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I. Kontekst polityczny sprawozdania:

W dobie recesji gospodarczej i związanych z tym ograniczeń budżetowych, a także z uwagi 
na coraz silniejszą światową konkurencję decydujące znaczenie dla UE ma stałe zwiększanie 
zdolności innowacyjnych. Dlatego też UE dąży do tego, by stać się „Unią innowacji”1

Doświadczenia z ubiegłych lat pokazują, że inwestycje UE ogółem, jak również te w sektorze 
badań i rozwoju oraz innowacji, często nie prowadziły do oczekiwanych rezultatów ze 
względu na brak kompleksowej spójnej strategii: udzielane wsparcie obejmowało zbyt 
rozległe obszary, decyzje polityczne w zbyt dużej mierze odbiegały od wymogów konkretnej 
sytuacji w danym miejscu, a także istniała zbyt wąska sieć powiązań między 
zainteresowanymi podmiotami a poszczególnymi szczeblami administracji. Taka sytuacja nie 
może się jednak utrzymywać. Słabo ukierunkowane i zbyt rozległe wsparcie nie ma już racji 
bytu z uwagi na napiętą sytuację budżetową i gospodarczą w państwach członkowskich i w 
UE. Zatem w przyszłości należy zachować szczególną ostrożność podczas wyboru celów, 
które mają zostać objęte wsparciem. Decydujące znaczenie będzie przy tym miała skuteczna 
współpraca między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami na wszystkich szczeblach 
(networking excellence – tworzenie sieci centrów doskonałości).

W celu zapewnienia efektywniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych w przyszłości 
prawodawca przewidział 11 celów tematycznych („koncentracja tematyczna”) oraz 
różnorodne uwarunkowania ex ante. W celu uzyskania w przyszłości wsparcia ze środków 
EFRR na realizację celu tematycznego nr 1 regiony będą musiały dokonywać inwestycji w 
badania, rozwój i innowacje w oparciu o tak zwane „strategie inteligentnej specjalizacji”. W 
okresie programowania 2014–2020 opracowanie takiej strategii będzie absolutnym 
wymogiem, uwarunkowaniem ex ante2, niezbędnym do uzyskania dostępu do wsparcia ze 
środków EFRR na badania, rozwój i innowacje3. 

Regiony znajdują się obecnie w decydującej fazie wypracowywania warunków finansowania 
na kolejny okres programowania 2014–2020. Komisja Europejska prowadzi już negocjacje z 
państwami członkowskimi lub regionami dotyczące treści umów o partnerstwie oraz 
programów operacyjnych. Zatem państwa członkowskie lub regiony muszą obecnie 
opracowywać priorytety nowej polityki wsparcia oraz wymagane przez UE warunki 
niezbędne do otrzymania wsparcia. Jednocześnie instytucje UE są w końcowej fazie 
negocjacji dotyczących ram legislacyjnych nowej polityki spójności na lata 2014–2020. 
Sprawozdanie powstaje zatem w pełnej napięć atmosferze.

W polityce panują bardzo duże oczekiwania, jeśli chodzi o realizację tej koncepcji naukowej, 
która dopiero przed kilkoma laty ujrzała światło dzienne, ale już została wyznaczona jako 

                                               
1COM(2010)0546, m.in. s. 24.
2Art. 2 nowy rozporządzenia ramowego; załącznik V do rozporządzenia ramowego, Uwarunkowania ex ante, 
zobacz również informację nr 10 Komisji Europejskiej odnośnie do uwarunkowań ex ante; cel polegający na 
umocnieniu badań, rozwoju i innowacji obejmuje ponadto zarówno rozwój doskonałości w zakresie badań 
naukowych i innowacji, zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw w badania naukowe i innowacje, jak i 
zwiększenie potencjału „trójkątów wiedzy”.
3Cel tematyczny zgodnie z art. 9 pkt 1 przyszłego rozporządzenia ramowego (2011/0276(COD)), zwanego dalej 
rozporządzeniem ramowym, lub zgodnie z art. 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie EFRR, stan na dzień 
3.6.2013 r.
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uwarunkowanie ex ante dla przyszłego finansowania z funduszy strukturalnych. Również 
świat nauki oczekuje w napięciu na dowody potwierdzające możliwości praktycznego 
zastosowania tej koncepcji. Już teraz można dostrzec wyzwania dla zainteresowanych 
podmiotów, a także pierwsze zagrożenia związane z tym nowym wymagającym procesem.

