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STRESZCZENIE 

Cel strategii lizbońskiej był już bardzo ambitny w chwili jej ogłoszenia w roku 2000: Unia 
Europejska miała stać się „najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą na wiedzy 
gospodarką do roku 2010”. Pierwotne wyzwanie stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc 
pracy poprzez modernizację gospodarki europejskiej, zmodyfikowane w 2005 r., było 
również niebagatelne. 

Te ogólne cele zostały uszczegółowione: inwestycje rzędu 3% produktu krajowego brutto 
(PKB) w badania naukowe i rozwój oraz stopa zatrudnienia wynosząca 70% aktywnej 
zawodowo ludności, a termin ich realizacji wyznaczono na koniec przyszłego roku (2010 r.). 
Nałożył się na nie dodatkowy element: światowa recesja gospodarcza wraz z negatywnym 
wpływem na zatrudnienie, konsumpcję oraz inwestycje. Wspieranie i ułatwianie przez UE 
badań naukowych, rozwoju technicznego oraz innowacji to jeden z głównych elementów 
polityki, w ramach której cele te mają być realizowane. 

W niniejszym opracowaniu przygotowanym dla Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu 
Europejskiego przeanalizowano cały ten obszar na tle „Dążenia do terytorializacji 
europejskiej polityki w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technicznego i innowacji”. 
Dokonano tego w drodze szeroko zakrojonego przeglądu dokumentów oraz opublikowanych 
wyników badań, uzupełnionego 23 analizami konkretnych doświadczeń w dziedzinie 
innowacji w całej UE. W całym dokumencie przytoczono właściwe przykłady z analiz 
konkretnych przypadków. Pełny wykaz informacji o analizach konkretnych przypadków 
znajduje się w załączniku. 

Rozdział 2 kładzie podwaliny poprzez sprecyzowanie najważniejszej i oczywistej, a jednak 
często nierozstrzygniętej kwestii, czym są innowacje i jakie czynniki decydują o ich 
sukcesie gospodarczym, technologicznym i społecznym. Niniejsze opracowanie nie jest 
wywodem czysto akademickim. Zrozumienie rzeczywistości, w której powstają innowacje, a 
także elementów ułatwiających ich rozwój stanowi podstawę oceny istniejących już strategii 
wspierania innowacji oraz możliwości podejmowania dalszych skutecznych działań w 
przyszłości. 

Badania dowodzą, że inwestycje publiczne w RTDI wywierają pozytywny wpływ na wzrost i 
zatrudnienie. Pozytywny wpływ, który staje się jednak bardziej widoczny w miarę upływu 
czasu. Inwestycje publiczne ułatwiają i stymulują powstawanie innowacji, jednak jest to 
tylko jeden z czynników przynoszących takie skutki. Osiągnięcie właściwego połączenia tych 
czynników jest zatem jednym z kluczy do sukcesu. 

Po wypracowaniu roboczej definicji innowacji kolejnym wyzwaniem było zdefiniowanie RTDI. 
Termin ten opisuje w gruncie rzeczy zbiór procesów, które są często - choć nie zawsze - 
wzajemnie ze sobą powiązane. W większych przedsiębiorstwach lub w przemyśle o wyższym 
stopniu zaawansowania technologicznego innowacje powstają często w sposób liniowy, tzn. 
dział badań i rozwoju opracowuje nowe produkty, które następnie przechodzą przez fazę 
testów zanim zostaną przekazane do produkcji w tym przedsiębiorstwie. W 
przedsiębiorstwach mniej zaawansowanych technologicznie, a także w wielu małych i 
średnich przedsiębiorstwach innowacje mają często inne źródła: nieformalne kontakty, 
uwagi klientów i dostawców, instytucje lub pracownicy zajmujący się innowacjami. 
Określenie rzeczywistej gospodarczej struktury regionu będzie zatem miało wpływ na wybór 
środków wspierania innowacji. 

