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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że badania naukowe i innowacje stanowią siłę napędową, która ma 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania i wzmocnienia przez UE konkurencyjnej pozycji, 
oraz podkreśla istotny wkład polityki spójności w rozwój badań naukowych i 
innowacyjności w regionach; podkreśla w związku z tym, że regionalne wsparcie dla 
innowacji, badań naukowych i przedsiębiorczości słusznie zyskało na znaczeniu w 
ostatnich dekadach; zauważa, że w funduszach polityki spójności przeznaczono na te cele 
około 86 miliardów EUR, tj. około 25% łącznego budżetu polityki spójności, oraz zwraca 
się do Komisji o przeprowadzenie analizy, czy innowacyjnym projektom finansowanym 
za pośrednictwem funduszy strukturalnych można zapewnić taki sam stopień widoczności 
jak projektom finansowanym w ramach programów ramowych; uważa, że zgodnie z 
zasadami i założeniami strategii Europa 2020 oraz z projektem przewodnim „Unia 
innowacji” tendencję tę należy w każdym razie utrzymać, a zrównoważony rozwój (w tym 
zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym) powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w przyznawaniu funduszy, przy czym silna polityka regionalna o 
odpowiednim poziomie zasobów jest warunkiem wstępnym w tym zakresie; wzywa do 
wyraźnej koordynacji obecnych i nowych inicjatyw w ramach strategii Europa 2020, 
sprzyjając między innymi innowacjom w społeczeństwie opartym na partnerstwach 
„publiczno-prywatno-ludzkich”;

2. podkreśla, że należy sprzyjać lepszej koordynacji i synergii między przyszłymi 
wspólnymi ramami strategicznymi polityki regionalnej a przyszłymi wspólnymi ramami 
strategicznymi na rzecz programów badań naukowych i innowacji w celu wzmocnienia 
europejskich cyklów innowacji; wzywa Komisję, aby zapewniła komplementarność, 
określając, w jaki konkretnie sposób można ją osiągnąć; podkreśla w związku z tym 
możliwości stworzenia synergii między obiema strategiami politycznymi, dbając przy tym 
o ich wzajemne wzmacnianie się; podkreśla, że głównym wyzwaniem dla państw 
członkowskich i regionów jest stworzenie synergii między różnymi instrumentami 
finansowania badań naukowych i innowacji zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym, oraz finansowanie dalszych działań w celu upowszechniania wyników takich 
projektów i ich rozpropagowania; zwraca się do państw członkowskich, aby zwracały 
uwagę na wdrażanie tych strategii na szczeblu krajowym i regionalnym, szczególnie jeżeli 
odpowiedzialność za różne fundusze unijne ponoszą różne organy krajowe, w celu 
poprawy komplementarności programów;

3. podkreśla, że w okresie, gdy dostępne zasoby finansowe są ograniczone, kluczowe 
znaczenie ma przeznaczenie środków na inteligentnie wyselekcjonowane priorytety w 
regionach, tak aby osiągnąć masę krytyczną; 

4. apeluje, by w związku z przyszłym ukierunkowaniem polityki spójności na strategię 
Europa 2020 priorytet „Innowacje” był wiążący dla regionów objętych celem 1 i celem 2, 
oraz aby priorytet ten znalazł odzwierciedlenie w przyznawanych na wszystkich 
szczeblach środkach finansowych; wskazuje jednak, że samo ustalenie docelowych 
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poziomów zwiększonych nakładów na badania naukowe, rozwój i innowacje nie 
przyniesie skutków, o ile środki te nie będą szły w parze z całościowym rozwojem 
strukturalnym społeczeństw; 

5. wzywa Komisję, aby ewentualnie zaproponowała dalsze zachęty do korzystania ze 
środków funduszy strukturalnych w dziedzinie innowacji;

6. opowiada się za przyjęciem oddolnego podejścia do innowacji i podkreśla potrzebę 
aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych podmiotów lokalnych i 
regionalnych oraz zaangażowania ich w opracowanie i realizację regionalnych strategii 
innowacyjności;

7. wzywa regiony, aby zgodnie z koncepcją „inteligentnej specjalizacji” opracowały 
dostosowane do warunków strategie innowacyjności oparte na regionalnych 
kompetencjach, obecnych atutach i zasobach; zaleca, aby regiony określiły, w jaki sposób 
można wykorzystać w praktyce możliwości synergii między wsparciem z funduszy 
strukturalnych a przyszłymi programami badań naukowych i innowacji z myślą o 
utworzeniu silnych, konkurencyjnych klastrów międzynarodowych i regionalnych 
centrów doskonałości, a także o dorównaniu innym regionom, co wzmocni gospodarkę 
regionalną;

8. podkreśla jednak, że poza zainteresowaniem poszczególnych regionów wzrostem 
gospodarczym, cała UE powinna być postrzegana jako obszar innowacji w celu 
zwiększenia komplementarności regionów, co powinno doprowadzić do pobudzenia 
konkurencyjności w skali międzynarodowej; wzywa zatem do lepszego nakreślenia i 
koordynacji działań podmiotów i władz regionalnych, a także działań państw 
członkowskich i organów europejskich; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
pomoc Komisji, która może udzielić regionom cennego wsparcia i może zapewnić 
wysoką jakość strategii, z poszanowaniem zasady pomocniczości; podkreśla w związku z
tym konieczność dalszego rozwoju współpracy terytorialnej i jej finansowania;

9. apeluje o większe zaangażowanie na szczeblu międzyrządowym w działania w ramach 
wspólnego planowania oraz Interreg III B w celu zacieśnienia współpracy w dziedzinie 
badań naukowych, rozwoju i innowacji na terenie Europy oraz zwiększenia udziału i 
aktywniejszego zaangażowania nowych państw członkowskich we wszystkie europejskie 
programy badawcze;

