizatorzy 

działania) 

MŚP 
Działanie 1.2 RPO 

WD 2014-2020  

 Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie  

na wdrożenie wyników prac badawczych jednostek 

naukowych  

 Liczba innowacji produktowych lub procesowym 

będących efektem wsparcia działalności B+R 

 Liczba przedsiębiorstw, beneficjentów wsparcia 

finansowego, które rozpoczęły współpracę z innymi 

aktorami regionalnego systemu innowacji 
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Działania dla celu strategicznego 3 RSI WD 2011-2020 

Cel strategiczny 3. Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych 

Cel operacyjny 3.1. Uzyskanie pozycji polskiego lidera w regionalnych specjalizacjach naukowo – 

technologicznych 

Kierunek działań 3.1.1. Utworzenie centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji naukowo – technologicznych 

3.2.2. Rozwój centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji naukowo – technologicznych 

Działanie D3.1.A Utworzenie regionalnego forum współpracy jednostek naukowych w sprawie 

wypracowania modelu rozwoju centrów kompetencji w dziedzinach powiązanych  

z inteligentnymi specjalizacjami regionu (działanie przygotowawcze) 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) 

Opis Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego66 ze środków RPO WD 2014-2020 w ramach 

Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek 

naukowych, planowane jest wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej  

w publicznych jednostkach naukowych (oraz w ich konsorcjach) i w uczelniach / szkołach 

wyższych (jak również w ich konsorcjach)  dla utworzenia centrów kompetencji  

w regionie w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu.  

Ich powstanie zostało wskazane jako kierunek działań w ramach celu 3 RSI i jest związane 

z realizacją 3 wskaźników RSI: 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; liczba nowoutworzonych 

centrów kompetencji; liczba zleceń z podmiotów gospodarczych realizowanych przez 

centra kompetencji). Ze względu na wysoki poziom skomplikowania działań 

ukierunkowanych na powołanie centrów kompetencji, proponuje się opracowanie 

modelu tego typu centrum na forum współpracy jednostek naukowych, który mógłby 

zostać wykorzystany w tworzeniu kolejnych.  

Mechanizm działania: Ze względu na to, że utworzenie i rozwój centrów kompetencji jest 

związane z realizacją wskaźników RSI, rekomenduje się by UMWD (inicjator działania) 

zainicjował dyskusję na forum Dolnośląskiej Rady Gospodarczej dotyczącą wypracowania 

modelu funkcjonowania centrów kompetencji w regionie. Do dyskusji na ten temat 

(zgodnie z założeniem, iż w posiedzeniach DRG mogą brać udział zaproszeni uczestnicy 

spoza składu Rady), UMWD zaprosi przedstawicieli uczelni wyższych (Uniwersytet 

Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny) 

oraz przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, dysponujących największym 

doświadczeniem w zakresie współpracy z sektorem MŚP i wsparcia innowacyjności 

przedsiębiorstw, najprężniej działające w regionie IOB (przede wszystkim 

wyspecjalizowane, takie jak: WCT, WPTT, Centrum EIT+). Wypracowanie modelu 

funkcjonowania centrów kompetencji na Dolnym Śląsku, koncentrować się powinno  
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 Dokument ten jest obecnie renegocjowany. 
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na rozpoznaniu potencjału zaangażowanych podmiotów do utworzenia centrów 

kompetencji w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu67  

w oparciu o wypracowany model, a także na opracowaniu modelu działania centrum 

kompetencji dla jednej z tych dziedzin. Punktem wyjścia dla tego modelu mogą być 

przykłady działalności tego typu centrów z kraju – np. cztery utworzone przy 

Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie branżowe centra 

kompetencji (informatyczne, spożywcze, drzewne oraz chemiczne)68 oraz przykłady 

dobrych praktyk w tym zakresie z innych państw, np. utworzone w ramach RIS Weser-

Ems Centra Kompetencji w sektorach ważnych dla gospodarki regionalnej69, zakładanych 

przez konsorcja podmiotów z administracji, sektora gospodarki i nauki. Rolą tych 

ośrodków jest: rozwój nowych technologii i rozwiązywanie problemów technologicznych 

przedsiębiorstw w regionie oraz pełnienie roli centrum wiedzy w danej dziedzinie. Wyniki 

prac nad opracowaniem modelu powinny być następnie komunikowane w ramach 

procesu przedsiębiorczego odkrywania, tak, by jego uczestnicy zaangażowani  

w tworzenie centrów kompetencji mogli skorzystać z rekomendacji w swojej działalności.  

Uzasadnienie Działalność centrów kompetencji na Dolnym Śląsku ma znaczenie strategiczne z punktu 

widzenia celów RSI, a jednocześnie jest mało znana – w regionie przed 2016 rokiem nie 

powstało żadne tego typu centrum70. Z tego względu wypracowany w ramach prac DRG 

model jego działania, dostosowany do specyfiki regionu, może być z sukcesem 

wykorzystywany do ich powołania w konkretnych dziedzinach powiązanych  

z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Jak świadczy sukces działania tego typu centrów 

w innych krajach europejskich71, centra kompetencji mogą odegrać bardzo ważną rolę  

we wsparciu innowacyjności w regionie, zwłaszcza w kontekście jej powiązania  

z inteligentnymi specjalizacjami72. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (inicjator 
działania), Dolnośląska 
Rada Gospodarcza (lider 
/realizator działania), 
jednostki naukowe, IOB 
(zaangażowani 
partnerzy) 

Jednostki 

naukowe, 

uczelnie, MŚP 

środki budżetu 

własnego  UMWD  

 opracowanie modelu działania centrum kompetencji 

w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu 
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 Inteligentne specjalizacje, określone w „Ramach strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego 
Śląska, to: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce 
naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 
68

 Opis działalności  na www.rsi.org.pl/index.php/pl/Branzowe-Centra-Kompetencji-108.html 
69

 Opis działalności  na http://www.know-hub.eu/knowledge-base/good-practices/centres-of-competence-in-
weser-ems.html 
70

 Por. wyniki Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020. 
71

 Por. Raport projektu ERA NET dotyczący działania centrów kompetencji na: 
http://www.vinnova.se/upload/dokument/verksamhet/starka_foi-miljoer/vinn_excellence/compera-
brochurefinal.pdf oraz Raport Crest na temat centrów kompetencji na http://ec.europa.eu/invest-in-
research/pdf/download_en/illc.pdf 
72

 Por. Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska – Załącznik do RSI dla 

Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Wrocław 2015. 

http://www.know-hub.eu/knowledge-base/good-practices/centres-of-competence-in-weser-ems.html
http://www.know-hub.eu/knowledge-base/good-practices/centres-of-competence-in-weser-ems.html
http://www.vinnova.se/upload/dokument/verksamhet/starka_foi-miljoer/vinn_excellence/compera-brochurefinal.pdf
http://www.vinnova.se/upload/dokument/verksamhet/starka_foi-miljoer/vinn_excellence/compera-brochurefinal.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/illc.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/illc.pdf


71 
 

Cel strategiczny 3. Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych 

Cel operacyjny 
3.1. Uzyskanie pozycji polskiego lidera w regionalnych specjalizacjach naukowo – 

technologicznych 

Kierunki działań 

3.1.1. Utworzenie centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji naukowo – technologicznych 

3.2.2. Rozwój centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji naukowo – technologicznych 

Działanie D3.1.B Rozwój infrastruktury B+R uczelni na potrzeby współpracy z przedsiębiorstwami 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) - działanie długookresowe 

Opis 

Mechanizm działania: UMWD (jako IZ dla RPO WD 2014-2020) wspiera rozwój 

infrastruktury B+R na uczelniach w ramach Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R  

i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych, w którym wsparcie rozwoju 

infrastruktury badawczo-rozwojowej w publicznych jednostkach naukowych (oraz w ich 

konsorcjach) i w uczelniach/szkołach wyższych (jak również w ich konsorcjach) 

dedykowane jest dla przedsięwzięć uzgodnionych z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego i uwzględnionych w Kontrakcie Terytorialnym, jak również strategicznej 

infrastruktury badawczej zidentyfikowanej w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury 

Badawczej73 (PMDIB), która nie otrzymała finansowania z poziomu krajowego, pod 

warunkiem ujęcia tych projektów w Kontrakcie Terytorialnym (może więc dotyczyć 

również wsparcia dla utworzenia centrów kompetencji w regionie w dziedzinach 

powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu74). UMWD jako IOK75 dla Działania 

1.1 RPO WD ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących 

wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w publicznych jednostkach 

naukowych (oraz w ich konsorcjach) i w uczelniach/szkołach wyższych.  

