Regionalna Strategia Innowacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
przyjęte priorytety w nowej perspektywie programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otwierają wielką szansę
wzrostu innowacyjności całej Unii Europejskiej,
Polski i województwa kujawsko-pomorskiego.
Jako województwo chcemy do roku 2020 dołączyć do najbardziej rozwiniętych pod względem
innowacyjności regionów w Polsce. Naszą ambitną wizją jest stać się piątym pod względem innowacyjności regionem w kraju.
Już w roku 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął prace nad
aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji (RSI)
do roku 2020. Intensywne prace pozwoliły na
udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania:
•
•
•
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Jaki jest stopień innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego?
Jak kształtują się czynniki wpływające na innowacyjność regionu?
Jakimi przewagami konkurencyjnymi, potencjałami rozwojowymi dysponuje województwo oraz jakie mechanizmy dla określenia inteligentnych specjalizacji mogą być
wyłonione w procesie zwiększenia innowacyjności gospodarczej regionu?

„

Uzyskane odpowiedzi wyznaczyły punkt wyjścia do opracowania zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji do 2020 roku. Nowe cele strategiczne, cele operacyjne oraz działania
zostały wypracowane przy licznym udziale kluczowych środowisk naszego województwa,
reprezentujących m.in. szkoły wyższe, instytucje naukowo-badawcze, przedstawicieli przedsiębiorców, organizacje otoczenia biznesu, organizacje pracodawców, sektor pozarządowy,
nie wyłączając z tego grona również władz samorządowych wszystkich szczebli.
Jestem przekonany, że nowa wersja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku spełni nasze oczekiwania, a jej realizacja zapewni znaczny innowacyjny awans oraz wzrost konkurencyjności regionu w skali
kraju i Europy. Wpłynie ona również na nowe postrzeganie województwa przez jego obecnych i przyszłych mieszkańców, którzy będą kontynuować realizację swoich życiowych i zawodowych aspiracji, wiążąc swoją przyszłość z województwem kujawsko-pomorskim, bądź
też przybywając i osiedlając się w naszym regionie.

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Strategia jest kompleksowa. Uwzględnia najważniejsze potrzeby rozwojowe naszego regionu, jego specjalizacje i potencjały.
Dotyczy wszystkich najważniejszych dziedzin życia społecznogospodarczego, które decydują o innowacyjności. Są to edukacja, nauka i gospodarka.
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Jak powstawała Strategia
Proces opracowywania Regionalnej Strategii Innowacji

Dokumenty
i opracowania

Wnioski i ich weryfikacja
Analiza SWOT

Opracowanie projektu
RSI WK-P

Ewaluacja RSI do roku 2015

Zespoły eksperckie
– wypracowanie celów
strategicznych, operacyjnych
i propozycji działań

Konsultacje eksperckie
z interesariuszami

Aktualizacja diagnozy
województwa
Badania uzupełniające

Konsultacje społeczne projektu
oraz ewaluacja ex-ante

Regionalna Strategia Innowacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Weryfikacja projektu RSI

Konsultacje z Komisją Europejską

W RAMACH PROCESU
OPRACOWYWANIA RSI…
1

PRZEPROWADZONO
•
•
•
•
•
•
•
•

4

260 wywiadów indywidualnych
6 wywiadów grupowych
350 badań CATI
4 badania pogłębiające
12 studiów przypadku
badania ankietą Delphi – 2 tury po 1085
respondentów
badania ankietowe SWOT z zaangażowaniem
2870 osób
zespoły eksperckie – metoda foresight – 122
ekspertów zaangażowanych, 250 na bieżąco
informowanych
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ZORGANIZOWANO
•
•
•
•
•

6 spotkań z Zarządem Województwa
10 spotkań z radami eksperckimi ds.
innowacji przy Zarządzie Województwa
25 spotkań i prezentacji RSI w ramach
konsultacji społecznych
10 spotkań w ramach określania
inteligentnych specjalizacji
19 prezentacji założeń RSI dla środowisk
lokalnych

Spotkania grup
roboczych
ds. inteligentnych
specjalizacji

Badania pogłębione
potencjału inteligentnych specjalizacji
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POTENCJAŁ INNOWACYJNY
– DIAGNOZA
W 2013 r. powierzchnia województwa kujawsko-pomorskiego wynosiła 18 tys. km2. W tym roku region
zamieszkiwało 2,09 mln osób.