Innowacje rodzą się tam, gdzie występują wzajemne relacje pomiędzy generowaniem i 
rozpowszechnianiem wiedzy, a także pomiędzy jej stosowaniem i wykorzystywaniem. 
Relacje te występują z reguły na terenie zakładu oraz w regionie, czyli na szczeblu 
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lokalnym, ale powinny również stanowić część globalnych kanałów informacyjnych i 
innowacyjnych. MŚP nie mają niekiedy dostępu do tych pierwszych i jeszcze częściej brak 
im związków z tymi ostatnimi. Podmioty polityki regionalnej mają do odegrania zasadniczą 
rolę w ułatwianiu powstawania „regionalnych systemów innowacji”, w których wpierw 
wyróżnia się potencjalnych beneficjentów, a następnie integruje się ich ze środowiskami, w 
których najczęściej powstają innowacje. 

Innowacje wymagają prawie zawsze dużego nakładu pracy, mogą również wymagać dużych 
nakładów kapitałowych. Korzyści skali oraz dostęp do finansowania operacyjnego i 
kapitałowego odgrywają zatem decydującą rolę w przekonywaniu firm do zaryzykowania 
niezbędnych inwestycji oraz wspieraniu ich w tych działaniach. W ten sposób zaczyna się 
postrzegać innowacje jako dobro publiczne. W celu stworzenia przeciwwagi dla 
niedoskonałości rynku konieczne jest działanie publiczne. W przeciwnym wypadku innowacje 
będą się nadal koncentrować w tych regionach, które mogą poszczycić się wieloletnimi 
tradycjami w tej dziedzinie. 

Tego rodzaju wsparcie objąć może szeroki zakres działań począwszy od rozwoju 
infrastruktury poprzez inicjatywy finansowe, a skończywszy na szkoleniach, materiałach 
instruktażowych itp. W procesie stymulowania gospodarki opartej na wiedzy w całej UE 
elementy wsparcia organizacyjnego i społecznego mogą okazać się równie ważne jak 
innowacje technologiczne. 

W rozdziale 3 położono nacisk na wymiar terytorialny aktualnej polityki europejskiej w 
dziedzinie RTDI. W tej dziedzinie udostępniono w ramach szeregu instrumentów znaczne 
zasoby na realizację celów strategii lizbońskiej w aktualnym okresie programowania 2007-
2013. Podstawowymi instrumentami są fundusze strukturalne, program ramowy w 
dziedzinie badań naukowych (FP7), a także program na rzecz konkurencyjności i innowacji. 

60% środków z funduszu spójności przewidzianych na realizację celu konwergencji, zaś 
75% funduszy przewidzianych na konkurencyjność przeznaczono teraz na realizację celów 
związanych ze strategią lizbońską. Wartości te są obowiązkowe dla starszych państw 
członkowskich (UE15) oraz nieobowiązkowe dla nowych państw członkowskich (UE12). 
Programy operacyjne funduszy strukturalnych przeznaczają ok. 26 mld euro na środki w 
dziedzinie RTDI. Kwota ta wzrasta do 86 mld euro, jeżeli włączymy w nie szerszy zakres 
środków związanych z innowacjami. Siódmy program ramowy dysponuje budżetem w 
wysokości 53,2 mld euro, natomiast program na rzecz konkurencyjności i innowacji 
dysponuje dodatkowymi 3,6 mld euro. 

Instrumenty te należą obecnie do tego samego okresu programowania, ale fakt, że zostały 
opracowane w oparciu o różne cele w dziedzinie innowacji, a także dla innych odbiorców, 
ma ciągle wpływ na decyzje dotyczące ich finansowania. 

Fundusze strukturalne koncentrują się z reguły na innowacyjnej infrastrukturze, a 
pochodzące z nich środki finansowe przekazywane są głównie na rzecz osób i instytucji 
zajmujących się generowaniem wiedzy naukowej i technicznej. Stosunkowo niewiele 
przeznacza się na tzw. zarządzanie innowacjami. To częściowo wyjaśnia, a z całą pewnością 
utrwala wyjątkowe skupienie finansowania na rzecz RDTI pochodzącego z funduszy 
strukturalnych na regionach odnoszących większe sukcesy w dziedzinie innowacji. 