II. Struktura dokumentu roboczego:

W niniejszym dokumencie roboczym sprawozdawca pragnie ustanowić podstawę dla 
dalszych dyskusji w komisji dotyczących sprawozdania z własnej inicjatywy. Sprawozdawca 
nakreśli najpierw zwięźle ramy prawne oraz wynikający z nich zakres zadań dla regionów. 
Następnie omawiając niektóre kwestie do zbadania, sprawozdawca chciałby naświetlić 
strategię S3 (Smart Specialisation Strategy – strategia inteligentnej specjalizacji), jak również 
związane z nią wyzwania i zagrożenia dla zainteresowanych podmiotów, a także przedstawić 
kilka „dobrych praktyk”.

III. Strategia inteligentnej specjalizacji (S3):

Strategia ta ma złożony charakter. Odpowiednio trudno jest ją zatem zdefiniować. Komisja 
Europejska i prawodawca osiągnęli jednak pod koniec negocjacji porozumienie odnośnie do 
następujących elementów:

1. Definicja zaproponowana przez Komisję Europejską i prawodawcę1

„Strategia inteligentnej specjalizacji oznacza krajowe i regionalne strategie innowacyjności, w 
których określa się priorytety służące zapewnieniu przewagi konkurencyjnej. Cel ten należy 
osiągnąć w drodze rozwoju potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji, który 
odpowiada potrzebom przedsiębiorstw, tak aby w spójny sposób wyjść naprzeciw 
powstającym możliwościom biznesowym i zmianom na rynku. Należy przy tym unikać 
powielania i rozdrabniania wysiłków na szczeblu UE”. 

2. Niezbędne działania regionów2

W ramach prawnych wyznaczono dla regionów następujące działania:
 samoocena za pomocą analizy SWOT lub podobnego narzędzia: z góry należy ocenić 

mocne strony, potrzeby i oczekiwane rezultaty; 
 wskutek powyższego w strategii S3 koncentruje się zasoby na ograniczonym zestawie 

priorytetów badań naukowych i innowacji;
 strategia obejmuje środki na rzecz pobudzenia prywatnych inwestycji w badania i 

innowacje;
 strategia obejmuje system monitorowania i przeglądu3;
 ponadto przewiduje się przyjęcie przez państwa członkowskie ram określających dostępne 

środki budżetowe na badania naukowe i innowacje, w tym wieloletniego planu 
                                               
1Art. 2 przyszłego rozporządzenia ramowego, wynik rozmów trójstronnych, stan na dzień 17.6.2013 r., 
tłumaczenie własne z języka angielskiego, podział zdań w celu uzyskania lepszej czytelności, wersja oryginalna: 
EN.
2Zobacz załącznik V do wniosku dotyczącego rozporządzenia ramowego lub wyniki rozmów trójstronnych, 
dawny załącznik IV.
3Wniosek dotyczący systemu przeglądu nie zyskał poparcia większości.
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związanego z priorytetami UE (Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur 
Badawczych, ESFRI).

Poza wspomnianymi działaniami Komisja Europejska nie powinna dokonywać żadnego 
dalszego przeglądu treści strategii1. W przypadku gdy strategia nie zostanie w ogóle 
opracowana bądź gdy w chwili przyjęcia programów operacyjnych nie będzie dostępny plan 
działania, który zapewnia wdrożenie strategii do 2016 r., nie zostaną wypłacone środki z 
EFRR2 przeznaczone na realizację celu tematycznego dotyczącego badań, rozwoju i 
innowacji3. 

IV. Kwestie do zbadania

1. Czy nie dochodzi do konfliktu między wiążącym celem tej strategii a niezbędną 
elastycznością w podejściu regionalnym (podejście ukierunkowane na konkretny 
obszar)? Czy nie istnieje ryzyko, że to uwarunkowanie ex ante stanie się jedynie 
formalnością?

Istota uwarunkowania ex ante dotyczącego strategii S3 polega na tym, że każdy region 
opracowuje własną strategię dostosowaną do jego potrzeb. Ostatecznie tylko poszczególne 
regiony mogą decydować o tym, jakie działania zwiększają ich potencjał innowacyjny. 
Jednocześnie prawodawca wyznacza jednak ogólne zasady dotyczące koncentracji 
tematycznej i metodyki dla wszystkich regionów. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad 
Komisja Europejska może zawiesić płatności w celu zapewnienia efektywności wsparcia.
Trudno jednak określić, jak dokładna analiza byłaby tu odpowiednia. Komisja Europejska 
ostatecznie może jedynie sprawdzić, czy regiony zastosowały wymaganą metodykę oraz czy 
opracowano strategię, natomiast nie analizuje treści strategii4. Tego rodzaju konflikt może 
stwarzać pewne (wewnątrzsystemowe) ryzyko, że uwarunkowanie ex ante będzie traktowane 
jedynie jako formalność. 