W 2013 roku wnioskodawcom
z regionu udzielono 77 patentów,
w Polsce udzielono ich 2339.

Liczba studiujących w województwie w 2013 r. stanowiła 4,5%
studentów w cały kraju.

Zarówno w ruchu wewnętrznym,
jak i zagranicznym województwo
kujawsko-pomorskie w 2013 r.
zanotowało ujemne saldo migracji
(odpowiednio minus 1619 osób
i minus 1026 osób). Region opuszczają najczęściej osoby w wieku
produkcyjnym.
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Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r.
wyniosła 18,2%.

Według rejestru REGON na
koniec 2013 r. w regionie zarejestrowanych było 191,3 tys.
podmiotów gospodarczych.

W 2013 r. w strukturze ludności
w wieku 15 lat i więcej dominowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 28,1%.
Wykształcenie wyższe posiadało
17,0%.

Region charakteryzuje niska
liczba studentów kształcących
się na kierunkach techniczno-przyrodniczych. W 2013 r.
było to tylko 20,5% studentów
w regionie.

W przedsiębiorstwach sektora
B+R w regionie obserwuje się niski
poziom nakładów wewnętrznych na
działalność B+R. W 2013 r. stanowiły
one 1,37% ogółu nakładów poniesionych na ten cel w Polsce.

Wskaźnik wysokości nakładów
na B+R w przeliczeniu na 1
mieszkańca w 2013 r. wyniósł
109,3 zł. W Polsce jest to średnio
374,6 zł.

Innowacyjne przedsiębiorstwa
przemysłowe w latach 20112013 r. stanowiły w grupie
przedsiębiorstw małych – 4,4%,
średnich – 31,4%, natomiast
wśród dużych – 53,3%.

W 2013 r. najbardziej obleganymi
kierunkami studiów były: ekonomia
i administracja oraz specjalizacja
pedagogiczna. Łącznie studenci tych
podgrup stanowili 34,8% wszystkich
studentów w regionie i 5,3% studentów tych podgrup w kraju.

W 2013 r. udział przychodów netto
ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze
sprzedaży ogółem wśród małych
przedsiębiorstw przemysłowych
wyniósł 0,29% (w Polsce było to
3,24%).

W 2013 r. w województwie
kujawsko-pomorskim 64,5%
gospodarstw domowych posiadało komputer z dostępem
do Internetu.

W 2013 r. w regionie nakłady na
działalność B+R poniosło 1,4%
przedsiębiorstw usługowych
i 3,7% przedsiębiorstw przemysłowych.

88% innowacyjnych firm nie
korzysta z oferty IOB-ów, ale ceni
sobie współpracę ze szkołami
wyższymi.

Kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa przemysłowe
poniosły w 2013 r. około 0,8
mld zł nakładów na działalność innowacyjną (stanowiło
to 3,9% tego rodzaju nakładów
w Polsce).

W 2013 r. wśród przedsiębiorstw
przemysłowych udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport
w przychodach netto ogółem
wyniósł 2,07% (w Polsce było
to 4,66%).

W 2013 r. tylko 3,7%
przedsiębiorstw przemysłowych i 1,4% podmiotów
usługowych w województwie
poniosło nakłady na działalność B+R.

W 2012 r. w województwie
kujawsko-pomorskim nakłady
wewnętrzne na B+R w relacji do
PKB osiągnęły 0,43%, czyli
o 0,46 p. proc. mniej niż w kraju.

W latach 2011-2013 wśród
przedsiębiorstw przemysłowych
najwięcej, bo 9,1%, wprowadziło
innowacje produktowe. Mniejszy
był odsetek tych, które wprowadziły innowacje procesowe (8,8%),
organizacyjne (7,0%) i marketingowe (5,8%).

W ostatnich latach w województwie rośnie liczba
przedsiębiorstw, w których
wystąpiła działalność B+R
– w 2013 r. było ich 114.
Stanowiły one 4,6% takich
przedsiębiorstw w Polsce.