Siódmy program ramowy koncentruje się na wybitnych osiągnięciach w dziedzinie badań 
naukowych, zatem osoby ubiegające się o fundusze z tego programu są z reguły osobami 
posiadającymi najwyższy potencjał wybitnych osiągnięć w tej dziedzinie. Siódmy program 
ramowy po raz pierwszy zawiera element zdolności regionalnych, który - w połączeniu z 
inicjatywą „regiony wiedzy” - stanowi 8,35% funduszy programu. Wnioski o fundusze w 
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tych dziedzinach wielokrotnie przewyższyły (ograniczoną) ilość dostępnych środków 
finansowych. 

Pojawia się kwestia nadmiernej koncentracji po stronie dostawcy, w przeciwieństwie do 
innowacji determinowanych popytem. Inicjatywa RIS/RITTS w latach 1994-2006 była 
jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem obejmującym podmioty lokalne i pomagającym 
im przeanalizować własne potrzeby i możliwości w dziedzinie innowacji. 

Pytanie o zastosowanie w stosunku do innowacji podejścia potrójnej helisy obejmującego 
centra generowania i praktycznego wykorzystania wiedzy oraz centra administracji na 
szczeblu lokalnym pojawia się bardzo rzadko, a jeszcze rzadziej udziela się odpowiedzi na to 
pytanie. 

W wyniku ekspertyzy ustalono, że za pośrednictwem różnych instrumentów dostępne są 
znaczne, choć niewystarczające środki finansowe. Żaden z tych instrumentów nie został 
opracowany z myślą o innowacjach regionalnych jako takich. Koncentrują się one raczej na 
pewnych aspektach innowacji, nie zaś na innowacji jako spójnym procesie. 

W tym miejscu pojawia się kwestia roli zarządzania w strategiach dotyczących innowacji, 
co jest tematem rozdziału 4. Kwestia ta odgrywa kluczową rolę w gospodarkach opartych 
na wiedzy. W zarządzaniu odnotowuje się tendencję ku zarządzaniu za pomocą sieci 
składających się z różnych podmiotów. 

Krajowe strategie polityczne w dziedzinie RTDI koncentrują się zwykle na strefach, które 
odnoszą już sukcesy, a mianowicie na centralnych obszarach miejskich, co jest tendencją 
całkowicie zrozumiałą. Dlatego też regiony o mniej korzystnych warunkach gospodarowania 
z reguły częściej zwracają się ku inicjatywom europejskim, aby uzyskać pomoc w 
zniwelowaniu tej dysproporcji. Wzmacnia to potrzebę tworzenia wielopoziomowych sieci 
zarządzania w dziedzinie innowacji. Zainteresowane strony powinny współpracować ze sobą 
na szczeblu lokalnym (współpraca pozioma), a także na szczeblu krajowym i europejskim 
(współpraca pionowa). 

Polityka innowacji wymaga przejścia od zrozumienia procesu innowacji do uczenia się 
modelu zarządzania. Przejście to nie jest ani jednolite ani uniwersalne, ponieważ wszystkie 
struktury zarządzania charakteryzują się dużym stopniem inercji. Prawdziwa równowaga 
pomiędzy zmianą w polityce innowacyjnej a inercją niektórych zainteresowanych podmiotów 
zmienia się w prawie każdym konkretnym przypadku. 

Skuteczne strategie polityczne w dziedzinie innowacji na szczeblu regionalnym wymagają 
zdolności organizacyjnych, instytucjonalnych i finansowych, aby ułatwiać i wspierać łączenie 
regionalnego sektora biznesu w szersze sieci. Choć wymóg ten jest szeroko uznawany, na 
rozwijanie takich zdolności ludzkich i materialnych na poziomie regionalnym przeznacza się 
niewiele funduszy w porównaniu ze środkami dostępnymi na realizację projektów. 

