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Inteligentne specjalizacje po 2020

1. Co zadziałało, a co musimy usprawnić?

2. Co proponujemy?

3. Jak się możemy przygotować?



Inteligentne Specjalizacje 1.0 - 2014-2020

Rozporządzenie (EU) 1303/2013
Dot. Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego

Warunkowość ex-ante: 
"Narodowe lub regionalna strategia 
specjalizacji zawiera:

• SWOT

• Działania pobudzające inwestycje 
prywatne w badanie i innowacje

• Mechanizm monitoringu

• Budżet…"

Strategie inteligentnych specjalizacji są opracowywane przy zaangażowaniu w

proces przedsiębiorczego odkrywania krajowych i regionalnych instytucji

zarządzających oraz zainteresowanych podmiotów, takich jak uniwersytety, inne

instytucje szkolnictwa wyższego, przedstawicieli przemysłu i partnerów

społecznych.

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide


Inteligentne Specjalizacje 1.0 - 2014-2020

Koncepcja wprowadzona skutecznie do polityki spójności:

• Ponad 65 miliardów jest inwestowane w tym okresie z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i

środków państw członkowskich w 2014-20

• Ponad 120 oficjalnych strategii inteligentnych specjalizacji

zostało przedłożonych w czasie negocjacji

• Platforma S3 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Efekty na dziś:

• Strategiczne podejście do wydatków publicznych na cele

badawczo rozwojowe i innowacyjne

• Priorytetyzacja w procesie planowania

• Zainicjowanie, pobudzenie lub wzmożenie współpracy

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/


Globalizacja i postęp 

technologiczny
Wzmocnić innowacyjność 

w Europejskich regionach



Główne zagadnienia dla inteligentnych 

specjalizacji po 2020

• Jak jeszcze lepiej zaadoptować inteligentne specjalizacje do 

zróżnicowania regionów?

• Jak przyspieszyć dyfuzję innowacji i komercjalizację badań 

naukowych?

• Jak powiązać inteligentne specjalizacje z narodowymi reformami?

• Jak wzmocnić współpracę, zwłaszcza międzynarodową?

• Jak poprawić powiązanie z innymi politykami: przemysłową, 

energetyczną, ochrony środowiska itp..?

• Jak inteligentne specjalizacje mogą pomóc przystosować się regionom 

do zmian w przemyśle i technologii?

• Jak wzmocnić monitorowanie i ewaluację?

• Jak wzmocnić i utrwalić zarządzanie inteligentnymi specjalizacjami?

• Jak sprawić by inteligentne specjalizacje pomagały również zapobiec

wykluczeniu społecznemu?



Zróżnicowanie terytorialne w Europie



Cele polityki spójności

11 celów tematycznych zostało skonsolidowanych do 5:

1. Inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej 

i inteligentnej transformacji gospodarczej

2. Przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa 

3. Połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 

i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

4. Europa o silnym wymiarze społecznych

5. Europa bliżej obywateli poprzez zrównoważony rozwój 

obszarów miejskich, wiejskich i aktywności lokalnych



PO1 Cele szczegółowe dla inteligentnego wzrostu

1. Zwiększenie potencjału w zakresie badań 

i innowacji oraz wykorzystywanie 

zaawansowanych technologii 

2. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, 

przedsiębiorstw i rządów 

3. Sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP

4. Rozwijanie umiejętności na rzecz 

inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i przedsiębiorczości 



Zakres wsparcia z EFRR

EFRR będzie wspierać:

a) inwestycje w infrastrukturę;

b) inwestycje w dostęp do usług;

c) inwestycje produkcyjne w MŚP;

d) wyposażenie, software and wartości niematerialne i prawne;

e) Informatyzacja, komunikacja, sieciowanie, kooperacja, wymiana

doświadczeń i wspieranie działania klastrów;

f) pomoc techniczna.