W latach 2011-2013 w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie działalności innowacyjnej
współpracowało z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami
26,2% aktywnych innowacyjnie
przedsiębiorstw przemysłowych
i 42,2% aktywnych innowacyjnie
przedsiębiorstw usługowych.

Wskaźnik wysokości nakładów
na B+R w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną w działalności
B+R wyniósł w 2013 r. 52,6 tys.
zł, średnia w Polsce sięgała
99,0 tys. zł.

W grupie przedsiębiorstw z sektora
usług najwięcej jednostek wprowadziło innowacje marketingowe
(7,8%). Znaczniej mniejszy był natomiast odsetek tych, które wprowadziły innowacje organizacyjne (6, 4%),
procesowe (6,3%) oraz produktowe
(3,7%).

Można mówić o niskiej
specjalizacji IOB w regionie, gdyż tylko 1/5 spośród nich kieruje swoją
ofertę do określonych
branż.

W województwie jednostki
sektora B+R dysponują
dobrze wykształconą kadrą
(w 2013 r. 63,6% kadry
B+R posiadało stopień
naukowy).

W latach 2011-2013 w województwie kujawsko-pomorskim działalność innowacyjną prowadziło
15,2% ogółu przedsiębiorstw
przemysłowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
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GŁÓWNE PROBLEMY

MOCNE STRONY

EDUKACJA
•
•
•
•

Brak systemowej współpracy sfery edukacji z przemysłem oraz szkół średnich
ze szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami
Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, szczególnie w obszarze nauk
ścisłych i technicznych
Niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki innowacyjnej
Emigracja młodzieży poza region

NAUKA
•
•
•
•
•

Niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową
Zbyt słabe powiązanie sfery nauki z gospodarką
Brak dostosowania zaplecza naukowego do potrzeb regionalnego przemysłu
Bardzo mało wdrożeń, patentów, licencji
Słaba identyfikacja regionu z wysoko zaawansowaną nauką

•
•
•
•
•

Niska innowacyjność, w szczególności sektora MŚP
Niskie nakłady firm na działalność B+R
Słabe powiązanie gospodarki ze sferą nauki
Brak silnych powiązań sieciowych
Brak realnego i trwałego systemu wspierania procesów transferu technologii
i rozwoju innowacji
Brak kadry znającej specyfikę działalności badawczo-rozwojowej

EDUKACJA
•
•
•
•
•

GOSPODARKA

GOSPODARKA

•

KOPERTA CYFROWA
•
•
•

Potrzeba radykalnego rozwoju sieci internetowej nowej generacji
Potrzeba rozwoju nowych technologii informatycznych
Potrzeba budowy cyfrowej gospodarki bazującej na super szybkim Internecie
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Rozwinięta sieć szkół, w tym szkół
zawodowych
Duży potencjał w zakresie szkolnictwa wyższego
Duży nacisk na kształcenie młodzieży
Inicjatywa rozwoju innowacyjnej
edukacji na bazie projektu Astrobaz
Działania mające na celu cyfryzację
edukacji

•
•
•
•
•

•

Dobrze rozwinięty przemysł
Silny sektor uzdrowiskowy
Wysoko konkurencyjne duże firmy
Stosunkowo wysoki udział wyrobów
innowacyjnych i nowych w ofercie
dużych firm
Silne branże: spożywcza, chemiczna,
producentów wyrobów mechanicznych, metalowych, z tworzyw sztucznych i automatyki
Rozwinięte jednostki otoczenia biznesu i instytucje finansowe

NAUKA
•
•
•
•

Znaczny potencjał naukowy szkół
wyższych
Znaczny rozwój potencjału uczelni
w ramach projektów unijnych
Inicjatywy mające na celu budowę
laboratoriów dla przemysłu
Projekty w ramach programu: voucher
technologiczny

KOPERTA CYFROWA
•
•
•

Silna baza edukacyjna i naukowa w zakresie kształcenia w specjalności informatyka
i programowanie
Spora grupa firm IT skupionych w jednym
subregionie
Realizacja projektów e-edukacji
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WIZJA INNOWACYJNOŚCI REGIONU
WIZJA

Cel główny: DYNAMICZNY WZROST INNOWACYJNOŚCI REGIONU

Wzmocnienie konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego w kraju poprzez zbliżenie się do wyników osiąganych przez
najbardziej innowacyjne polskie regiony, czyli województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie, co
pozwoli na dołączenie do grona regionów europejskich określanych mianem umiarkowanych innowatorów.