Rozwój infrastruktury B+R na uczelniach jest również objęty wsparciem w ramach 

projektów PO IR Działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora 

nauki, którego celem jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej 

infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, 

znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej76  

oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych 

zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie  

w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną 

Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu 

projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury. W ubieganiu się  

o te środki (przy projektowaniu działań, przewidzianych projektami PO IR), potencjalni 

beneficjenci PO IR z terenu Dolnego Śląska mogą wykorzystać wyniki działań 

przewidzianych w Planie Wykonawczym do RSI WD, takich jak opracowanie modeli,  
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 Na Mapie wskazane są dwa przedsięwzięcia z terenu Dolnego Śląska, których koordynatorem jest 
Politechnika Wroclawska. 
74

 Ze względu na fakt, iż Kontrakt Terytorialny jest obecnie renegocjowany, możliwe są zmiany w tym zakresie. 
75

 IOK – Instytucja Ogłaszająca Konkurs. 
76

 Na Mapie wskazane są dwa przedsięwzięcia z terenu Dolnego Śląska, których koordynatorem jest 
Politechnika Wroclawska. 
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np. funkcjonowania centrów kompetencji w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu. (por. działanie D3.1.A – wyżej), który będzie upowszechniany  

w procesach PPO przez UMWD. 

Uzasadnienie 

Funkcjonowanie uczelni i szkól wyższych w zakresie działań innowacyjnych nie jest 

możliwe bez zapewnienia im odpowiedniej infrastruktury B+R. W szczególności 

doświadczenia utworzonych w kraju i za granicą branżowych centrów kompetencji77 

przekonują, że stają się one silnymi ośrodkami o charakterze wielodyscyplinarnym w fazie 

badań przedkonkurencyjnych oraz w obszarze edukacji i kształcenia ustawicznego  

dla zawodów wysokowyspecjalizowanych, dzięki połączeniu specjalistycznej 

infrastruktury oraz doświadczenia zrzeszonych w nich instytucji i podmiotów w zakresie 

naukowym i praktycznym . Dzięki wsparciu infrastruktury B+R, uczelnie wyższe  

(oraz współtworzone przez nie centra kompetencji) mogą dążyć do uzyskania pozycji 

lidera w określonej niszy technologicznej, dysponują bowiem wówczas potencjałem do 

wytwarzania i wdrożenia najnowszych rozwiązań na skalę światową. Szczególna w tym 

rola centrów kompetencji, gdyż funkcjonują one i są tworzone jako niezależne podmioty 

w oparciu o porozumienia pomiędzy czołowymi instytucjami sektora badawczo–

 rozwojowego i przedsiębiorstwami, dotyczące współpracy w wąskich dziedzinach.  

Wśród zadań centrów kompetencji są również: tworzenie sieci podmiotów 

gospodarczych i naukowych, udzielanie im pomocy w tworzeniu synergii w swoich 

działaniach , reprezentacja interesów regionalnych w konkretnych dziedzinach, 

doradztwo dla aktorów i rozwój know-how w swojej dziedzinie kompetencji. 

Najważniejszym efektem działalności centrów jest zwiększenie liczby badań i rozwój 

dziedzin nauki w sektorach, które mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki 

regionalnej. Centra Kompetencji w Weser-Ems nie tylko przyczyniły się do bardzo dobrej 

współpracy pomiędzy podmiotami z dziedziny nauki i gospodarki, ale również  

do zwiększenia poziomu współpracy pomiędzy podmiotami w ramach tego samego 

sektora (np. przedsiębiorstw), ustanawiając sieć ściśle połączonych podmiotów 

świadczących usługi B+R oraz będących ich odbiorcami. Ze względu na ich specjalizację  

i posiadane know-how, Centra Kompetencji w Weser-Ems były również w stanie 

inicjować i realizować projekty mające na celu dalszy rozwój potrzebnych technologii, 

wspomóc wdrożenie innowacyjnych pomysłów, a tym samym - dostarczyć motywacji  

do dalszej współpracy, jak również przynieść korzyści dla regionu, jej gospodarki  

jak i mieszkańców. Dla zainicjowania działalności centrów kompetencji najczęściej 

wykorzystuje się wsparcie ze środków publicznych (zarówno – bezpośrednie wsparcie, jak 

i pośrednie poprzez dofinansowanie infrastruktury B+R jednostek je tworzących),  

a ich dalsze funkcjonowanie finansowane jest zarówno ze źródeł publicznych (dotacje  

z regionalnych podmiotów publicznych, rządów krajowych i programów UE),  

jak i ze środków prywatnych (opłaty, udziały i sponsoring). Jak świadczy sukces działania 

tego typu centrów w innych krajach europejskich78, mogą one odegrać bardzo ważną rolę 
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 ww.rsi.org.pl/index.php/pl/Branzowe-Centra-Kompetencji-108.html 
78

 Por. Raport projektu ERA NET dotyczący działania centrów kompetencji na: 
http://www.vinnova.se/upload/dokument/verksamhet/starka_foi-miljoer/vinn_excellence/compera-
brochurefinal.pdf oraz Raport Crest na temat centrów kompetencji na http://ec.europa.eu/invest-in-
research/pdf/download_en/illc.pdf 

http://www.vinnova.se/upload/dokument/verksamhet/starka_foi-miljoer/vinn_excellence/compera-brochurefinal.pdf
http://www.vinnova.se/upload/dokument/verksamhet/starka_foi-miljoer/vinn_excellence/compera-brochurefinal.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/illc.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/illc.pdf
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we wsparciu innowacyjności w regionie, zwłaszcza w kontekście jej powiązania  

z inteligentnymi specjalizacjami79. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (jako IZ/IOK  

dla RPO WD 2014-2020), 

uczelnie/szkoły wyższe, 

IOB (beneficjenci  

i  partnerzy projektów 

RPO WD Działania 1.1. 

lub PO IR) 

uczelnie/szkoły 

wyższe, jednostki 

naukowe, 

studenci, 

doktoranci, MŚP 

RPO WD 2014-

2020 Działanie 

1.1 i/lub PO IR 

Działanie 4.2 

 Liczba nowoutworzonych centrów kompetencji  

w branżach/specjalnościach powiązanych  

z inteligentnymi specjalizacjami regionu 

 Liczba zleceń z podmiotów gospodarczych 

realizowanych przez centra kompetencji  

 

  

                                                           
79

 Por. Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska – Załącznik do RSI  

dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Wrocław 2015. 
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Cel strategiczny 3. Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych 

Cel operacyjny 
3.1. Uzyskanie pozycji polskiego lidera w regionalnych specjalizacjach naukowo – 

technologicznych 

Kierunek działań 

3.1.1. Utworzenie centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji naukowo – technologicznych 

3.2.2. Rozwój centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji naukowo – technologicznych 

Działanie D3.1.C Promowanie działalności  centrów kompetencji (działanie rozwijające) 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) – działanie długookresowe 

Opis 

Wobec planowanego utworzenia na terenie Dolnego Śląska centrów kompetencji  

w obszarach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, należy zaplanować 

działania związane z diagnozowaniem popytu na ich usługi, promowaniem  

ich działalności wśród podmiotów z dziedziny nauki i gospodarki, które mogłyby korzystać 

z ich usług i tworzyć wokół nich sieci współpracy.  

Mechanizm działania: Jako kontynuację działania D.3.1.A i D.3.1.B, rekomenduje się  

(inicjatywa własna UMWD, finansowana ze środków budżetu własnego) równolegle  

do działania D3.1.B, prowadzenie przez UMWD identyfikowania popytu na usługi 

centrów kompetencji wśród podmiotów DSI, jak również akcji promowania idei działania 

centrum kompetencji; informacje na ten temat powinny stanowić ważny element 

przekazu podczas prowadzonych spotkań z przedstawicielami DSI w ramach realizacji 

działań związanych z wdrażaniem i monitoringiem RSI oraz RPO WD 2014-2020. 

Spowoduje to wzrost zainteresowania ich działaniem i przygotuje podmioty potencjalnie 

zainteresowane na rozpoczęcie ich funkcjonowania, przez co w dłuższej perspektywie 

poprawi efektywność funkcjonowania centrów kompetencji w regionie.  