Dodatkowo, EFRR ma wspierać:

• Inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwach innych niż MŚP jeżeli

obejmują kooperacji w zakresie badań i innowacji z MŚP oraz dyfuzji

nowych technologii

• Specyficzne szkolenia, kształcenie ustawiczne i edukacja w obszarach

inteligentnych specjalizacji



Koncentracja Tematyczna

 6% of budget to urban development, delivered through local 

development partnerships

Dla krajów: minimum % PO1 

("smarter Europe")

minimum % PO2 ("greener, 

low carbon Europe")

GNI below 75% 35% 30%

GNI 75-100% 45% 30%

GNI above 100% 60% PO1 + PO2 min. 85%



Warunkowość ex ante zastąpiona warunkiem

umożliwiającym

• Bez action plan ale także bez wniosku o płatność w 

przypadku niespełnienia warunków

• Warunki muszą być spełnione przez cały czas

• Ważna rola przeglądu śródokresowego (2024) 

• Zamiast rocznych raportów – roczny przegląd i 

dialog polityczny z Komisją



Kryteria spełnienia warunku wstępnego

Strategia inteligentnej specjalizacji powinna posiadać:

1. Aktualną analizę problemów i przeszkód w dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji

2. Istnienie kompetentnej regionalnej lub krajowej instytucji lub ciała

odpowiedzialnego za zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji

3. Narzędzia monitoringu i ewaluacji pozwalające na mierzenie postępu w osiąganiu

celów strategii

4. Efektywne funkcjonowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania

5. Działania niezbędne do poprawy krajowych i regionalnych systemów badań i

innowacji

6. Działania wspierające transformację przemysłową

7. Instrumenty współpracy międzynarodowej

Cel główny Cel szczegółowy Warunek wstępny

1. Bardziej inteligentna

Europa dzięki wspieraniu

innowacyjnej i inteligentnej

transformacji gospodarczej

EFRR:

Wszystkie cele

szszegółowe

Dobre zarządzanie

(governance) krajową lub

regionalną strategią

inteligentnej specjalizacji

Warunek umożliwiający w zakresie

inteligentnych specjalizacji Tłumaczenie 

własne



Międzyregionalne Inwestycje Innowacyjne

CO?

Międzyregionalne Inwestycje Innowacyjne – komercjalizacja i wykorzystanie skali 

jednolitego rynku dla przeprowadzania i wdrażania innowacji, a także zachęcanie do 

budowania powiązań między europejskimi innowatorami, naukowcami, 

przedsiębiorcami w celu budowania, ulepszania, zmieniania europejskiego łańcucha 

wartości

Ile?

11.5 % z zasobów finansowych Europejska Współpraca Terytorialna (t.j. ok. 1 

miliard Euro) 

Jak?

Bezpośrednie lub pośrednie zarządzanie przez Komisję Europejską

Dla kogo?

Aktorów innowacji w obszarach inteligentnych innowacji



Działanie pilotażowe I 

Przygotowanie kompleksowej 
strategii transformacji 
gospodarczej opartej na 
strategii inteligentnych 
specjalizacji

• Szerokie rozumienie 
innowacji oparte na strategii 
inteligentnej specjalizacji

• Podejście międzysektorowe 
z naciskiem na miejsca 
pracy, przemysł, modele 
biznesowe, gospodarkę i 
społeczeństwo jako całość

• Odpowiedź na wyzwania 
globalizacji, automatyzacji, 
dekarbonizacji, 
wschodzących technologie, 
umiejętności i inwestycje



2021-27 Inteligentna Specjalizacja 2.0: Innowacyjna i inteligentna 

transformacja gospodarcza

Potencjał 
gosodarczy

Wyzwania 
społeczne

Potencjał naukowy

Potencjał 
innowa-

cyjny

Nisze na rynkach 

międzynarodowych

Poprawa 

pozycji w 

łańcuchach 

wartości 

Zwiększenie 

wartości 

dodanej dla 

istniejących 

aktywności

Nowe 

rozwiązania



Testowanie nowej metody 
zacieśniania gospodarczej 
współpracy między regionami 
UE:

• Komercjalizacja i dyfuzja 
nowych rozwiązań 

• Przyciąganie inwestycji 
prywatnych

• Wykorzystać możliwości 
synergii z innymi 
instrumentami UE (the 
Investment Plan, Horizon 
2020, COSME)

Działanie pilotażowe II 



Współpraca międzynarodowa - Partnerstwa tematyczneThem at ic S3  partnerships 

Source: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-thematic-platforms 



Thank you!