Cel główny Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany będzie poprzez wzmocnienie konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego w kraju. Realizacja celu głównego obejmuje trzy
cele strategiczne. Dodatkowo, określony jest komponent, wynikający z Europejskiej Agendy Cyfrowej, wskazującej działania,
których zadaniem jest ukształtowanie gospodarki, bazującej na powszechnym dostępie do szerokopasmowej sieci Internet
oraz przetwarzaniu informacji.

Cele strategiczne
•

Ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności regionu

•

Ukształtowanie sektora nauki jako zaplecza innowacyjnej gospodarki

•
•
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Ukształtowanie regionalnej gospodarki opartej
na wiedzy i innowacyjności
Koperta cyfrowa

Rezultaty
•

Rozwinięty, nowoczesny i elastycznie dostosowujący się do potrzeb otoczenia system edukacji, obejmujący
wszystkie poziomy nauczania, skutecznie kształtujący proinnowacyjne postawy społeczne

•

Rozwinięty system kształtowania postaw proinnowacyjnych poprzez wiedzę i umiejętności

•

Sektor nauki stanowiący efektywne zaplecze innowacyjnej gospodarki regionalnej, szczególnie w obszarach jej
specjalizacji

•

Innowacyjna gospodarka funkcjonująca w oparciu o powiązania sieciowe, bazująca na wiedzy i powszechnie wykorzystująca efekty cyfryzacji

•

Region wysoko zaawansowanych badań naukowych

•

Wzmocnienie konkurencyjności województwa poprzez dołączenie do grona umiarkowanych innowatorów wśród
regionów europejskich
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EDUKACJA

poziomie szkolnictwa wyższego tak, aby mogło ono zapewnić
odpowiednio wykształcone kadry dla innowacyjnej gospodarki,
w szczególności w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami.

NAUKA

1. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych

Cel strategiczny I:
Ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych
postaw społeczności regionu
W celu strategicznym: „ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności regionu” priorytetem jest odpowiednie
rozwinięcie obszaru kształcenia.
Cel operacyjny I.1.
Rozwój innowacyjnej edukacji
Cel operacyjny jest ukierunkowany na rozwój innowacyjnej edukacji, którą można określić hasłem: „od przedszkola do matury”.
Ma on za zadanie wzmocnienie i rozwój systemu kształcenia na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych
wśród młodzieży.
1. Wprowadzenie innowacyjnej edukacji od szkoły podstawowej do matury

Działanie ma na celu wzrost liczby studentów na kierunkach
ścisłych i technicznych oraz zwiększenie liczby doktorantów na
kierunkach ścisłych, technicznych, przyrodniczych, medycznych
i rolniczych. Zwiększenie liczby studentów musi być połączone z podniesieniem jakości kształcenia, zapewnieniem wiedzy
i umiejętności oczekiwanych przez przedsiębiorstwa regionalne
i przygotowaniem absolwentów do opracowywania i wdrażania
innowacyjnych rozwiązań u przyszłych pracodawców.
2. Wdrożenie programów praktyk i staży
Działanie ma na celu wsparcie organizacji praktyk i staży, których
celem jest przygotowanie studentów, doktorantów oraz absolwentów do podjęcia pracy zawodowej w regionie oraz umożliwienie praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności nabytych
w toku studiów. Celem jest również nawiązanie przez uczestników praktyk ścisłych kontaktów z przedsiębiorstwami. Kontakty
te ułatwią wybór specjalizacji kształcenia pod kątem oczekiwań
przyszłych pracodawców. W przypadku staży dla absolwentów
celem jest zdobycie praktyki niezbędnej do efektywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów i ułatwienie podejmowania pracy w przedsiębiorstwach w regionie.
3. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr B+R+I dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Działanie ma za zadanie kompleksowy i systemowy rozwój edukacji na poziomie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego ogólnego oraz zawodowego. Rozwój ma
charakter modernizacyjny, mający na celu podniesienie jakości
kształcenia, dostosowanie do wykorzystania najnowszych technik cyfrowych, wykształcenie w uczniach przywiązania do regionu.