Uzasadnienie 

Jak świadczą wyniki badania ankietowego wśród podmiotów DSI, przeprowadzonego  

na potrzeby Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI 

WD 2011-2020”80, idea funkcjonowania centrów kompetencji nie jest znana – żaden  

z ankietowanych podmiotów nie zadeklarował chęci wzięcia udziału w tworzeniu  

i/lub współpracy z centrum kompetencji w najbliższych 5 latach. Jednak ich powołanie 

jest przewidziane w RSI, a docelowo  Branżowe Centra Kompetencji działać mogą  

w oparciu o programy strategiczne81. Dzięki ich funkcjonowaniu podmioty DSI, przede 

wszystkim - przedsiębiorstwa, będą miały szybszy dostęp do rozwiązań dostosowanych 

do ich potrzeb i będą potrafiły bardziej efektywnie przekładać wiedzę na wartości 

rynkowe. W oparciu o elastyczne formy współpracy w różnych konfiguracjach  

(poprzez procesy od generowania pomysłów, poprzez przygotowanie prac 

badawczych, ich realizację a następnie testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań),  

w przyszłości projekty innowacyjne różnego typu podmiotów DSI będą mogły przebiegać 

bardziej sprawnie. Dla ukierunkowania działalności centrów kompetencji w regionie  

w przyszłości, ważne jest zdiagnozowanie popytu na ich usługi, przekazywanie wyników 

tej diagnozy podmiotom, które planują utworzenie centrów kompetencji, jak również 

                                                           
80

 Por. wnioski z „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020”. 
81

 ww.rsi.org.pl/index.php/pl/Branzowe-Centra-Kompetencji-108.html [data dostępu: 20.07.2016r.] 
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informowanie szerokiego grona podmiotów DSI (potencjalnych odbiorców usług 

centrów) o tych zaletach funkcjonowania centrów kompetencji już na etapie  

ich powstawania, by zapewnić zainteresowanie ich działalnością w przyszłości.   

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (realizator 

działania) 

Jednostki 

naukowe, 

uczelnie/szkoły 

wyższe, studenci, 

doktoranci, MŚP 

 budżet własny 

UMWD  

 Liczba zleceń z podmiotów gospodarczych 
realizowanych przez centra kompetencji 
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Cel strategiczny 3. Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych 

Cel operacyjny 
3.1. Uzyskanie pozycji polskiego lidera w regionalnych specjalizacjach naukowo – 

technologicznych 

Kierunki działań 

3.1.1. Utworzenie centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji naukowo – technologicznych 

3.2.2. Rozwój centrów kompetencji w jednostkach naukowych działających w ramach 

regionalnych specjalizacji naukowo – technologicznych 

Działanie D3.1.D Koordynacja procesu przedsiębiorczego odkrywania powiązanego z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu z procesami foresightu technologicznego 

Priorytetyzacja 

działania Priorytet: średni (B) – działanie długookresowe 

Opis 

Mechanizm działania: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będzie 

kontynuował proces przedsiębiorczego odkrywania i pracę Grup Roboczych  

ds. inteligentnych specjalizacji. Proces ten będzie obejmował monitorowanie działań  

i efektów związanych z inteligentnymi specjalizacjami (przede wszystkim RSI  

oraz projektów finansowanych w ramach RPO WD), monitorowanie trendów 

technologicznych w obszarach inteligentnych specjalizacji (z czasem funkcje te powinny 

przejąć centra kompetencji), spotkania i warsztaty Grup roboczych ds. Inteligentnych 

specjalizacji, w celu identyfikacji pomysłów i nawiązywania współpracy w zakresie 

inteligentnych specjalizacji. Rekomenduje się prowadzenie w ramach procesu 

przedsiębiorczego odkrywania także procesów foresight’u technologicznego, który 

pozwoli na identyfikację szczegółowych obszarów i form współpracy dla danych 

obszarów specjalizacji.   

Uzasadnienie 

Proces przedsiębiorczego odkrywania nie powinien być wąsko rozumiany jako 

zaangażowanie interesariuszy w fazie definiowania obszarów inteligentnych specjalizacji, 

ale obejmować pełen cykl polityki w zakresie inteligentnych specjalizacji od fazy definicji 

poprzez realizację po ewaluację82 Wskazywane przez Komisję Europejską przykładowe 

narzędzia i dobre praktyki83 obejmują: funkcjonowanie grup roboczych angażujących 

uczestników systemu innowacji z danego obszaru (przede wszystkim przedstawicieli 

sektora przedsiębiorstw i nauki), monitorowanie trendów technologicznych  

i udostępnianie raportów interesariuszom, warsztaty, inicjowanie i monitorowanie 

projektów współpracy w ramach inteligentnych specjalizacji. 

Natomiast foresight jest uważany jako skuteczne narzędzie dialogu dla partycypacyjnego, 

angażującego interesariuszy różnego typu procesu wspólnej analizy obszarów badań  

i technologii, antycypowania, budowania scenariuszy i podejmowanie inicjatyw 

współpracy oraz narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez decydentów  

w zakresie kształtowania polityki innowacyjności 84 . 

                                                           
82

 Por. artykuł na temat procesu przedsiębiorczego odkrywania na portalu S3 Platform – platformy 
prowadzonej przez Komisję Europejską – Wspólnotowe Centrum Badawcze w celu koordynacji i wspomagania 
tworzenia i wdrażania regionalnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-process-cycle  [data dostępu 20.07.2016] 
83

 J.w. oraz: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp [data dostępu 20.07.2016] 
84

 Por. J. Edler, P. Cunningham, A. Gök, P. Shapira, Impacts of Innovation Policy - Synthesis and Conclusion, 
Manchester 2013, s. 38-40.  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp
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Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD, Grupy Robocze 

ds. inteligentnych 

specjalizacji (realizatorzy 

działania), podmioty DSI 

(partnerzy, 

współrealizatorzy) 

MŚP, jednostki 

naukowe 

Budżet własny 

UMWD 

 Liczba grup roboczych stale współpracujących  

w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu 

 Liczba podmiotów (w podziale na typ) 

zaangażowanych w PPO 

 Liczba raportów na temat trendów 

technologicznych w obszarach inteligentnych 

specjalizacji (w tym pochodzących z projektów 

foresightu).  

 Liczba i częstotliwość raportów z monitorowania 

rozwoju inteligentnych specjalizacji 
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Działania dla celu strategicznego 4 RSI WD 2011-2020 

                                                           
85

 Por. np. rekomendacje na temat polityki innowacyjnej w ramach brytyjskiego programu NESTA Compendium 
The Compendium of Evidence on the Effectiveness of Innovation Policy:  J. Edler, P. Cunningham, A. Gök, P. 
Shapira, Impacts of Innovation Policy - Synthesis and Conclusion, s. 10 i 12,  
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/impacts_of_innovation_policy_synthesis_and_conclusion_final.p
df  
86

 Por. prezentacja eksperta Alasdaira Reid’a nt. zarządzania programem na stronie projektu www.know-hub.eu  

Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji 

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie warunków dla rozwoju współpracy w obszarze innowacji 

Kierunek działań 

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. 

Działanie D4.1.A Opracowanie „Map innowacji” dla Dolnego Śląska  

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: wysoki (A) – działanie długookresowe 

Opis 

Mechanizm działania: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach  

monitorowania RPO WD przygotowuje „Mapy innowacji” dla inteligentnych specjalizacji 

regionu. Docelowo „mapy innowacji” mają obejmować zgromadzenie w jednym miejscu 

informacji na temat zrealizowanych na terenie województwa dolnośląskiego działań  

i realizatorów (beneficjentów i partnerów projektów) w ramach RPO WD 2014-2020  

oraz NCBiR i jest konsultowane oraz uzupełniane w ramach procesu przedsiębiorczego 

odkrywania (monitoring RSI WD), realizowanego przez UMWD. Działanie to jest 

wdrożeniem praktyk zarządzania programem (tzw. programme management)85, 

obejmujących: bieżący monitoring efektów i postępów merytorycznych projektów RPO 

WD w zakresie Działań, z których możliwe jest finansowanie realizacji RSI (Działania 1.1, 

1.2,1.3, 1.4, 1.5, 10.2 RPO WD 2014-2020), organizowanie spotkań, szkoleń i warsztatów 

dla beneficjentów oraz współpracę z potencjalnymi i aktualnymi beneficjentami RPO WD 

2014-2020 dla osiągnięcia celów Programu, wymianę doświadczeń oraz monitoring 

problemów operacyjnych finansowanych projektów, np. związanych z aplikowaniem  

o środki Programu, przekazywanie rekomendacji co do usprawnień Instytucji 

Pośredniczącej/NCBiR86. W ramach monitoringu RPO WD 2014-2020 przewidziane jest 

również przeprowadzenie badania ewaluacyjnego tych projektów. 