 Strategia S3 nie jest zatem sama w sobie skutecznym magicznym zaklęciem, lecz tylko 
środkiem wsparcia. Ostatecznie to nie dane uwarunkowanie powinno stanowić decydującą 
siłę napędową, lecz chęć wypracowania przez poszczególne regiony właściwego i 
kompleksowego podejścia do innowacyjności z myślą o przyszłości ich mieszkańców. 
Jeśli regiony nie będą postrzegać tej strategii jako swojej szansy, i tak nie osiągną żadnych 
spektakularnych wyników, bez względu na to, jak będą się kształtowały ramy 
legislacyjne. 

Opracowanie strategii we właściwy sposób będzie stanowiło dla regionów wymagające i 
pracochłonne zadanie. Zatem regiony powinny stworzyć długoterminowe i szeroko zakrojone 
strategie innowacyjności, wykraczające również poza wymogi prawne oraz kolejne okresy 

                                               
1Art. 17 ust. 4a nowy rozporządzenia ramowego, który jest nadal przedmiotem negocjacji: „kontrola spójności”; 
wytyczne Komisji, część I z marca 2013 r., s. 16.
2W tym przypadku mowa o płatnościach okresowych zgodnie z art. 17 ust. 5 nowy rozporządzenia ramowego, 
stan: rozmowy trójstronne, wersja z dnia 10.6.2013 r.
3Zobacz art. 17 ust. 1 i nn., co do którego brak jeszcze ostatecznego porozumienia, wytyczne Komisji z marca 
2013 r., s. 18;
wysokość środków powinna przy tym zależeć od osiąganych postępów i rodzaju funduszu.
4Zobacz część III pkt 2 oraz przypis 6.
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programowania1.

2. Czy strategia może stanowić skuteczne podejście do polityki spójności dla wszystkich 
regionów, niezależnie od poziomu innowacyjności, jaki reprezentują, bądź stopnia 
rozwoju?

Regiony mają różne warunki w odniesieniu do infrastruktury lub zasobów ludzkich, a także 
różne mocne i słabe strony. Odpowiednio muszą także istnieć różne sposoby zwiększania 
skuteczności regionalnych systemów innowacji. Tylko niektóre nieliczne regiony mają realną 
szansę, by stać się tzw. liderami innowacji, którzy mają potencjał tworzenia przełomowych 
technologii i innowacji. Przeważająca część regionów będzie należała do kategorii tzw. 
naśladowców innowacji, którzy będą tworzyć dla innowacji nowe zastosowania. W ten 
sposób przykładowo Finlandia zmodernizowała przemysł drzewno-papierniczy, stanowiący 
podstawę gospodarczą tego kraju, dzięki zastosowaniu nanotechnologii opracowanych w 
innym kraju. Jedynie tego rodzaju szeroko zakrojone podejście strategiczne może 
doprowadzić do przemian gospodarczych we wszystkich regionach i tym samym stanowi 
uzasadnienie wykorzystania środków polityki spójności w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji. W przeciwnym razie poszczególne fundusze strukturalne pełniłyby wyłącznie rolę 
kolejnego programu na rzecz wspierania badań naukowych.

 Warunki ramowe należy zatem określić w taki sposób, aby każdy region, niezależnie od 
sytuacji wyjściowej, mógł wykorzystać strategię, by osiągnąć postęp. W możliwie 
najszerszym zakresie należy ująć w nich cel tematyczny nr 1 rozporządzenia w sprawie 
EFRR. Musi z nich również jasno wynikać, że w centrum uwagi nie są już badania 
naukowe, lecz innowacje. Jeżeli pojęcie innowacji będzie dość szeroko rozumiane i nie 
będzie ograniczone do konkretnych technologii, każdy region będzie mógł odnaleźć coś 
dla siebie.

 Sprawozdawca dostrzega niebezpieczeństwo w tym, że regiony zajmą się przede 
wszystkim zagadnieniem dotyczącym badań i rozwoju. W tym kontekście, zależnie od 
warunków regionalnych, decydujące znaczenie ma z pewnością pojmowanie innowacji 
także w kategoriach nastawienia na użytkownika zamiast pozostawanie przy teorii 
innowacji nastawionej na technologię. U podstaw strategii powinno leżeć szersze pojęcie 
innowacji i to nie tylko w znaczeniu technologicznym, przy czym nie chodzi tu wyłącznie 
o innowacje z zakresu nowoczesnej technologii, lecz również innowacje 
niezaawansowane technologicznie lub nawet innowacje inne niż technologiczne, 
praktyczne innowacje, czyli przykładowo również o innowacje w dziedzinie świadczenia 
usług, usprawniania procesów i przekształcania organizacji, a także w dziedzinach modeli 
biznesowych, marketingu, zarządzania marką i projektowania oraz o innowacje 
ekologiczne lub społeczne, które przykładowo mają na celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym z aktywnym starzeniem się lub zmierzenie się z problemem zmian 
demograficznych. 