Działanie ma na celu wsparcie rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla przedsiębiorstw, znających specyfikę prowadzenia
prac B+R+I (B – badawczych, R – rozwojowych, I – innowacyjnych)
poprzez wsparcie ścisłego, systemowego powiązania prac doktorskich z regionalnym przemysłem oraz zapewnienie bazy wiedzy
dla pracowników działów badawczo-rozwojowych regionalnych
przedsiębiorstw.

2. Wprowadzenie innowacyjnego szkolnictwa zawodowego

Cel operacyjny I.3.
Kształtowanie postaw proinnowacyjnych, kreatywności
i promocja RSI WK-P

Działanie to jest ukierunkowane na szczególne potrzeby modernizacji i rozwoju szkolnictwa zawodowego, które powinno zaspokajać wymogi nowoczesnej gospodarki regionalnej, przygotowywać
absolwentów do podjęcia pracy w firmach w regionie oraz utrzymywać silne powiązania z regionalnymi sektorami gospodarki.
Cel operacyjny I.2.
Rozwój kształcenia kadr dla innowacyjnej gospodarki
Cel operacyjny jest ukierunkowany na rozwój kształcenia na
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Zadaniem tego komponentu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród przedsiębiorców i wybranych grup mieszkańców województwa oraz promocja Strategii.
W ramach komponentu mogą być realizowane niestandardowe
działania związane z kulturą, w tym kulturą fizyczną, sztuką, edukacją, jak i dotyczące innych dziedzin życia, przyczyniające się do
wzrostu zainteresowania województwem oraz wzrostu znaczenia
społeczno-gospodarczego regionu w skali kraju i Europy.

Cel strategiczny II:
Ukształtowanie sektora nauki jako zaplecza
innowacyjnej gospodarki
Cel strategiczny zakłada ukształtowanie sektora nauki w taki sposób, aby stanowił on efektywne zaplecze dla rozwijanej innowacyjnej gospodarki, w tym głównie w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami.
Cel operacyjny II.1.
Rozwój potencjału naukowo-badawczego na rzecz innowacyjnej gospodarki
Cel operacyjny ma zapewnić rozbudowę potencjału naukowo-badawczego na rzecz innowacyjnej gospodarki.
1. Utworzenie infrastruktury naukowo-badawczej świadczącej usługi dla gospodarki
Działanie ma za zadanie budowę/rozbudowę potencjału naukowo-badawczego w celu umożliwienia świadczenia wysoko zaawansowanych usług B+R dla gospodarki. Jest ono realizowane
poprzez wspieranie rozwoju laboratoriów świadczących zaawansowane usługi naukowo-badawcze dla przedsiębiorstw oraz
wzmocnienie zasobu kadrowego, poprzez zatrudnianie naukowców (spoza regionu), legitymujących się znaczącym dorobkiem
naukowym, zwłaszcza jeśli działania te dotyczą inteligentnych
specjalizacji.
2. Wdrożenie systemowej współpracy uczelni i jednostek naukowych z przemysłem
Działanie ma na celu rozwój współpracy uczelni i jednostek naukowych z przemysłem, poprzez wspieranie tworzenia jednostek
organizacyjnych, odpowiedzialnych za całościowe przygotowanie
i realizację strategii rozwoju współpracy szkoły wyższej lub jednostki naukowej z regionalnym przemysłem, zwłaszcza w zakresie inteligentnych specjalizacji. Ważnym elementem jest wsparcie
tworzenia firm spin-off na etapie preinkubacji.