Uzasadnienie 

RPO WD 2014-2020 - Działania 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 10.2, są jednym z kluczowych źródeł 

finansowania realizacji RSI. Skuteczne wdrażanie RIS i osiąganie założonych celów jest 

możliwe nie tyle poprzez realizację pojedynczych projektów wpisujących się w cele RSI  

co poprzez aktywne zarządzanie osiąganiem tychże celów poprzez relacje  

https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/impacts_of_innovation_policy_synthesis_and_conclusion_final.pdf
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/impacts_of_innovation_policy_synthesis_and_conclusion_final.pdf
http://www.know-hub.eu/
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87

 Por. np. wnioski z raportu . P.Cunningham, A. Gök, P.Laredo, The impact of direct support to R&D and 
innovation in firms, Compendium of evidence on the effectiveness of innovation policy intervention, Manchester 
2012, http://www.innovation-policy.org.uk/compendium/ [dostęp 20.07.2016] 

z beneficjentami i „miękkie” budowanie synergii. Jak wiadomo z doświadczeń 

europejskich efektywne wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach zależy  

od dopasowanego do potrzeb indywidualnego przedsiębiorstwa łączenia wsparcia 

finansowego ze wsparciem niefinansowym87. Ponieważ pojedyncze projekty tylko  

w ograniczonym zakresie mogą łączyć te oba aspekty, należy wykorzystać potencjał 

kreowania miękkich synergii pomiędzy beneficjentami działania i dostępnych UMWD 

relacji z aktorami systemu innowacji (IOB, jednostki naukowe), które prowadzą wsparcie 

niefinansowe dla przedsiębiorców. Opracowanie „Map innowacji” dla województwa 

dolnośląskiego, poprzez zgromadzenie w jednym miejscu informacji na temat 

zrealizowanych działań, ich realizatorów (beneficjentów i partnerów projektów RPO WD 

2014-2020, a także beneficjentów projektów finansowanych przez NCBiR), będzie 

ważnym źródłem informacji dostępnym dla szerokiego grona aktorów DSI (poszukujących 

np. wykonawców badań i wdrożeń innowacji z określonym doświadczeniem, bazy 

infrastrukturalnej - laboratoriów do przeprowadzenia badań itp.) i przyczyni się  

do możliwości budowania takich powiązań (synergii), także poza finansowaniem RPO 

WD.   

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (jako IZ dla RPO 

WD 2014-2020, 

realizator działania 

własnego, beneficjent 

projektu w ramach 

Działania 11.1. RPO WD 

2014-2020) 

Beneficjenci RPO WD 

2014-2020, 

beneficjenci 

programów NCBiR, 

MŚP, jednostki 

naukowo-badawcze, 

uczelnie, studenci i 

pracownicy uczelni, 

IOB, instytucje 

proinnowacyjne 

budżet własny 

UMWD, projekt  

w ramach 

Pomocy 

Technicznej -

Działanie 11.1. 

RPO WD 2014-

2020  

• Liczba beneficjentów RPO WD 2014-2020 

(Działania 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 10.2) 

zaangażowanych we współpracę  

• Liczba nowych inicjatyw wspomagających 

realizację RPO WD 2014-2020 (Działania 1.1, 

1.2,1.3, 1.4, 1.5, 10.2) rozpoczętych w wyniku 

działania   

http://www.innovation-policy.org.uk/compendium/
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Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji 

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie warunków dla rozwoju współpracy w obszarze innowacji 

Kierunek działań 

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 

4.1.3. Cykliczne organizowanie inicjatyw typu foresight o tematach branżowych, 

technologicznych i wyzwaniach dla gospodarki regionu 

Działanie D4.1.B Identyfikacja projektów pilotażowych w obszarach o największym potencjale wzrostu 

w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) – działanie długookresowe 

Opis 

Działanie to wykorzystuje potencjał aktorów DSI, zaangażowanych w prace Grup 

Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji i prowadzi do identyfikacji konkretnych 

projektów (pilotażowych) w branżach wschodzących i innowacji we wczesnym stadium, 

w obszarach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Docelowo w działaniu 

tym mogą powstać pakiety projektów pilotażowych dla wybranego obszaru  

o największym potencjale wzrostu w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu. 

Mechanizm działania: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na forum prac 

Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji, zainicjuje podjęcie tematu identyfikacji 

konkretnych projektów (pilotażowych) w branżach wschodzących i innowacji  

we wczesnym stadium, w obszarach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami 

regionu. Spotkania Grup Roboczych ds. IS (np. organizowane co kwartał) poświęcone tym 

tematom, mogą być prowadzone metodą „open space” lub w formie warsztatowej 

metodą design thinking. W ten sposób na wspólnym forum zidentyfikowane zostaną 

obszary o największym potencjale wzrostu w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu. Następnie dla tak określonych obszarów o największym 

potencjale wzrostu (zgodnie z metodą pracy design thinking), opracowuje się:  

1) analiza obszaru, w którym występuje potencjał i kluczowe wyzwania,  

2) lista dostępnych na świecie rozwiązań innowacyjnych, które mogą znaleźć 

zastosowanie w danym obszarze,  

3) ramowe założenia oraz plany wdrożeń,  

4) identyfikacja zespołów badawczych w regionie, które działają w tym obszarze, 

5) zarys projektów (ze środków krajowych i europejskich), jakie mogą zostać w nim 

zrealizowane.  

Docelowo (w perspektywie kilku lat) na forum prac Grup Roboczych ds. inteligentnych 

specjalizacji regionu mogą powstać pakiety projektów pilotażowych dla kilku wybranych 

obszarów o największym potencjale wzrostu w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu. 

Uzasadnienie 

Szczególną zaletą realizacji tego działania jest wykorzystanie potencjału podmiotów DSI, 

zaangażowanych w prace Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji w regionie  

do wspólnych dyskusji, służących zidentyfikowaniu obszarów o największym potencjale 

wzrostu w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, na które  
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 Cross N. Designerly Ways of Knowing. [w:] Design Studies 3.4 (1982): 221-27. 
89

 Erwin K. Communicating the New: Methods to Shape and Accelerate Innovation. Hoboken, NJ: Wiley, 2014. 

w dalszej kolejności można ukierunkowywać inne działania i/lub modyfikować listę 

inteligentnych specjalizacji województwa. Wartościowe w tym celu jest wykorzystanie 

metody design thinking, będącej sposobem praktycznego, twórczego rozwiązywania 

problemów i tworzenia rozwiązań, które będzie można wykorzystać dla poprawy efektów 

działań w przyszłości. W biznesie często design thinking ma postać pomysłu, innowacji, 

którą twórca dzieli się z innymi z zamiarem wykorzystania swoich pomysłów  

do podejmowania działalności gospodarczej, z zamiarem włączenia się samodzielnie  

do tej działalności lub wyszkolenia innych do posługiwania się nowatorskim 

rozwiązaniem (np. naukowiec, innowator szukający sposobu na wprowadzenie 

nowatorskiego pomysłu do procesów produkcyjnych). Jest to forma rozwiązania oparta 

na eksperymencie myślowym (testowanie alternatywnych rozwiązań), zamiast 

rozwiązywania konkretnego problemu. To podejście różni się więc od analitycznej 

metody naukowej, która rozpoczyna się przez dokładne określenie wszystkich 

parametrów problemu stworzenia rozwiązania88. Design Thinking identyfikuje i analizuje 

zarówno znane, jak i niejasne aspekty obecnej sytuacji, aby odkryć ukryte czynniki, które 

pozwolą wskazać alternatywne ścieżki, które mogą prowadzić do celu. Praca metodą 

design thinking jest zalecana zarówno w krajowych, jak i europejskich opracowaniach 

dotyczących obszaru innowacyjności i wdrażania nowatorskich rozwiązań. Podjęcie 

tematu identyfikacji konkretnych projektów (pilotażowych) w branżach wschodzących  

i innowacji we wczesnym stadium, w obszarach powiązanych z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu na forum prac Grup Roboczych ds. IS dla wybranych obszarów  

o największym potencjale wzrostu w dziedzinach powiązanych z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu w formule design thinking, pozwoli docelowo efektywnie 

wspierać innowatorów i sektor MŚP (potencjalnych użytkowników/realizatorów 

projektów (pilotażowych) w obszarach o największym potencjale wzrostu w dziedzinach 

powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu)89. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD, Grupy robocze 

ds. inteligentnych 

specjalizacji regionu 

(realizatorzy działania),  

UMWD, uczelnie 

wyższe, 

pracownicy IOB, 

MŚP (potencjalni 

realizatorzy 

projektów 

pilotażowych) 