 Nie bez znaczenia jest również wielkość środków finansowych przyznanych przez szefów 
państw lub rządów oraz zakres swobody, jaką będą jeszcze dysponowały regiony podczas 
ich rozdziału. Również bardziej rozwinięte regiony powinno interesować uzyskanie 

                                               
1Przykładowo powinny opracować je również na potrzeby innych funduszy, jak EFS, oraz innych celów 
tematycznych.



PE514.671v01-00 6/12 DT\940990PL.doc

PL

wsparcia, ponieważ w przeciwnym razie regiony te prawdopodobnie zupełnie zrezygnują 
ze strategii, co jest sprzeczne z wyznaczonym celem i nie powinno się wydarzyć.

3. Dlaczego proces „przedsiębiorczych odkryć” jest tak istotny? Czy realne jest 
podejście oddolne? Czy podmioty są w wystarczający sposób zaangażowane w ten 
proces?

Środowisko naukowe i Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmują nowe podejście 
oddolne w ramach strategii. W przeciwieństwie do wcześniejszych strategii na rzecz 
innowacji w obecnej strategii decyzje o biegu wydarzeń nie powinny być podejmowane 
odgórnie. Zamiast tego wizja regionu dotycząca jego przyszłości powinna być opracowywana 
w ramach tzw. procesu „przedsiębiorczych odkryć”, z udziałem właściwych przedsiębiorstw 
(MŚP lub dużych przedsiębiorstw), instytucji badawczych i innych zainteresowanych 
podmiotów1.

 Zdaniem sprawozdawcy zagadnienie to stanowi newralgiczny punkt strategii. Ostatecznie 
końcowa decyzja i tak jest podejmowana w kręgach politycznych. Bez odpowiedniego 
udziału zainteresowanych podmiotów nie można byłoby jednak przeprowadzić właściwej 
oceny mocnych i słabych stron danego regionu. Szczególny nacisk kładzie się w tym 
procesie na rolę przedsiębiorstw. Bowiem to właśnie one wiedzą najlepiej, co odpowiada 
ich potrzebom i potencjałowi. Instytucje badawcze, uniwersytety i instytucje takie jak 
m.in. inkubatory innowacji powinny umożliwiać przedsiębiorstwom rozwój ich 
innowacyjności z jednej strony poprzez wyniki badań nastawione na użytkownika, a z 
drugiej strony poprzez ich pracowników (proces rozpowszechniania wiedzy). Wskutek 
powyższego to w nowo powstałych (np. firmy typu spin-off) lub już istniejących 
przedsiębiorstwach powstają innowacyjne produkty i usługi. To właśnie te 
przedsiębiorstwa stanowią siłę napędową przemian gospodarczych w regionie oraz 
przyczyniają się do umocnienia jego konkurencyjności. Jedynie dzięki owocnej 
współpracy zarówno między tymi podmiotami („trójkąt wiedzy”), jak i z decydentami 
(instytucje zarządzające) możliwa jest prawidłowa realizacja strategii innowacyjności. 

 W tym kontekście pojawia się pytanie, czy regiony w wystarczającym stopniu angażują w 
ten proces właściwe zainteresowane podmioty, czy też nie wprowadza się żadnych zmian, 
a konsultacje prowadzi się w dotychczas znany sposób wyłącznie z dotychczasowymi 
podmiotami. W kręgu wyłącznie tradycyjnych podmiotów nie da się jednak wypracować 
żadnej wizji. Powinny w tym zatem uczestniczyć przykładowo przedsiębiorcy „jutra”. 
Ponadto proces „przedsiębiorczych odkryć” powinien sięgać wyraźnie głębiej 
(„odkrywać”) niż miało to miejsce w ramach dotychczasowych konsultacji. 

 Jest to możliwe wyłącznie dzięki odpowiednim zdolnościom administracyjnym: właściwe 
instytucje zarządzające będą musiały przyswoić sobie elastyczny, nowoczesny sposób 
myślenia zarówno w odniesieniu do wyboru, jak i realizacji procesów z udziałem 
zainteresowanych podmiotów.