fot. Tymon Markowski

„Broker innowacji” jest to jednostka organizacyjna szkoły wyższej lub jednostki naukowej, której zadaniem jest koordynacja
badań, identyfikacja możliwości komercjalizacji i transferu technologii, koordynacja procesów rozwoju kierunków naukowych
i rozwoju kadry, a także (w przypadku odpowiedniego działania)
koordynacja i przygotowanie praktyk i staży dla studentów i absolwentów oraz współpraca z samorządem województwa w zakresie
realizacji celów RSI WK-P. Utworzenie „brokera innowacji” musi
obejmować opracowanie i wdrożenie formalnych i prawnych warunków prowadzenia badań naukowych, zarządzania własnością
intelektualną, w tym wynikami badań oraz określających zasady
podziału funduszy ze sprzedaży praw własności intelektualnej
i dotyczących tworzenia firm spin-off na bazie wyników badań.
Cel operacyjny II.2.
Rozwój wysoko zaawansowanych badań naukowych
Cel operacyjny ma za zadanie wsparcie tworzenia regionalnych
specjalizacji naukowych, które będą stanowiły bezpośrednie lub
pośrednie wsparcie dla rozwoju inteligentnych specjalizacji w obszarze gospodarczym. Wspierane badania podstawowe i stosowane, realizowane na poziomie europejskim lub światowym, muszą tworzyć istotną wartość dodaną dla województwa w postaci
kształtowania wizerunku dynamicznie rozwijającego się regionu,
mającego kilka wysoko zaawansowanych specjalizacji naukowych.
Kształtowanie specjalizacji regionu w zakresie wysoko zaawansowanych badań naukowych
Działanie ma za zadanie podnoszenie poziomu prowadzonych badań, poprzez wsparcie rozbudowy bazy laboratoryjnej i projektów
badawczych, mających na celu rozwój wysoko zaawansowanych
badań naukowych, związanych z kształtowaniem regionalnych
specjalizacji naukowych, wspierających rozwój innowacyjności
gospodarki regionalnej, w tym tworzenie Centrów Doskonałości. Badania te muszą tworzyć wartość dodaną dla województwa
w postaci budowy wizerunku dynamicznie rozwijającego się regionu, specjalizującego się w kilku obszarach nauki oraz stanowiącego podstawę do prowadzenia badań aplikacyjnych.
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mającej prowadzić do zwiększenia potencjału firm poprzez uzyskanie efektu synergii, pozwalającego przedsiębiorstwom regionu konkurować w skali globalnej, rozwijać eksport nowych, innowacyjnych produktów, podejmować inwestycje poza granicami
kraju oraz doskonalić zasoby kadrowe.
Cel operacyjny III.2.
Wzmocnienie oddziaływania sieci instytucji otoczenia biznesu

KOPERTA CYFROWA
Cel „Koperty”:

Cel operacyjny skierowany jest na wzmocnienie oddziaływania
regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu i rozwój innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie usług doradczych, oferowanych w obszarze transferu technologii i innowacyjności, internacjonalizacji przedsiębiorstw i cyfryzacji gospodarki.

Cel strategiczny III:
Ukształtowanie regionalnej gospodarki
opartej na wiedzy i innowacyjności
Cel strategiczny skierowany jest na ukształtowanie regionalnej
gospodarki, jako gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności,
wykorzystującej możliwości wynikające z rozwiniętej gospodarki
cyfrowej, bazującej na superszybkiej sieci internetowej nowej generacji.
Cel operacyjny III.1.
Rozwój innowacyjności i powiązań sieciowych przedsiębiorstw
W celu tym skupimy się na przedsiębiorstwach: ich działalności
B+R, potrzebach firm małych i mikro, a także łączących je powiązaniach.
1. Budowa innowacyjności firm poprzez działalność B+R
Działanie ma na celu budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, bazującej na innowacyjności. Jest ono realizowane
poprzez zintensyfikowanie działalności badawczo-rozwojowej,
prowadzonej we współpracy ze szkołami wyższymi i jednostkami
naukowymi oraz wsparcie procesów uzyskiwania praw ochronnych w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej.
2. Budowa innowacyjności w sektorze mikro i małych firm
Działanie ma na celu budowę przewagi konkurencyjnej bazującej
na innowacyjności w sektorze firm mikro i małych poprzez oferowanie wsparcia zakupu usług doradczych oraz wsparcia tworzenia nowych firm (typu spin-off, spin-out i start-up) bazujących
na innowacjach i/lub wiedzy wypracowanej w szkołach wyższych
oraz w jednostkach naukowych.
3. Tworzenie powiązań sieciowych i międzynarodowych
Działanie ma za zadanie tworzenie i rozwój powiązań sieciowych
pomiędzy przedsiębiorstwami w celu zacieśnienia współpracy,
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UKSZTAŁTOWANIE GOSPODARKI BAZUJĄCEJ NA POWSZECHNYM DOSTĘPIE DO SUPER SZYBKIEJ SIECI inTERNET

