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Słabe strony wcześniejszych regionalnych
strategii innowacji:

• brak perspektywy międzynarodowej

i ponadregionalnej;

• brak związku z bazą przemysłową i gospodarczą

danego regionu;

• brak solidnej analizy mocnych stron regionu;

• ślepe naśladowanie najlepiej prosperujących

regionów, bez uwzględnienia lokalnego kontekstu.

• brak priorytetyzowania, brak rzeczywistej
koncentracji środków na działaniach i sektorach

• brak szerokiego zaangażowania głównych
interesariuszy w tworzenie i wdrażanie Strategii

Geneza „Inteligentnych specjalizacji”



Przedsiębiorczy proces odkrywania
oznacza prawdziwe zaangażowanie
podmiotów lokalnych innowacji w
proces opracowania i wdrażania
Strategii RIS3Organizacje pozarządowe i 

inicjatywy obywatelskie, 
rozwiązywanie wyzwań 

społecznych, dla których 
innowacyjne rozwiązania 

byłyby pomocne, 
stowarzyszenia konsumenckie, 

itd. Społeczeństwo 
obywatelskie

Różne działy administracji,
w razie potrzeby na różnych 

szczeblach rządowych, agencji 
rozwoju regionalnego,
doradztwo biznesowe,

biura zamówień publicznych, 
inkubatory, itp

Administracja
Publiczna

Badania
publiczne i prywatne 
instytucje badawcze, 

uczelnie,  parki naukowo-
technologiczne,

Biura transferu technologii, 
członkowie komisji, 

regionalne plany działania 
Horizon2020, ESFRI itd.

Biznes
Produkcja i usługi, sektor 

finansowy, sektor przemysłów 
kreatywnych, duże firmy, 

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa.

Młodzi przedsiębiorcy, 
studenci z pomysłami 

biznesowymi ,  klastry i 
organizacje biznesowe.

Proces Przedsiębiorczego Odkrywania  



Table 1. Financial allocation to TO1 ERDF, (million euros) subject to possible changes until all operatonal programmes are adopted

40 miliardów Euro – ogólny budżet dla CT1

„Badania+Rozwój+Innowacje”

• Ponad połowa alokacji na CT1 będzie zainwestowana w 4 państwach: PL, ES, DE i IT. 

O co idzie gra ?



Cel tematyczny 3 - Wzmacnianie konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

(w odniesieniu do EFMR)

Cel tematyczny 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji.

100% alokacji na obszary inteligentnych specjalizac ji

Preferencje dla projektów  w obszarach inteligentny ch specjalizacji

Cele tematyczne inwestycji 
wg Strategii RIS3



Wizja Regionu: ekologicznie i społecznie

zrównoważona, innowacyjna i konkurencyjna

gospodarka – lider w kreowaniu ekoinnowacji.

Region najwyższej jakości życia.

Misja Strategii: Wspieranie rozwoju

innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki,

nakierowanej na dobro społeczne i ochronę

ekosystemu, jako bazy funkcjonowania

społeczeństwa. Wspieranie inteligentnych

specjalizacji, inteligentnych obszarów

aktywności, priorytetowych działań

i technologii.

Podkarpacka RIS3



3. ICT - specjalizacja wspomagaj ąca 

Podkarpackie 
„Inteligentne Specjalizacje”



Instytucje partnerskie w regionie: 
Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Instytucje otoczenia biznesu 

wspierające rozwój innowacyjności, Urząd Statystyczny, Wojewódzki Urząd Pracy, Administracja 
samorządowa gminna i powiatowa, organizacje pozarządowe

LIDER
Zarząd Województwa Podkarpackiego

Podkarpacka 
Rada Innowacyjności

Klastry

Przedsi ębiorcy

Sektor naukowo-
badawczy

Panel 
JAKOŚCI 

ŻYCIA

Panel
TECHNOLOGIE 

INFORMATYCZNE I 
TELEKOMUNIKACYJNE

Panel 
LOTNICTWO

I KOSMONAUTYKA

Struktura wdrażania Strategii RIS3



Dziękuję za uwagę