4. Czy określono realistyczne ramy czasowe dla sporządzenia strategii? 

                                               
1Zgodnie z sekcją 4.3 ust. 2 załącznika I do rozporządzenia ramowego „przy zaangażowaniu w proces 
»przedsiębiorczych odkryć« krajowych i regionalnych instytucji zarządzających oraz zainteresowanych 
podmiotów, takich jak uniwersytety, inne instytucje szkolnictwa wyższego, przedstawiciele przemysłu i 
partnerzy społeczni”.
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Komisja Europejska zaproponowała omawiane uwarunkowanie ex ante dopiero jesienią 
2011 r. Przy czym już w najbliższych tygodniach i miesiącach Komisja Europejska musi 
zatwierdzić programy operacyjne. Regiony, które dopiero w tym momencie rozpoczęły 
opracowywanie strategii, przypuszczalnie nie zdołają przedstawić gotowych strategii już w 
trakcie przedkładania programów operacyjnych. Istnieje zatem ryzyko, że właśnie tzw. proces 
„przedsiębiorczych odkryć”, czyli wymagany intensywny udział właściwych podmiotów 
zainteresowanych, w szczególności przedsiębiorstw, nie zostanie odpowiednio 
przeprowadzony1. W ramach prawnych należy zatem przewidzieć rozwiązanie alternatywne 
do przedłożenia kompletnej strategii, czyli możliwość przedłożenia planu działania. W planie 
tym należy określić podmiot odpowiedzialny za opracowanie strategii oraz spodziewany 
termin jej wdrożenia. Przy czym strategia musi zostać wdrożona najpóźniej do końca 2016 r. 
Jeśli wziąć pod uwagę regiony, które chętnie są stawiane za wzór, okazuje się, że w wielu z 
nich prace nad regionalnymi strategiami innowacyjności prowadzone są już od wielu lat a 
nawet dziesięcioleci. Oznacza to, że w przypadku omawianej strategii chodzi o „proces 
zapoznawania się ze strategią” przez wszystkie zainteresowane podmioty, który z pewnością 
w znacznym stopniu wykroczy poza ramy czasowe okresu programowania. Należy jednak 
dopilnować, by „stare” strategie innowacyjności nie uległy zniszczeniu, co pozwoli uniknąć 
powtarzania błędów przeszłości, do których należy m.in. niewystarczające zaangażowanie 
przedsiębiorstw regionalnych.

5. Jakie ryzyko wiąże się z procesem określania priorytetów? Jak „prawidłowo” 
przeprowadzić ten proces?

Inteligentna specjalizacja oznacza, że państwo członkowskie lub region – biorąc pod uwagę 
swoje mocne strony oraz przewagę konkurencyjną regionu – określa priorytety w zakresie 
udzielania wsparcia na badania naukowe i innowacje oraz wspiera finansowo dziedziny o 
największym potencjale trwałego oddziaływania. Priorytety określane są na podstawie 
strategicznej wiedzy na temat zasobów2, wyzwań3, przewagi konkurencyjnej oraz potencjału 
doskonałości danego regionu. W tym celu niezbędna jest rzetelna samoocena w oparciu o 
odpowiednie wskaźniki.

 Kwestia znalezienia właściwych priorytetów stanowi problem niemal dla wszystkich 
regionów, również tych lepiej rozwiniętych: regiony obawiają się, że postawią na 
przysłowiowego „złego konia”, jeśli rynki nie będą się rozwijać w oczekiwanym 
kierunku. Pojawiają się niepokoje związane z możliwym zwiększeniem podatności na 
„zewnętrzne wstrząsy”. Istnieje również możliwość, że przedsiębiorstwa, którym 
priorytety te nie będą odpowiadały, zmienią swoją lokalizację. Ponadto regiony uznają, że 
zwłaszcza w czasach kryzysu rozsądnym rozwiązaniem będzie zapewnienie 
zróżnicowania pod względem gospodarczym. Często odruchowo po prostu kontynuują 
one wsparcie dla „starych” klastrów lub powielają znane skuteczne podejścia. Również 
zainteresowane podmioty chciałyby uwzględnienia wszystkich dziedzin ich działalności. 

                                               
1Zobacz część Kwestie do zbadania, pkt 3.
2Należą do nich m.in. struktury branżowe, klastry, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, systemy dotyczące 
nauki, technologii, wiedzy fachowej, kapitału ludzkiego, środowiska, dostępu do rynku, systemy zarządzania, a 
także powiązania i relacje z innymi regionami. 
3Należą do nich m.in. starzenie się społeczeństwa, zmiany demograficzne, kryzys na rynku pracy, odległa 
lokalizacja i inne czynniki środowiskowe.
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Małe i średnie przedsiębiorstwa obawiają się, że przeważająca część gospodarki 
regionalnej pozostanie w tyle. Jeśli jednak priorytety zostaną ujęte w zbyt szerokie ramy, 
będzie to oznaczać powielanie wcześniejszych błędów, czyli udzielanie wsparcia 
finansowego w sposób zbyt rozległy i słabo ukierunkowany, przez co inwestycje będą 
miały mniejszą skuteczność.

 Decydujące znaczenie ma znalezienie właściwego połączenia specjalizacji i otwartości 
bądź różnorodności, przy czym szczególnie istotne jest unikanie uzależnienia od 
konkretnej technologii (zapewnienie otwartości na różnorodne technologie) lub 
konkretnej branży. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie technologii, produktów i 
usług, które są powiązane z już istniejącymi w danym regionie skutecznymi 
technologiami i bazami umiejętności, ponieważ jest to wówczas najbardziej skuteczny 
sposób rozpowszechniania wiedzy („powiązana różnorodność”).