1. Kształtowanie proinnowacyjnych usług doradczych i integracja instytucji otoczenia biznesu

IV. Koperta cyfrowa

Działanie ma za zadanie wsparcie rozwoju regionalnej gospodarki, w szczególności firm mikro, małych i średnich, poprzez rozwój
proinnowacyjnych usług doradczych oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu. Istotnym aspektem działania jest także tworzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi instytucjami
wsparcia biznesu. Oferowane usługi muszą odpowiadać popytowi ze strony sfery przedsiębiorstw.

Zadaniem koperty cyfrowej, stanowiącej integralną część Strategii, jest określenie kierunku rozwoju w obszarze rozbudowy sieci
Internet nowej generacji oraz rozwoju nowych metod przetwarzania danych, powszechnego wykorzystania aplikacji sieciowych
w gospodarce oraz kreowania popytu na nowe usługi cyfrowe.
Cel operacyjny 1.
Rozwój infrastruktury sieci Internet

2. Rozwój parków przemysłowych i technologicznych
Działanie ma na celu wsparcie rozwoju infrastruktury, służącej
rozwojowi przedsiębiorstw w postaci parków przemysłowych oraz
parków technologicznych. Ważnym celem działania jest również
wsparcie tworzenia i utrzymywania inkubatorów technologicznych, których celem będzie pomoc początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu firmy. Beneficjentów, którymi będą klienci parków i inkubatorów, musi cechować otwartość
na nowe rozwiązania oraz innowacyjność. Parki i inkubatory powinny powstawać przy firmach lub jednostkach badawczych, cechować się branżowością, być nastawione na współpracę z mikro
i małymi firmami oraz zaangażować się w system staży i praktyk
dla uczniów, studentów i absolwentów.
3. Rozbudowa regionalnych instrumentów finansowych
Działanie ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój regionalnej sfery instrumentów inżynierii
finansowej, jako dostarczycieli finansowania, niezbędnego do realizacji proinnowacyjnych przedsięwzięć.
4. Kształtowanie innowacyjnej administracji publicznej
Działanie ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej administracji publicznej poprzez wprowadzenie i doskonalenie usług
e-administracji oraz wprowadzanie nowoczesnego systemu zamówień, zgodnego z nowym innowacyjnym podejściem do zamówień publicznych, mającego na celu stymulowanie powstawania
innowacji poprzez tworzenie popytu na innowacyjne produkty,
usługi i technologie.

fot. Jacek Smarz

Cel ukierunkowany na wdrożenie sieci Internet następnej generacji, która zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową, zapewni dostęp
do sieci o minimalnej prędkości transmisji 30 Mbps do 100% gospodarstw domowych, w tym do 50% gospodarstw domowych
dostęp o prędkości 100 Mbps.
Wdrożenie sieci Internet następnej generacji
Działanie ma na celu identyfikację obecnie funkcjonującej infrastruktury sieci Internet, planowanie rozwoju oraz rozwój sieci Internet nowej generacji o prędkości transmisji 30 Mbps oraz 100
Mbps na terenie całego województwa.
Cel operacyjny 2.
Rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej
Cel operacyjny ukierunkowany jest na rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej, poprzez wsparcie badań nad rozwojem nowych technologii przetwarzania danych, stymulowanie popytu
na nowe rozwiązania i systemy oraz wsparcie wdrażania nowych
rozwiązań w gospodarce regionalnej.
Badania w zakresie IT i wysoko zaawansowanych aplikacji informatycznych
Działanie ma na celu rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej
poprzez wsparcie badań nad rozwojem nowych technologii przetwarzania danych, stymulowanie popytu na nowe rozwiązania
i systemy oraz wsparcie wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce regionalnej.
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ROZWÓJ PRZEZ
INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Najlepsza bezpieczna
żywność – przetwórstwo,
nawozy i opakowania

Medycyna, usługi
medyczne i turystyka
zdrowotna

Motoryzacja, urządzenia
transportowe
i automatyka
przemysłowa

Definicja i przegląd kryteriów wyboru obszarów IS
Inteligentna specjalizacja to partycypacyjny i przedsiębiorczy proces polegający na identyfikacji dziedzin gospodarki regionu, które będą stanowiły jego przewagę komparatywną
w skali regionów krajowych i europejskich charakteryzujących się następującymi cechami:
•
•
•
•
•
•