Środki własne 

budżetu UMWD 

 Liczba podmiotów uczestniczących w pracach 

dotyczących identyfikacji konkretnych projektów 

(pilotażowych) w obszarach o największym 

potencjale wzrostu w dziedzinach powiązanych  

z inteligentnymi specjalizacjami regionu 

 Przedsiębiorstwa, które współpracowały w zakresie 

działalności innowacyjnej w latach 2007-2009 jako % 

przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 

(Działalność innowacyjna przedsiębiorstw" GUS, 

2010)  
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Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji 

Cel operacyjny 4.1. Tworzenie warunków dla rozwoju współpracy w obszarze innowacji 

Kierunki działań 

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 

Działanie D4.1.C Współpraca z PARP i MR w ramach projektu POIR 2014-2020,  

pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”  

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) 

Opis 

UMWD współpracowało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na wielu 

płaszczyznach związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, w tym usług 

okołobiznesowych i proinnowacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013,  

m.in. w zakresie KSU. Obecnie należy wykorzystać wcześniejsze doświadczenia 

współpracy i rozszerzyć je na kooperację w zakresie diagnozowania potrzeb 

przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji  

Mechanizm działania: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podejmie  

współpracę z PARP i Ministerstwem Rozwoju w ramach nowego projektu 

pozakonkursowego w ramach POIR 2014-2020, pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej 

Specjalizacji”. W ramach tego projektu mają być identyfikowane przewagi 

konkurencyjne na poziomie krajowym i regionalnym (m.in. poprzez diagnozę 

indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw) w procesie przedsiębiorczego odkrywania. 

Istotne będzie zaangażowanie regionalnych przedstawicieli IOB w ramach projektu, 

którzy będą współpracować z przedsiębiorstwami i diagnozować ich potrzeby w 

zakresie B+R czy wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Prace te przełożą się na rozwój 

systemu monitorowania inteligentnych specjalizacji zarówno na poziomie krajowym jak  

i regionalnym. 

Uzasadnienie 

Dla ukierunkowania działań związanych z realizacją celów RSI, ważne jest 

podejmowanie współpracy władz regionalnych z PARP oraz MR, służących do budowy 

systemu wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości, łączącego wzajemnie uzupełniające 

się działania wdrażane na poziomie krajowym i regionalnym. Realizacja projektu 

przyczyni się do rozwoju systemu monitorowania inteligentnych specjalizacji, zarówno 

w regionie, jaki w całym kraju.  

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD, MR, PARP przy 

współpracy z regionami 

MŚP (odbiorcy 

usług IOB, 

beneficjenci RPO 

WD) 

Budżet POIR  

w zakresie 

projektu 

pozakonkursowego 

PARP  

 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem  

 Liczba przedsiębiorstw, które podjęły 

działalność B+R w wyniku wsparcia 
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 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Warszawa 2015. 

Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji 

Cel operacyjny 
4.2. Zwiększanie liczby przedsiębiorstw współpracujących z innymi podmiotami  

w obszarze innowacyjności w ramach klastrów 

Kierunek działań 

4.2.1. Cykliczna ocena potencjału gospodarki regionalnej pod kątem inicjowania nowych 

powiązań klastrowych 

4.2.2. Wspieranie rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych 

4.2.3. Wsparcie innowacyjnych projektów współpracy realizowanych przez klastry 

 i inicjatywy klastrowe 

Działanie D4.2.A Cykliczna analiza potencjału gospodarki regionu pod kątem rozwoju istniejących 

klastrów i powiązań klastrowych 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) 

Opis 

Mechanizm działania: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, podobnie  

jak w latach wcześniejszych, będzie cyklicznie zlecać wykonanie analizy potencjału 

gospodarki regionu pod kątem rozwoju istniejących klastrów i wsparcia powiązań 

klastrowych (zlecenie dla wykonawcy zewnętrznego, wyłonionego w drodze przetargu 

ogłoszonego przez UMWD). Analizy te pozwolą na rozpoznanie bieżącej działalności 

dolnośląskich klastrów oraz zidentyfikowanie ich potrzeb w zakresie rozwoju  

(w szczególności w dziedzinach/branżach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami 

regionu), a dodatkowo - na weryfikację specjalizacji regionalnych oraz poziomu 

gotowości przedsiębiorstw danego obszaru do włączania się w nowe formy współpracy  

z podmiotami w najbliższym otoczeniu. Analizy te pozwolą także na zidentyfikowanie 

potencjalnych liderów wśród dolnośląskich inicjatyw klastrowych oraz na zgromadzenie  

lokalnych i branżowych środowisk na wspólnych spotkaniach - wyniki  analiz  będą  

bowiem prezentowane  na  corocznej  konferencji  na  temat klastrów w województwie 

dolnośląskim. Analiza ta posłuży także do opracowania Programu wsparcia klastrów na 

lata 2017-2020 (por. działanie D4.2.B – niżej). Raporty zostaną także udostępnione IOB, 

które na ich podstawie będą mogły podejmować dalsze działania, publikacje te pozwolą 

też lepiej wykorzystać potencjał klastrów przez upowszechnienie wiedzy  

o ich działalności, co może skłonić nowe, niezrzeszone firmy do wzajemnej współpracy - 

poprzez pokazywanie sukcesów innych, pokazywanie misji innych firm. Niebagatelna  

w tym działaniu będzie możliwość wyłonienia lidera inicjatyw klastrowych w regionie,  

być może także wybór klastra kluczowego90. Na podstawie analiz powinien także wyłonić 

się potencjał regionalny dla Krajowych Klastrów Kluczowych. Posiadanie takiego 

charakteru przez klaster z regionu otworzy drogę do aplikowania o środki na rozwój  

w ramach PO IR. 

Uzasadnienie 

Dokonywanie cyklicznej analizy, ukierunkowanej nie tylko na rozpoznanie możliwości 

inicjowania nowych inicjatyw klastrowych, ale także pod katem zidentyfikowania 

klastrów o największym potencjale rozwojowym, które mogłyby skutecznie ubiegać się  

o uzyskanie statusu klastra kluczowego, będzie istotne w perspektywie najbliższych lat,  
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 I edycja - rozstrzygnięty w grudniu 2015 i II edycja, w której nabór zgłoszeń trwał do 16 maja 2016 roku 
92

 Por. wyniki konkursu na stronie 
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=6701640B52A54EE3A5BCA9CF2EADC9F6 [data dostępu 
14.06.2016] 

gdyż środki z PO IR ukierunkowane są wyłącznie na wsparcie Krajowych Klastrów 

Kluczowych, a tytuł ten przyznawany jest w drodze konkursu organizowanego przez PARP 

i Ministerstwo Rozwoju. Do czerwca 2016 odbyły się dwie edycje tego konkursu91,  

do tej pory żaden z dolnośląskich klastrów nie uzyskał tego statusu92. Jednocześnie  

w regionie istnieje kilka prężnie działających Klastrów, które mogłyby ubiegać się o status 

Krajowego Klastra Kluczowego, w związku z tym ważne będzie zidentyfikowanie liderów 

inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku.  

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (realizator 

działania – zlecenie dla 

podmiotu 

zewnętrznego), klastry 

Klastry, MŚP 
Budżet własny 

UMWD 

Liczba zrealizowanych badań w zakresie zdiagnozowania 

potencjału gospodarki regionalnej pod kątem 

inicjowania nowych powiązań klastrowych. 

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=6701640B52A54EE3A5BCA9CF2EADC9F6
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 Środki z PO IR ukierunkowane jest wyłącznie na wsparcie Krajowych Klastrów Kluczowych, do tej pory żaden z 
dolnośląskich klastrów nie uzyskał tego statusu. 
94

 Por. wnioski z „Analizy działań zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020”. 

Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji 

Cel operacyjny 4.2. Zwiększanie liczby przedsiębiorstw współpracujących z innymi podmiotami  

w obszarze innowacyjności w ramach klastrów 

Kierunek działań 
4.2.2. Wspieranie rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych 

4.2.3. Wsparcie innowacyjnych projektów współpracy realizowanych przez klastry  

i inicjatywy klastrowe 

Działanie D4.2.B Program wsparcia klastrów na lata 2017-2020 

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) – działanie długookresowe 

Opis 

Mimo, że w perspektywie 2014-2020 nie ma bezpośrednio dostępnych środków 

finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju klastrów93, dotychczasowe, bardzo 

pozytywnie oceniane przez podmioty DSI w przeprowadzonej „Analizie działań 

zrealizowanych w latach 2011-2015 służących wdrażaniu RSI WD 2011-2020”94, działanie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – realizacja Programu 

wspierania inicjatyw klastrowych, z przeznaczeniem na działania związane z inicjatywami 

wspólnymi, wykazującymi się wyraźną wartością dodaną dla klastra, zostało ujęte  

w Planie Wykonawczym do RSI na lata 2017-2018.  

Mechanizm działania: Zaleca się opracowanie koncepcji i wdrożenie przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Programu wsparcia klastrów na lata 2017-

2020. Środki na realizację tego działania mogą pochodzić z budżetu UMWD -  

z instrumentów finansowych dostępnych w ramach systemu wdrażania RSI, w ramach 

których możliwe jest finansowanie kontynuacji proinnowacyjnych projektów 

„flagowych”, które odniosły w regionie szczególny sukces, a dla których zakończyło  

się finansowanie ze źródeł zewnętrznych (np. programów krajowych) i brak jest kolejnych 

źródeł, promocja postaw proinnowacyjnych. Punktem wyjścia dla prac nad 

opracowaniem koncepcji Programu mogą być wyniki analizy potencjału gospodarki 

regionu pod kątem rozwoju istniejących klastrów i wsparcia powiązań klastrowych  

w województwie dolnośląskim opisane powyżej (w ramach działania D4.2.A). 

Uzasadnienie 

Działanie to było traktowane priorytetowo w Planie Wykonawczym na lata 2012-2014 

 i było z sukcesem realizowane. Obecnie  jest ono również istotne i warte kontynuacji, 

gdyż wpisuje się bezpośrednio w cel 4.2 RSI, ukierunkowany na wsparcie rozwoju już 

istniejących klastrów, w szczególności tych, które działają na rzecz kreowania, dyfuzji  

i absorpcji innowacji. Bez dalszego wspierania klastrów i inicjatyw klastrowych nie będzie 

możliwe osiągniecie wskaźników RSI, przyjętych dla tego celu. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (realizator 
działania), klastry 

Klastry, sektor MŚP 
(beneficjenci 
wsparcia w ramach 
Programu wsparcia 
klastrów na lata 
2017-2020) 

Budżet własny 
UMWD 

 Liczba wspieranych klastrów w danym roku 

 Odsetek firm skupionych w klastrach w ogóle 
podmiotów gospodarczych działających  
w regionie  (Monitoring DSI 2010)  

 Liczba innowacyjnych projektów zrealizowanych 
przez klastry i inicjatywy klastrowe 
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Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji 

Cel operacyjny 
4.2. Zwiększanie liczby przedsiębiorstw współpracujących z innymi podmiotami  

w obszarze innowacyjności w ramach klastrów 

Kierunek działań 
4.2.2. Wspieranie rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych 

4.2.3. Wsparcie innowacyjnych projektów współpracy realizowanych przez klastry  

i inicjatywy klastrowe 

Działanie D4.2.C Dolnośląskie Forum Klastrów – cykliczne wydarzenie dla koordynatorów klastrów  

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) 

Opis 

Mechanizm działania: działanie to zrealizuje UMWD we współpracy z izbami 

przemysłowymi i regionami partnerskimi w formie cyklicznego wydarzenia dla 

koordynatorów klastrów, obejmującego taką tematykę jak: warsztaty efektywnego 

zarządzania strukturami klastrowymi, wymiana dobrych praktyk z koordynatorami z 

regionów zagranicznych i polskich w obszarach inteligentnych specjalizacji, rozwój 

działalności B+R w ramach klastrów, wymiana i współpraca międzynarodowa. Działanie 

to może zostać obecnie rozbudowane poprzez zaangażowanie do udziału w tych 

spotkaniach IOB, działających na rzecz innowacyjności w regionie, które na forum 

spotkań dla koordynatorów klastrów, mogłyby promować swoje usługi, świadczone 

również dla klastrów i dolnośląskich firm, zrzeszonych w klastrach, jak również dzielić się 

swoim doświadczeniem  

w zakresie wspierania rozwoju działalności B+R w ramach klastrów oraz współpracy 

międzynarodowej i wymiany doświadczeń z klastrami z zagranicy.  

Uzasadnienie 

Klastry to już istniejące w regionie powiązania, w ramach których naturalnie wyłaniają się 

potrzeby wspólnego rozwiązywania problemów z zakresu efektywnego zarządzania 

strukturami klastrowymi, potrzebą wymiany dobrych praktyk z koordynatorami z 

regionów zagranicznych i polskich w obszarach inteligentnych specjalizacji; podmioty te 

mogą uzgadniać wspólne kierunki rozwoju działalności B+R w ramach klastrów oraz 

prowadzić wspólną wymianę/współpracę międzynarodową. MSP skupione w klastrze 

mają często takie same potrzeby w tym zakresie, dlatego wsparcie z udziałem podmiotów 

– regionów partnerskich, sprzyjać będzie rozwojowi potencjału klastrów  

w województwie, co w efekcie przyczynić się może do realizacji innowacyjnych projektów 

współpracy realizowanych przez klastry i inicjatywy klastrowe  

oraz podmioty zrzeszone w klastrach. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD, IOB 

(realizatorzy działania), 

klastry (odbiorcy 

wsparcia), regiony 

partnerskie (partnerzy)  

Klastry, MŚP 

Budżet własny 

UMWD, budżety 

IOB oraz  

partnerów 

zagranicznych 

 Liczba klastrów, które skorzystały  

z wsparcia szkoleniowo-doradczego 

 Liczba projektów współpracy B+R MŚP 

skupionych w klastrze, zainicjowanych dzięki 

wsparciu 
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Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji 

Cel operacyjny 4.3. Rozwój współpracy regionalnych instytucji proinnowacyjnych na rzecz 

przedsiębiorstw 

Kierunek działań 

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 

Działanie D.4.3.A 
Rozwój współpracy instytucji proinnowacyjnych w zakresie koordynacji działań 

informacyjno-promocyjnych, wymiany dobrych praktyk oraz świadczenia wspólnych 

usług proinnowacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw  

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: średni (B) 

Opis 

Potrzeba tego działania wynika z zapotrzebowania ze strony MŚP, ubiegających się o 

środki RPO WD 2014-2020 (przede wszystkim w ramach Działania 1.2.C – projekty na 

działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw), na dostęp do źródeł informacji na temat świadczonych w regionie 

usług proinnowacyjnych skierowanych  

do przedsiębiorstw, np. w formie katalogu  wspólnych usług proinnowacyjnych, 

oferowanych przez dolnośląskie IOB i jednostki proinnowacyjne (w tym – jednostki 

naukowe), działające przy uczelniach wyższych. Z doświadczenia podmiotów 

proinnowacyjnych w Europie wynika, że wspólne opracowanie takiego katalogu95 może 

stanowić pierwszy krok do szerszej współpracy. W ramach tego działania możliwa jest 

także optymalizacja kosztów i efektów działań informacyjno-promocyjnych 

świadczonych usług, poprzez podejmowanie ich wspólnie przez IOB/instytucje 

proinnowacyjne w regionie (m.in. w ramach realizowanych projektów finansowanych ze 

źródeł Programów krajowych i europejskich); skutkiem tego rodzaju działań będzie w 

dłuższej perspektywie czasu podniesienie poziomu współpracy instytucji 

proinnowacyjnych w regionie oraz intensyfikacja powiązań pomiędzy nimi. 