 Najlepszym wyjściem jest zatem skoncentrowanie wysiłków na działaniach obejmujących 
szeroki zakres branż i obszarów technologii, które wykazują przekrojowe oddziaływanie 
na całą (regionalną) gospodarkę.

 Ponadto zdaniem sprawozdawcy im dokładniej przeprowadzi się proces konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami, przygotuje dane niezbędne do samooceny i opracuje 
system monitorowania, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia 
nieprawidłowości.

 W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości regiony muszą jednak mieć możliwość 
dostosowania procesów (także w trakcie danego okresu programowania). W tym 
kontekście skuteczny, dobrze przemyślany system monitorowania stanowi podstawowy 
wymóg, często lekceważony przez regiony. Ponadto rzeczywiste wprowadzenie tych 
dostosowań wymaga od decydentów wiele odwagi. 

6. Czy zapewniono regionom wystarczające doradztwo i wsparcie?

Z uwagi na prowadzone obecnie negocjacje w sprawie umów o partnerstwie i programów 
operacyjnych współpraca z DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej jest oczywiście dość 
ścisła, a ostatecznie służy nawet regionom za jedyny punkt odniesienia wskazujący, czy są 
one w stanie spełnić omawiane uwarunkowanie ex ante. Ponadto Komisja Europejska 
publikuje różnorodne przewodniki dotyczące samooceny służące lepszemu zrozumieniu 
strategii. Specjalnie w celu udzielenia regionom wsparcia w realizacji tego procesu powstała 
tzw. Platforma S31. Platforma funkcjonuje głównie poprzez warsztaty wymiany doświadczeń 
i informacji z innymi uczestnikami. Regiony, w których proces ten jest już bardzo 
zaawansowany lub ukończony, doradzają regionom, które nie zaszły jeszcze tak daleko. Na 
platformie zarejestrowało się jednak dopiero około 130 regionów2. Wprawdzie rejestracja nie 
jest obowiązkowa, jednak wszystkie regiony lub państwa członkowskie powinny skorzystać z 
tej możliwości. Każdy region może się tutaj z pewnością czegoś dowiedzieć lub podzielić się 
z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. 

7. Jak może wyglądać „wymiar zewnętrzny”? Czy jest on realistyczny? Czy warunki 
ramowe są odpowiednie? W jaki sposób można zestawić poszczególne strategie 
regionalne dla UE ogółem? 

                                               
1http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, ustanowiona w 2011 r. w Sewilli.
2Stan na maj 2013 r.
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Największą „czarną skrzynką” strategii jest z pewnością „wymiar zewnętrzny”. Nie chodzi 
tylko o to, by usprawnić współpracę zainteresowanych podmiotów w danym regionie, lecz 
zgodnie ze strategią regiony powinny być zorientowane w swoich działaniach „na zewnątrz”, 
aby znaleźć swoją pozycję w europejskich łańcuchach wartości. W trakcie sporządzania 
strategii regiony powinny zastanowić się, w jakich obszarach mogą nawiązać owocną 
współpracę z innymi regionami, przykładowo dzięki ścisłej współpracy między 
innowacyjnymi klastrami prowadzącymi intensywne badania i wymianie między instytucjami 
badawczymi z różnych regionów1. 

Niektóre regiony wypełniły już tę idealną wizję, a ich klastry ściśle ze sobą współpracują. Są 
to jednak niewątpliwie te regiony, które albo są znacznie ukierunkowane na badania i mogły 
już korzystać z inicjatywy „regiony wiedzy” w ramach siódmego programu ramowego, albo 
są siedzibą dla międzynarodowych przedsiębiorstw, w których tego rodzaju powiązania i tak 
są elementem modelu biznesowego. 

W większości regionów sieci powiązań są jednak stosunkowo słabe. Nasuwa się zatem 
pytanie, w jaki sposób można zmienić tę sytuację. 

W tym kontekście doskonałym przykładem współpracy transnarodowej jest z 
pewnością „Silicon Europe”, klaster o powszechnie uznanej renomie: jest to związek 
klastrów w obszarze zaawansowanej technologii, czyli przedsiębiorstw i instytucji 
badawczych w regionach Niemiec (Drezno), Niderlandów (Eindhoven), Belgii 
(Leuven) i Francji (Grenoble) oraz Austrii (Villach), współpracujących w dziedzinie 
mikro- i nanotechnologii. Każdy z tych regionów czerpie dla siebie ogromne 
korzyści gospodarcze wynikające ze specjalizacji; działając wspólnie, zwiększają 
konkurencyjność UE w świecie i przyczyniają się do realizacji celów strategii 
„Europa 2020”.