W tych podejściach oraz w procesie realizacji poszczególnych strategii politycznych i 
instrumentów europejskich obserwuje się tendencję do rezerwowania roli kierowniczej, roli 
w dziedzinie wdrażania i wykorzystywania dla podmiotów lokalnych i regionalnych. 
Opracowanie skutecznego systemu zarządzania wielopoziomowego w dziedzinie RTDI 
wymagałoby zagwarantowania lokalnym podmiotom znaczniejszej roli w opracowywaniu 
oraz definiowaniu wielu elementów. 

Inicjatywy wspólnotowe LEADER i EQUAL wspierały powstawanie nowych modeli 
zarządzania, zwłaszcza aktywne angażowanie zainteresowanych podmiotów lokalnych oraz 
wspieranie innowacji nie na płaszczyźnie technologicznej, lecz na płaszczyźnie 
społeczeństwa i zarządzania. LEADER+ miał również podstawowe znaczenie pod względem 
pomocy w powstawaniu przedsięwzięć lokalnych czy terytorialnych. 
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Doświadczenie uczy, że zdolność organu regionalnego do nawiązywania kontaktów oraz 
budowania sieci operacyjnych angażujących zainteresowane strony, takie jak podmioty 
oświatowe i gospodarcze, odgrywa prawie tak ważną rolę jak urzędowy status tego organu. 

W rozdziale 5 podjęto próbę dokonania syntezy tych odmiennych i wielorakich aspektów w 
stosunkowo spójny zbiór wniosków i zaleceń. 

Zrozumienie innowacji jako złożonego i dynamicznego procesu, w który zaangażowane są 
zainteresowane strony i który znajduje się pod wpływem środowiska, w którym powstaje, 
oraz podejście do innowacji w ten sposób to podstawa modernizacji gospodarki 
europejskiej. Strategia lizbońska powinna zatem uwypuklić rolę innowacji na szczeblu 
regionalnym jako motoru zmian gospodarki Europy oraz jej modernizacji. 

Realia poszczególnych regionów, a zwłaszcza różnice pomiędzy nimi należy postrzegać jako 
zaletę, nie zaś przeszkodę w rozwoju. Oznacza to, że decydenci polityczni nie powinni 
opracowywać i popierać uniwersalnych rozwiązań w dziedzinie innowacji. Badania w zakresie 
polityki należy wzmocnić pod kątem uchwycenia potrzeb i ograniczeń w dziedzinie innowacji 
w różnych kontekstach przemysłowych i regionalnych. Zainteresowanym podmiotom 
lokalnym powinno się zapewniać jasne i użyteczne doradztwo. Może zaistnieć potrzeba 
opracowania związanych z nim materiałów w językach krajowych. 

W cały proces powinny zostać zaangażowane regiony. Potrzebne będą z pewnością 
dodatkowe zasoby finansowe, jednak zyski z aktualnych inwestycji wzrosłyby znacznie 
dzięki zróżnicowanym strategiom lokalnym i regionalnym. Należy wzmocnić rolę regionów w 
opracowywaniu i wdrażaniu takich strategii. Jest to raczej kwestia bardziej elastycznych 
zasobów i wsparcia dla rozwijania potencjału niż kwestia kompetencji formalnych. 

Innowacje powinny stanowić podstawę polityki spójności oraz wzmacniać procesy 
innowacyjne w kontekstach regionalnych. Niezbędny jest większy nacisk na innowacje, 
zwłaszcza w słabszych regionach. Nowe koncepcje polityczne angażujące odnośne 
podmioty, które wspólnie opracowują strategie, wdrażają je i oceniają wymagają wsparcia, 
akceptacji oraz wzmocnienia w ramach europejskich strategii politycznych. Należy poświęcić 
większą uwagę rozszerzeniu obszaru zainteresowania innowacji z techniki na społeczeństwo 
i organizację, przyjęciu potrójnej helisy (organy publiczne - badania naukowe - przemysł) 
jako podstawy oraz stworzeniu połączeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi 
podmiotami i systemami. Należy podejmować systematyczne działania mające na celu 
stymulowanie oraz ułatwianie komunikacji i współpracy międzyregionalnej. Tego rodzaju 
wysiłki byłyby bezcelowe, gdyby nie były zaangażowane w nie odpowiednie zasoby 
finansowe. 