Mechanizm działania: Rekomenduje się zainicjowanie przez UMWD na forum obrad 

Dolnośląskiej Rady Gospodarczej omówienia możliwości (narzędzi i metod) współpracy 

podmiotów, zrzeszonych w DRG (ponad 60 podmiotów, reprezentujących środowiska 

biznesowe i naukowe Dolnego Śląska) w zakresie koordynacji działań informacyjno-

promocyjnych, wymiany dobrych praktyk oraz opracowania katalogu świadczenia 

wspólnych usług proinnowacyjnych, skierowanych do przedsiębiorstw. MŚP, ubiegające 

się o środki w ramach Działania 1.2.C RPO WD 2014-2020, popytowo mają się starać o 

dofinansowanie projektów, ważne więc byłoby udostępnienie im informacji na temat 

rodzajów dostępnych wspólnych usług proinnowacyjnych, świadczonych przez IOB i 

instytucje proinnowacyjne w regionie, wraz ze wskazaniem obszarów współpracy 

instytucji proinnowacyjnych w ramach usług dla poszczególnych odbiorców usług lub 

grup odbiorców. Działania związane z opracowaniem tego rodzaju źródeł informacji 

były (w perspektywie 2007-2013 w ramach Krajowego Systemu Usług) i są obecnie  

(w ramach prac nad Rejestrem Usług Rozwojowych) podejmowane przez PARP, jednak 

nie mają one aspektu współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi  

te usługi, które w obecnych warunkach ubiegania się o środki programów krajowych i 
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 taki katalog np. przygotowała Agencja ARI w regionie PACA we Francji. 
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regionalnych konkurują pomiędzy sobą. Należy więc uznać,  

że instytucje proinnowacyjne w regionie dysponują już wstępnie opracowanymi 

katalogami i opisami swoich usług, które można byłoby wykorzystać  

do ich uwspólnienia i promowania wśród dolnośląskich  MŚP/odbiorców, którzy np. nie 

mają rozeznania co do możliwości korzystania z tego rodzaju wsparcia.  

Rolą DRG byłoby wypracowanie rekomendacji co do sposobów (metod i narzędzi) 

wykorzystania tego potencjału np. w ramach  procesu przedsiębiorczego odkrywania 

(zwłaszcza Filaru 3 monitoringu RSI – Dialog i wywiady), w celu opracowania i 

promowania katalogu wspólnych usług proinnowacyjnych dolnośląskich IOB/ instytucji 

proinnowacyjnych; ze względu na zaangażowanie środowisk biznesowych i naukowych, 

działających w DRG, możliwe jest bezpośrednie motywowanie tych podmiotów do 

podejmowania wspólnego działania, poprzez uświadamianie im korzyści ze wspólnego 

realizowania  

i promowania swoich usług. Działania te w perspektywie czasu powinny też zachęcić 

podmioty DSI do realizacji projektów realizowanych w formule partnerskiej, bowiem 

mimo obecnego konkurowania o odbiorców usług, instytucje proinnowacyjne w 

regionie zdają sobie sprawę z konieczności kompleksowego  

ich wspierania, niedostępnego w ramach oferty pojedynczego podmiotu. Wskazanie 

przez DRG obszarów współpracy instytucji proinnowacyjnych w ramach usług dla 

poszczególnych odbiorców usług lub grup odbiorców, podniesie więc nie tylko poziom 

współpracy, ale także jakość wsparcia dla MŚP w regionie.   

Uzasadnienie 

Ważnym aspektem tworzenia sieci współpracy w ramach regionalnego systemu 

innowacji na Dolnym Śląsku, będzie zwłaszcza powiązanie dostawców usług 

proinnowacyjnych w zwiazku z finansowaniem ich usług w ramach programów 

krajowych i europejskich perspektywy 2014-2020. Wykorzystać można  

w tym zakresie doświadczenia sieci Jinnove z Francji oraz Industrial Dynamics  

ze Szwecji opisane w publikacji PARP „Budowa sieci współpracy i partnerstwa  

dla komercjalizacji wiedzy i technologii”96. Powiązanie mechanizmu świadczenia usług i 

wspólnych działań informacyno-promocyjnych instytucji proinnowacyjnych opisane 

zostało również w raporcie na temat usług proinnowacyjnych wspomnianego wyżej 

programu NESTA97. Uruchomienie wymiany informacji  

(w tym – dobrych praktyk) i współpracy instytucji proinnowacyjnych w regionie, 

służącej opracowaniu wspólnego katalogu świadczonych usług oraz  

ich promowania w ramach proponowanego działania, może zostać powiązane również z 

monitoringiem RSI i procesem przedsiębiorczego odkrywania, które  

w jego obecnej formie tworzy naturalne forum spotkań i wymiany doświadczeń98. W 

dalszych etapach taka współpraca pozwoliłaby na wykreowanie spójnego portfolio 

działań na rzecz RSI (tzw. policy mix), co jest rekomendowane przez ekspertów OECD99 i 

innych (np. wspomniane wyżej kompendium NESTA). 
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 E. Książek, J.M. Pruvot, Op. Cit. 
97

 P. Shapira, J. Youtte, Impact of Technology and Innovation Advisory Services, Manchester 2013 
98

 Dobrą praktyką w tym zakresie może być system Monitoringu RSI Warmia Mazury, zintegrowany  
z monitoringiem strategii rozwoju. Witryna systemu http://sms.warmia.mazury.pl/ (pełna funkcjonalność 
systemu dostępna jedynie dla zalogowanych użytkowników), por. np. raport wytworzony na podstawie 
systemu http://ris.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Monitoring/RSI_Raport_IV.pdf  
99

 Regions and Innovation Policy, OECD 2011, s. 92 i n. 

http://sms.warmia.mazury.pl/
http://ris.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Monitoring/RSI_Raport_IV.pdf
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Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

IOB, instytucje 

proinnowacyjne 

(realizatorzy) 

MŚP, IOB, instytucje 

proinnowacyjne, 

jednostki naukowe 

Budżety własne 

IOB, instytucji 

proinnowacyjnych  

 Liczba inicjatyw podejmowanych przez 

instytucje proinnowacyjne na rzecz rozwoju 

współpracy informacyjno-promocyjnej  

 Liczba instytucji proinnowacyjnych 

zaangażowanych w rozwój współpracy  

i wymianę dobrych praktyk  
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Cel strategiczny 4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji 

Cel operacyjny 
4.3. Rozwój współpracy regionalnych instytucji proinnowacyjnych na rzecz 

przedsiębiorstw 

Kierunek działań 

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 

Działanie D.4.3.B 
Prowadzenie prac Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji jako regionalnych 

forów współpracy w obszarze innowacji, dedykowanych poszczególnym 

dziedzinom/branżom powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu    

Priorytetyzacja 

działania 
Priorytet: wysoki (A) – działanie długookresowe   

Opis 

W 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał Grupy Robocze  

ds. inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku100, których prace dedykowane są 

poszczególnym dziedzinom/branżom powiązanym z inteligentnymi specjalizacjami 

regionu. Stanowią one podstawowe forum wymiany opinii oraz ciało doradcze dla 

Zarządu Województwa w wyborze optymalnych rozwiązań  

w zakresie polityki wsparcia badań, innowacji i rozwoju, szczególnie w obszarach 

inteligentnych specjalizacji. Uwagi członków Grup są również istotne z punktu 

widzenia kryteriów wyboru właściwych projektów w ramach RPO WD 2014-2020, jak 

również traktowane jako rekomendacje wprowadzanych usprawnień  

w systemie wdrażania Programu. Głosy przedsiębiorców, biorących udział  

w pracach Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji są także brane pod uwagę 

przy procesie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań  

w dedykowanych dla nich konkursach RPO WD 2014-2020.  