Istotny wkład w rozwój gospodarki poprzez badania, rozwój i innowacje powinna mieć w 
szczególności współpraca terytorialna: 
o Współpraca transgraniczna powinna przyczyniać się w szczególności do poprawy 

niskiego poziomu badań naukowych i innowacji w sąsiadujących regionach. 
o Również w obszarze współpracy międzyregionalnej należy wykorzystywać współpracę 

terytorialną w celu wspierania współpracy między klastrami prowadzącymi intensywne 
badania oraz wymiany informacji w ramach badań naukowych i między instytucjami 
badawczymi2.

 W tym kontekście sprawozdawca dostrzega jednak problem związany z 
niewystarczającymi środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel zgodnie z planami 
szefów państw lub rządów. Przewidywana treść celu wymaga – zgodnie z postulatem 
Parlamentu – istotnie wyższych nakładów finansowych. 

Interesujący przykład współpracy międzyregionalnej – dotyczący współpracy dwóch 
sąsiadujących ze sobą regionów – stanowi wspólna strategia innowacyjności dwóch krajów 

                                               
1Sekcja 7.2 ust. 1 załącznika I do rozporządzenia ramowego.
2Przyszłe rozporządzenie w sprawie Europejskiej współpracy terytorialnej, stan na dzień 3.6.2013 r., motyw 5 i 
nn.
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związkowych: Berlina i Brandenburgii. Wspomniane regiony już od lat 90. ubiegłego wieku 
podejmują wspólne działania związane z tym projektem. W latach 2007–2010 opracowano 
wspólną strategię innowacyjności InnoBB1.

 Jak wynika z powyższych doświadczeń, proces uzgodnień jest bardzo długotrwały i 
wymaga istotnych dodatkowych wysiłków ze strony wszystkich zainteresowanych 
podmiotów podczas uzgadniania ram prawnych, strategii i programów operacyjnych. 

 Do realizacji tego procesu niezbędna jest ogromna elastyczność zarówno w kręgach 
polityki, jak i administracji. Z pewnością oznacza to konieczność prowadzenia 
długotrwałej edukacji w ministerstwach. Ogólnie rzecz ujmując, należy się przy tym 
liczyć z bardzo długim czasem realizacji.

 Sytuacja jest szczególnie trudna, gdy do współpracy chcą przystąpić sąsiadujące ze sobą 
regiony z różnych państw członkowskich. Dotychczas w takich przypadkach często 
okazywało się, że konieczny proces skoordynowania ram czasowych i treści 
poszczególnych strategii i programów operacyjnych jest zbyt wymagający. 

 Oprócz niezbędnych nowoczesnych zdolności administracyjnych należy również 
zapewnić wystarczającą elastyczność przyszłych ram prawnych, szczególnie w zakresie 
kwalifikowalności operacji2. Doświadczenia z następnego okresu programowania pokażą, 
czy dotychczasowe wysiłki prawodawcy są w tym względzie wystarczające. 

W odniesieniu do wymogu, zgodnie z którym w strategii należy unikać powielania i 
rozdrabniania wysiłków, regiony często zadają pytanie, czy i w jakim zakresie Komisja 
Europejska może wytyczać kierunki podczas wyboru priorytetów. Ramy prawne tego nie 
określają. Prawdopodobnie Komisja Europejska może przedstawiać regionom sugestie 
odnośnie do możliwości poprawy ich wymiaru „międzynarodowego”. Ponadto Platforma S3 
również może dostarczać niezbędnych danych dotyczących poszczególnych regionów jako 
potencjalnych partnerów do współpracy.

8. Jak mogłoby wyglądać wdrażanie wysiłków na rzecz synergii między różnymi 
formami unijnego wsparcia, jak program „HORYZONT 2020”, a funduszami 
strukturalnymi? Czy ramy legislacyjne są w tym przypadku odpowiednie? Jak mogłyby 
się kształtować niezbędne mechanizmy koordynacji? 

Zgodnie ze wspólnymi ramami strategicznymi w ramach omawianej strategii należy zachęcać 
państwa członkowskie do integracji wszystkich potencjalnych zasobów na rzecz badań, 
rozwoju i innowacji w celu zapewnienia możliwie największej skuteczności. Oprócz 
finansowania na szczeblu krajowym i regionalnym oraz kapitału prywatnego mowa tu o 
funduszach strukturalnych i przede wszystkim o programie „HORYZONT 2020”.