10. uważa, że władze lokalne i regionalne należy zachęcać do innowacji, szczególnie poprzez 
kontynuowanie i rozszerzanie inicjatyw takich jak „regiony wiedzy”, „żywe laboratoria” i 
„inteligentne miasta”, promujących wymiar terytorialny badań i rozwoju;

11. podkreśla, że podstawowym wymogiem takiej zintegrowanej strategii prowadzącej do 
synergii jest wiedza wszystkich zaangażowanych władz o wszelkich możliwościach 
finansowania; stwierdza, że podnoszenie świadomości w tym zakresie jest również 
finansowane z funduszy strukturalnych;

12. wskazuje, że innowacje to szerokie pojęcie, którego podstawę stanowią przede wszystkim 
popyt i użytkownik, gdyż innowacje powstają w wyniku interakcji z rynkiem; ma 
świadomość rozbieżności między nową wiedzą badawczą a jej stosowaniem w praktyce; 
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jako konieczne uzupełnienie doskonałości badań technologicznych zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej nie tylko na rozwoju doskonałości w regionach, 
głównie na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych, ale również na wspieraniu 
zastosowań, aby zachęcić przedsiębiorstwa do opracowywania nowatorskich metod, 
nadawania innowacjom wartości rynkowej oraz pobudzania transferów technologii i 
wymiany wiedzy fachowej z korzyścią dla społeczności;

13. podkreśla potrzebę wprowadzenia pojęcia tzw. „schodów do doskonałości”, z którą musi 
się wiązać poprawa regionalnych sieci instytutów badawczych, uniwersytetów, MŚP i 
innych odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu tworzenia klastrów, 
regionalnych platform technologicznych i centrów doskonałości wspierających udział 
takich sieci w unijnych projektach współpracy oraz programach badań naukowych i 
innowacji;

14. apeluje o opracowanie planu działania na rzecz „schodów do doskonałości” w celu 
utworzenia infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Spójności i EFRR, tak aby 
zwiększyć w zainteresowanych krajach uczestnictwo w kolejnym wspólnym programie 
ramowym badań i innowacji;

15. podkreśla, że MŚP są ważne dla rozwoju lokalnego i regionalnego oraz gospodarki w UE, 
a także dla konkurencyjności przemysłowej całej Unii, oraz że to głównie one zapewniają 
w UE zatrudnienie; zważywszy na potrzebę zapewnienia MŚP większych korzyści ze 
wspierania badań naukowych i innowacji, uważa, że regionalne wsparcie dla innowacji 
powinno zostać ukierunkowane na MŚP, że należy zmniejszyć biurokrację, która obciąża 
beneficjentów, oraz że programy finansowania powinny być bardziej elastyczne; 
podkreśla w związku z tym wartość dodaną polityki spójności, która zwiększa 
innowacyjność regionalnych MŚP działających w tradycyjnych obszarach dzięki 
lepszemu dostępowi do badań naukowych nastawionych na zastosowania praktyczne, 
transfer technologii i innowacji, rozwój kwalifikacji, pobudzanie kultury innowacyjności, 
a zwłaszcza internacjonalizację lub wspieranie różnego rodzaju przedsiębiorczości przy 
pomocy szerszego zakresu usług doradczych i łatwo dostępnej pomocy, między innymi w 
formie inicjatyw tworzenia „pojedynczego punktu kontaktowego”, aby zachęcić MŚP do 
otwarcia na nowe możliwości i lepszego wykorzystania dostępnych dla nich zasobów 
regionalnych; w związku z tym podkreśla również potencjalną wartość dodaną 
wynikającą z większego udziału MŚP we wspólnotach wiedzy i innowacji (WWiI);

16. podkreśla, że w interesie spójności i poprawy konkurencyjności gospodarki europejskiej, 
należy podjąć środki (m.in. uproszczenie procedur uczestnictwa i podnoszenie wiedzy) 
zmierzające do poprawy dostępu MŚP do badań naukowych i innowacji, w tym 
przedsiębiorstw działających w najmniej rozwiniętych i odległych regionach oraz na 
obszarach wiejskich;

17. uznaje zasadność zarówno centralnego zarządzania 7PR i programem na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP), jak i zdecentralizowanego podejścia do funduszy 
strukturalnych; podkreśla jednak potrzebę jak największej harmonizacji zasad, procedur i 
metod, przy czym należy zapewnić niezbędną elastyczność pomimo różnic w systemach 
zarządzania; podkreśla, że finansowanie badań naukowych i innowacji na szczeblu 
krajowym i unijnym powinno być bardziej skuteczne i wydajne oraz że należy 
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zobowiązać się do jego optymalizacji w celu opracowania strategicznego europejskiego 
planu badań naukowych i innowacji; uznaje nadmierne wymogi administracyjne za 
poważną przeszkodę w realizacji celów polityki spójności i w związku z tym domaga się 
skutecznych działań służących uproszczeniu procedur udzielania dotacji i systemów 
monitorowania;

18. z zadowoleniem przyjmuje zamiar dalszego korzystania przez Komisję i EBI z 
nowoczesnych instrumentów finansowania, takich jak fundusze odnawialne – jako 
uzupełnienie mechanizmów finansowania opartych na podziale ryzyka – w celu 
przyciągnięcia większej liczby inwestorów prywatnych i skuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych funduszy publicznych; wyraźnie zaleca, aby zainteresowane podmioty w 
regionach korzystały z tych możliwości;

19. wzywa Komisję do zwiększania synergii różnych instrumentów i funduszy, do 
propagowania wielofunduszowego podejścia, zbadania nowych możliwości finansowania 
z różnych źródeł oraz rozszerzenia finansowania krzyżowego z funduszy strukturalnych. 
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