Należy wspierać działania wzmacniające uprawnienia regionalne. Wsparcie takie mogłoby 
obejmować inicjatywy oraz zasoby na rozwój regionalnych strategii innowacyjnych. Należy 
podejmować wysiłki mające na celu zniesienie lub złagodzenie przeszkód utrudniających 
regionom i MŚP czerpanie korzyści ze strategii innowacyjnych w ramach polityki 
europejskiej w poszczególnych sektorach. 

Należy dokonać oceny skuteczności asygnowania środków na konkretne cele. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na środki poprawy zdolności absorpcyjnych regionów poprzez rozwijanie 
potencjału. Większy potencjał oraz zwiększony udział zaowocowałyby prawdopodobnie 
różnymi strategiami w różnych regionach. Systemy finansowania wymagałyby wtedy 
odpowiedniej elastyczności, aby móc dostosowywać się do różnych strategii, w tym powinny 
obejmować więcej kapitału podwyższonego ryzyka oraz innych mechanizmów finansowych 
dla przedsiębiorstw. 

RIS/RITTS to jedyny instrument polityki europejskiej wspierający rozwój strategii 
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politycznych w oparciu o analizę systemów innowacji, możliwości powstawania innowacji 
oraz ich wprowadzania w regionach i obejmujący nawiązywanie kontaktów i wymianę 
doświadczeń. Należy ponownie stworzyć program o podobnym profilu. Korzystne elementy 
strategii RIS/RITTS, zwłaszcza współpraca pomiędzy podmiotami regionalnym różnych 
państw członkowskich oraz regionami, powinny zostać wzmocnione we wszystkich 
aspektach programu. Polityka europejska odgrywa bardzo ważną rolę w oferowaniu 
pomocy, wskazówek oraz wsparcia dla takich strategii. Skupienie się na nowatorskich 
strategiach politycznych takich jak RIS/RITTS, Leader oraz EQUAL wiąże się z ryzykiem 
eliminacji „strategii niszowych”, ponieważ często nie wpisują się one dobrze w główny nurt 
polityki. W polityce europejskiej należy stymulować nowatorskie podejście do procesu 
tworzenia polityki. 

Choć europejska polityka w dziedzinie badań naukowych powinna nadal wspierać 
doskonałość, należy zwrócić większą uwagę na większą obecność przedsięwzięć 
realizowanych w ramach siódmego programu ramowego w regionach, w których są one 
realizowane. Inicjatywy łączące siódmy program ramowy z podmiotami regionalnymi oraz 
decydentami politycznymi przyczyniły się do powstania wielu interesujących projektów. 
Ponieważ popyt znacznie przewyższył dostępne możliwości finansowe, w dziedzinie tej pilnie 
potrzeba dodatkowych środków. 

Istotą poszczególnych ograniczeń oraz utrudnień wskazanych w niniejszym opracowaniu, a 
także wysuniętych zaleceń co do ich usunięcia lub złagodzenia jest to, że ogólna strategia 
polityczna musi w większym stopniu skupiać się na regionach. Kluczowym elementem 
większego skupienia się na regionach musi być większe zaangażowanie podmiotów 
regionalnych w opracowywanie i wprowadzanie tych ważnych strategii politycznych. 

Mając na uwadze skalę wyzwań, jakie stoją przed innowacjami w Europie, a także skalę 
recesji gospodarczej, z pewnością potrzebne będą znaczniejsze zasoby finansowe. Byłyby 
one z pewnością wykorzystywane bardziej skutecznie, gdyby umiejętności, spostrzeżenia 
oraz pomysły użytkowników końcowych stanowiły nieodłączną część decyzji o najlepszym 
sposobie wykorzystania tych zasobów. 

 

 