Dziedzictwo kulturowe,
sztuka, przemysły
kreatywne

są zakorzenione w tradycji gospodarczej regionu,
wykazują pokrewieństwo technologiczne i komunikacyjne z innymi sektorami,
co umożliwia rozwój klastrów i innych powiązań kooperacyjnych,
są oparte na wiedzy lub wykazują możliwość rozwoju opartego na wiedzy,
są podatne na absorpcję innowacji i nastawione na działalność rozwojową (B+R+I),
ich rozwój i funkcjonowanie są wspierane przez sferę edukacji i nauki,
stanowią chłonny i atrakcyjny rynek pracy.

Kategorie składowe inteligentnych specjalizacji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Innowacyjność
Badania i rozwój
Unikalny regionalny know-how
Transfer innowacji
Modernizacja i transformacja
Oddziaływanie międzynarodowe
Dochodowość
Kapitał ludzki
Tradycja gospodarcza regionu

Narzędzia, formy
wtryskowe, wyroby
z tworzyw sztucznych

Inteligentna specjalizacja oznacza wybór dziedzin gospodarki i połączonych z nimi obszarów nauki, na które zostanie ukierunkowana
interwencja. Ma ona na celu rozwój gospodarczy regionu, poprzez radykalny wzrost innowacyjności wytwarzanych produktów i usług oraz
stosowanych procesów i technologii, na bazie wdrożonych wyników
wysoko zaawansowanych badań. Idea specjalizacji wynika z konieczności koncentracji ograniczonych środków, jakimi dysponują regiony
UE, w celu radykalnego podniesienia innowacyjności gospodarki, która musi konkurować z coraz bardziej zawansowanymi technologicznie
i innowacyjnymi gospodarkami krajów pozaeuropejskich.

Transport, logistyka,
handel – szlaki wodne
i lądowe

Biointeligentna
specjalizacja – potencjał
naturalny, środowisko,
energetyka

Przetwarzanie
informacji, multimedia,
programowanie, usługi
ICT
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Zasady wdrażania

Regionalnej Strategii Innowacji
Przewidziane w Strategii cele i działania wdrażane będą z uwzględnieniem następujących zasad:
•

Zasada konkretyzacji działań

•

•

Interwencja będzie mieć charakter precyzyjny i skoncentrowany na zidentyfikowanym problemie
Podejmowane w ramach Strategii działania i projekty
powinny dotyczyć dziedzin ściśle powiązanych z najważniejszymi problemami proinnowacyjnego rozwoju województwa

Zasada precyzji
koncentracji interwencji

•

Zasada kompleksowości
i systemowości interwencji

•

Wspierane będą działania i projekty przewidujące całościowe podejście do zidentyfikowanego problemu, dotyczącego proinnowacyjnego rozwoju regionu

•

W procesie wdrażania Strategii za kluczowe uznawane
będą działania i projekty, których realizacja gwarantować
będzie maksymalizację pozytywnych efektów
Co do zasady, rezultaty projektów powinny charakteryzować się poziomem europejskim lub światowym

Zasada radykalnej
modernizacji

•

•

Zasada uwzględnienia
kreatywności
i zasobów kulturowych

•

•
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Działania i projekty Strategii dotyczyć będą rozwiązań stymulujących innowacyjny rozwój regionu
Prawidłowa identyfikacja i konkretyzacja problemu,
a także trafnie określone, odpowiadające jego specyfice,
ścieżki interwencji

W toku realizacji Strategii preferowane będą działania
i projekty promujące kreatywność i wykorzystujące zasoby kulturowe regionu
W projektach, które prowadzić będą do powstawania nowych produktów, produkty te powinny cechować się innowacyjnym wzornictwem, a odpowiednio do ich specyfiki, uwzględniać kulturę regionu oraz promować region,
jako rozwojowy, nowoczesny i innowacyjny
Produkty muszą być oznaczone marką regionalną
fot. Tymon Markowski, Jacek Smarz, Mikołaj Kuras,
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.
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