Mechanizm działania: Kontynuacja prac w ramach Grup Roboczych  

ds. inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku (koordynowanych przez UMWD) jako 

regionalnych forów współpracy w obszarze innowacji, dedykowanych poszczególnym 

dziedzinom/branżom powiązanym  

z inteligentnymi specjalizacjami regionu ma przyczynić się do realizacji założeń 

koncepcji przedsiębiorczego odkrywania, dzięki pogłębianiu wiedzy o zjawiskach 

zachodzących w regionie poprzez bezpośrednią wymianę doświadczeń pomiędzy 

uczestnikami Grup; zgodnie z założeniami procesu przedsiębiorczego odkrywania (w 

który wpisuje się działalność Grup) wypracowane obecnie, jak i w przyszłości 

rekomendacje Grup Roboczych, stanowią znaczący wkład w projektowanie polityki 

proinnowacyjnej na Dolnym Śląsku. Rekomenduje się prowadzenie  

na forum współpracy Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji prac, 

powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, spotkań dyskusyjnych, wymiany 

praktyk, standaryzacji wybranych usług proinnowacyjnych, tworzenie konsorcjów 

projektowych oraz benchmarking działalności i uzyskanych rezultatów. Działania te na 
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 Na podstawie: dokument przekazany przez UMWD, przyjęty przez Dyrektora Wydziału Gospodarki  
oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD: „Proces przedsiębiorczego odkrywania  
w województwie dolnośląskim (PPO) - system monitorowania inteligentnych specjalizacji”. 
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forum Grup Roboczych staną się elementem procesu przedsiębiorczego odkrywania, 

który odbywa się w celu ukierunkowania strategicznego interwencji oraz ewentualnej 

okresowej aktualizacji obszarów  

i podobszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska101. Pozwolą one  

w lepszym stopniu dostosować działania podejmowane w ramach innych projektów, 

za które odpowiada UMWD (Zarząd Województwa), a także – poprzez udział tych 

zespołów w monitoringu102 inteligentnych specjalizacji - pośrednio – pozwolą na 

upowszechnianie w środowisku (branżowym, specjalistycznym) informacji na temat 

dostępnej oferty pozostałych instytucji proinnowacyjnych  

w regionie, działających w danym obszarze. Praca w tego typu Grupach 

(funkcjonujących na wzór zespołów zadaniowych) może też pozytywnie wpłynąć na 

zawieraną liczbę umów o współpracy (w tym wspólnych projektów, które mogą zostać 

wypracowane, zainicjowane na forum prac Grup), łączących instytucje 

proinnowacyjne, przedsiębiorców i naukowców. 

Uzasadnienie 

Proponowane działanie wpisuje się w cel 4 RSI, który dotyczy współpracy regionalnych 

instytucji w zakresie znajomości aktualnej oferty, wspólnej działalności informacyjno-

promocyjnej, spotkań dyskusyjnych wymiany praktyk, standaryzacji wybranych usług 

proinnowacyjnych, tworzenie konsorcjów projektowych oraz benchmarking 

działalności i uzyskanych rezultatów. Proponowane działanie pozwoli ukierunkować 

działania służące realizacji tego celu na obszary inteligentnych specjalizacjami regionu. 

Potencjalni 

realizatorzy 

Potencjalni 

beneficjenci 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

UMWD (inicjator i 

koordynator  działania), 

Grupy Robocze ds. 

inteligentnych 

specjalizacji na Dolnym 

Śląsku (realizatorzy) 

MŚP, IOB, jednostki 

naukowe 

Budżet własny 

UMWD  

 Liczba instytucji proinnowacyjnych 

zaangażowanych w rozwój współpracy  

i wymianę dobrych praktyk  

 Odsetek instytucji proinnowacyjnych, które 

dobrze znają aktualną działalność i ofertę 

pozostałych instytucji proinnowacyjnych  

w regionie  

 Liczba aktywnych umów o współpracy  

(w tym wspólnych projektów) łączących 

instytucje proinnowacyjne w regionie  
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 Por. Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska – Załącznik do RSI  
dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Wrocław 2015. 
102

 Udział Grupy Roboczej w monitoringu inteligentnych specjalizacji jest przewidziany w dokumencie Ramy 
strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska – Załącznik do RSI dla Województwa 
Dolnośląskiego 2011-2020. Wrocław 2015. 
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Harmonogram wdrażania i realizacji działań określonych w Planie Wykonawczym na lata 2017-2018 

W poniższym harmonogramie pogrubioną czcionką zaznaczono działania, których realizację przypisano w Planie Wykonawczym Urzędowi 

Marszałkowskiemu we Wrocławiu. Kolejność działań w ramach poszczególnych celów operacyjnych odpowiada kolejności realizacji poszczególnych działań 

w czasie, kolorami zaś zaznaczono priorytet danego działania: kolorem czerwonym oznaczono działania o wysokim priorytecie (priorytet A), kolorem żółtym 

oznaczono działania o średnim priorytecie (priorytet B)  

Nazwa i numer działania 
2017 2018 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

D1.1.B Opracowywanie modelowych programów i pomocy 

dla nauki kreatywności i przedsiębiorczości w szkołach i 

formach pozaszkolnych  

X X X X X X   

D1.1.A Przygotowanie oferty dolnośląskich ośrodków B+R i 

parków technologicznych dotyczącej pobudzania postaw 

kreatywności i rozwoju postaw przedsiębiorczości wśród 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym   

   X X    

D. 1.1.C Organizowanie wycieczek edukacyjnych do 

dolnośląskich ośrodków B+R i parków technologicznych orz 

innych projektów wspierania kreatywności i 

przedsiębiorczości 

   X  X   

D1.1.D Przygotowanie i wdrożenie programu „Dolny Śląsk - 

Polski Lider Innowacji" 
  X X X X X X 

D.1.2.A Monitorowanie potrzeb innowacyjnych 

przedsiębiorstw w zakresie kompetencji kadr – 

absolwentów szkół wyższych (w szczególności w obszarach 

inteligentnych specjalizacji regionu) – działanie 

długookresowe 

   X  X  X 

D.1.2.B Pilotażowe centrum kojarzenia prac licencjackich, 

magisterskich i staży w MŚP (w szczególności w obszarach 

inteligentnych specjalizacji regionu) 

    X    

D.1.2.C Opracowywanie nowych kierunków kształcenia  

w zakresie inteligentnych specjalizacji we współpracy  

z przedsiębiorcami 

  X   X  X 
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D2.1.A Zwiększenie dostępności pożyczek i poręczeń 

oferowanych przez instytucje finansowe na działalność 

innowacyjną o umiarkowanym poziomie ryzyka – działanie 

długookresowe 

X X X X X X X X 

D2.1.B Działanie własne UMWD - Dolnośląski „bon  

na innowacje" – działanie długookresowe 
 X X X X X X X 

D2.2.A Finansowanie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw (zwłaszcza w ramach inteligentnych 

specjalizacji) - działanie długookresowe 

X X X X X X X X 

D2.2.B Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw,  

w szczególności w obszarach inteligentnych specjalizacji - 

działanie długookresowe  

X X X X X X X X 

D3.1.A Utworzenie regionalnego forum współpracy 

jednostek naukowych w sprawie wypracowania modelu 

rozwoju centrów kompetencji w dziedzinach powiązanych  

z inteligentnymi specjalizacjami regionu (działanie 

przygotowawcze)  

    X    

D3.1.B Rozwój infrastruktury B+R uczeni na potrzeby 

współpracy z przedsiębiorstwami – działanie 

długookresowe 

X X X X X X X X 

D3.1.C Promowanie działalności  centrów kompetencji 

(działanie rozwijające) - – działanie długookresowe 
   X X X X X 

D3.1.D Koordynacja procesu przedsiębiorczego odkrywania 

powiązanego z inteligentnymi specjalizacjami regionu  

z procesami foresight technologicznego – działanie 

długookresowe 

  

 X    X 

D4.1.A Opracowanie „Map innowacji” dla Dolnego Śląska -  

działanie długookresowe 

 

X X X X X X X X 

D4.1.B Identyfikacja projektów pilotażowych w obszarach  

o największym potencjale wzrostu w dziedzinach 

powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu – 

 
  X  X  X 
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działanie długookresowe 

D4.1.C Współpraca z PARP i MR w ramach projektu POIR 

2014-2020, pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej 

Specjalizacji” 

X X X X X X X X 

D4.2.A Cykliczna analiza potencjału gospodarki regionu 

pod kątem inicjowania nowych powiązań klastrowych 
   X   X  

D4.2.B Program wsparcia klastrów na lata 2017-2020 - 

działanie długookresowe 
X X X X X X X X 

D4.2.C  Dolnośląskie Forum Klastrów –  cykliczne 

wydarzenie dla koordynatorów klastrów 
   X    X 

D4.3.A Rozwój współpracy instytucji proinnowacyjnych  

w zakresie koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, 

wymiany dobrych praktyk oraz świadczenia wspólnych 

usług proinnowacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw 

   X     

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 

X X X X X X X X 
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