W celu osiągnięcia efektu synergii między funduszami strukturalnymi a programem 
„HORYZONT 2020” niezbędne są następujące działania: z jednej strony należy przygotować 
regionalne zainteresowane podmioty w dziedzinie badań naukowych i innowacji –
szczególnie poprzez rozwój potencjału badawczego – do aktywniejszego przyszłego udziału 

                                               
1http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
2Art. 60 ust. 2 rozporządzenia ramowego przewiduje w tym kontekście możliwość wykorzystania do 15% 
wsparcia przydzielonego z EFRR w ramach osi priorytetowej na operacje poza obszarem objętym programem.
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w programie „HORYZONT 2020” („schody ku doskonałości”, zwiększanie uczestnictwa)1. 
Przykłady obejmują tworzenie powiązań między centrami doskonałości lub klastrami 
innowacyjnymi przede wszystkim w mniej rozwiniętych regionach i regionach osiągających 
słabe wyniki w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji a wiodącymi centrami doskonałości i 
klastrami w Europie, czyli „twinning” (współpraca bliźniacza), „teaming” (połączenia w 
zespoły)2, tworzenie centrów doskonałości z małych regionalnych instytucji badawczych z 
wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych, rozbudowę stanowisk EPB lub 
modernizację uniwersytetów bądź szkolenie naukowców, a także rozbudowę centrów 
doradztwa w zakresie uczestnictwa w programie „HORYZONT 2020”3.

Z drugiej strony należy przedsięwziąć środki, które służą wykorzystaniu w gospodarce 
wyników badań, prowadzonych np. w ramach 7PR lub późniejszego programu 
„HORYZONT 2020”, oraz stworzeniu dla przedsiębiorstw otoczenia sprzyjającego 
innowacjom, np. poprzez finansowanie na wczesnym etapie firm typu spin-off, żywych 
laboratoriów itp.

Przed wszystkimi zainteresowanymi podmiotami stoją wielorakie wyzwania. Presja 
oczekiwań jest duża, ponieważ przedsiębiorstwa już od wielu lat czekają bez skutku na lepsze 
warunki ramowe. Rozpoczęto od skoordynowania procesu opracowywania ram prawnych: w 
celu umocnienia efektu synergii różnorodnych europejskich funduszy strukturalnych i 
funduszy inwestycyjnych stworzono wspólne ramy prawne, np. poprzez wykorzystanie tzw. 
programów wielofunduszowych4. 

Szczególne znaczenie dla strategii ma skoordynowanie europejskich funduszy strukturalnych 
i funduszy inwestycyjnych z programem „HORYZONT 2020”, szczególnie w takich 
kwestiach jak kwalifikowalność, zasady rozliczania lub zasady uczestnictwa. Z uwagi na 
różne modele zarządzania programami proces ten stanowi szczególne wyzwanie. Warunkiem 
wstępnym udanej koordynacji programów jest ścisła współpraca właściwych dyrekcji 
generalnych przed przygotowaniem wniosków, w trakcie procedury ustawodawczej oraz w 
procesie doradzania regionom. Ten długotrwały proces rozpoczął się dość późno. Dlatego też 
wytyczne dotyczące konkretnego sposobu, w jaki regiony mogą osiągnąć efekt synergii, 
zostaną opublikowane dopiero jesienią 2013 r. Ścisła koordynacja między właściwymi DG, 
już od dawna postulowana przez PE, rozwija się bardzo powoli. Również w tym kontekście 
należy dostosować sposób pracy urzędniczej do nowych wymogów. 

Większy nakład pracy związany z koordynacją dotyczy nie tylko struktur Komisji, lecz 
również koordynacji między Komisją Europejską i instytucjami zarządzającymi programów 
operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych, krajowymi punktami kontaktowymi 
programu „HORYZONT 2020”, a także między przedsiębiorstwami jako potencjalnymi 
wnioskodawcami i centrami doradztwa, takimi jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości, 
podczas procesu planowania i składania wniosków. Szczególnie w strukturach związkowych 
stanowi to duże wyzwanie. Również w tym przypadku niezbędne jest bezpośrednie wsparcie i 
                                               
1Sekcja 4.2 lit. a) załącznika I do rozporządzenia ramowego.
2Przykład: współpraca Instytutu Maxa Plancka z państwami członkowskimi z Europy Wschodniej.
3Sekcja 4.3 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia ramowego oraz informacja Komisji w sprawie wieloletnich 
ram finansowych, odnosząca się do synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i funduszami 
inwestycyjnymi a programem „HORYZONT 2020”.
4Sekcja 3.2 ust. 1 lit. a) załącznika I do rozporządzenia ramowego (2011/0276(COD)).
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doradztwo ze strony Komisji Europejskiej.

V. Najbliższa perspektywa

Sprawozdawca z niecierpliwością oczekuje na ożywioną dyskusję z posłami w komitecie, a 
także na pierwszą ocenę postępów regionów w wypełnianiu omawianego uwarunkowania ex 
ante, przeprowadzoną przez przedstawicieli DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Ponadto 
sprawozdawca nadal oczekuje na wszelkie uwagi zainteresowanych podmiotów i regionów.


